BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych
(druk nr 942)

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. z 2015 r. poz.
612)
Art. 2.
1. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności
zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to:
1) gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie
liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty
wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez
prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej
stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
2) loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu
udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
3) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze
zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb
lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako
audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub
rzeczowe;
4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków
lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku
wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego;
5) gry w karty: black jack, poker, baccarat;
6) gry w kości;
7) gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów
liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie
wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
8) gra bingo fantowe, w której uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów
liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie
wygrane rzeczowe;
9) loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu
udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-210) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego
dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot
urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
11) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:
a) odpłatne połączenie telefoniczne lub
b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci
telekomunikacyjnej
- a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.
2. Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na
odgadywaniu:
1) wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy
wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek totalizatory;
2) zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość
wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym
stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.
3. Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub
elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra
zawiera element losowości.
4. Wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości
przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze, a także możliwość
rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej
grze.
5. Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych
lub elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w
których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra
ma charakter losowy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra
lub zakład posiadające cechy wymienione w ust. 1-5 są grą losową, zakładem wzajemnym
albo grą na automacie w rozumieniu ustawy.
7. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, należy załączyć opis planowanego
albo realizowanego przedsięwzięcia, zawierający w szczególności zasady jego urządzania,
przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry na
automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę
badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier. Minister
właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przedłożenia takich dokumentów
przez stronę także w postępowaniu prowadzonym z urzędu.
<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może upoważnić, w drodze
rozporządzenia, w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców i zapewnienia
szybkiego przebiegu postępowania, organy jemu podległe lub przez niego
nadzorowane do wydawania w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust. 6,

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-3określając jednocześnie właściwość miejscową upoważnionych organów oraz zakres
upoważnienia.>
Art. 6.
1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na
automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie
kasyna gry.
2. Działalność w zakresie gry bingo pieniężne może być prowadzona na podstawie
udzielonego zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.
3. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona na podstawie
udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
[4. Działalność w zakresie określonym w ust. 1-3 może być prowadzona wyłącznie w formie
spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<4. Działalność w zakresie określonym w ust. 1–3 może być prowadzona wyłącznie w
formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a.>
5. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 4, może nabywać lub obejmować:
1) osoba prawna lub spółka niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
<5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1.>
[6. Do spółek, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), chyba że ustawa
stanowi inaczej.]
Art. 7.
1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie
udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej.
1a. Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza
kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty wymienione
w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni
przed dniem rozpoczęcia tej gry.
1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od
kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty,
mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia.
Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry.
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-4Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe
organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może
przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której
mowa w art. 70.
[2. Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia,
wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spółek stosuje się przepisy
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi
inaczej.]
<2. Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia,
wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a.>
<Art. 7a.
1. Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na
zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3
lub w art. 7 ust. 2, mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie,
udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów
ustawy, pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.
2. Przedstawiciel:
1) występuje w imieniu i na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, przed organami
właściwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych;
2) reprezentuje spółkę, o której mowa w ust. 1, przed organami właściwymi w
sprawach z zakresu podatku od gier;
3) przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentację w języku
polskim, w tym ewidencję dotyczącą działalności w zakresie, o którym mowa w art.
6 ust. 1–3 lub w art. 7 ust. 2.
3. Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność gospodarczą:
1) osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która
ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której
przynajmniej jeden z członków posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.
4. Do przedstawiciela, stosuje się odpowiednio warunki określone w art. 11, art. 12 ust. 1
i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.
5. Przedstawiciela ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która zawiera w
szczególności:
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2) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela,
w przypadku gdy jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
3) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym będzie przechowywana
dokumentacja dotycząca działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3
lub w art. 7 ust. 2;
4) zakres upoważnienia wykraczający poza czynności określone w ust. 2;
5) czas trwania umowy;
6) warunki rozwiązania umowy, w tym sposób postępowania z przechowywaną
dokumentacją dotyczącą działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3
lub w art. 7 ust. 2.
6. Jeżeli przedstawiciel przestał spełniać warunki określone w ust. 3 lub odpowiednio w
art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3, spółka, o której mowa w ust. 1, jest
zobowiązana do niezwłocznego rozwiązania umowy z przedstawicielem.>
Art. 10.
1. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie:
1) gier urządzanych w kasynie gry - nie może wynosić mniej niż 4 000 000 zł;
2) gier urządzanych w salonie gry bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów
wzajemnych - nie może wynosić mniej niż 2 000 000 zł.
[2. W spółkach, o których mowa w ust. 1, nie może być akcji (udziałów) uprzywilejowanych, a
maksymalna wartość akcji (udziałów) przysługujących jednemu podmiotowi nie może
przekraczać jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego spółki.]
<2. W spółkach, o których mowa w ust. 1, nie może być akcji (udziałów)
uprzywilejowanych.>
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
4. W spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje się rady nadzorcze.
5. W spółce akcyjnej, o której mowa w ust. 1, mogą być wydawane wyłącznie akcje imienne.
<6. W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a, jeżeli kwota kapitału zakładowego
jest wyrażona w walucie obcej, jej wysokość w przeliczeniu na złote nie może być
niższa niż kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.
7. Przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia
na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub zezwolenia na urządzanie zakładów
wzajemnych.>
[Art. 11.
Działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 może być prowadzona, pod warunkiem
że:
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przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki są osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki
niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z
punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa
interesów ekonomicznych państwa;
2) członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki posiadają
obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju;
3) przed organami wymiaru sprawiedliwości nie toczy się postępowanie przeciwko osobom
wymienionym w pkt 1 w sprawach przestępstw określonych w art. 299 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej
"Kodeksem karnym".
Art. 12.
1. Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w
zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3, reprezentujące co najmniej jedną setną kapitału
zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej
spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą być osobami
skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe oraz
osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego
koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi.
Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne
zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub
stałymi mieszkańcami.]
<Art. 11.
Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 może być prowadzona, pod
warunkiem że:
1) akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość
przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki są osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki
niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub
bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa;
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obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, z tym że wymogu tego nie stosuje się do spółek, o których
mowa w art. 7a ust. 1;
3) przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA)  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy
się postępowanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 w sprawach o
przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

1.

2.

3.

4.

Art. 12.
Osoby fizyczne będące wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej
działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3, reprezentujące co najmniej
10% kapitału zakładowego, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej takiej spółki powinni posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie
mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Osoby zarządzające podmiotem urządzającym loterie fantowe lub grę bingo fantowe
oraz osoby reprezentujące taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane, na żądanie organu udzielającego
koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami
fizycznymi nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, z tym że osoby te są obowiązane, na żądanie organu udzielającego
koncesji lub zezwolenia, przedstawić aktualne zaświadczenie, że nie były skazane na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Osoby te powinny
ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że nie
były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi
mieszkańcami.>

[Art. 14.
1. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości oraz gier na automatach
dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry.
2. Urządzanie gry bingo pieniężne dozwolone jest wyłącznie w salonach gry bingo pieniężne.
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-83. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest - stosownie do udzielonego
zezwolenia - wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć
Internet.]
<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
udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
2. Urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie w salonach gry bingo
pieniężne na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i
udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.
3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone  stosownie do udzielonego
zezwolenia  wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez
sieć Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i
udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.>
Art. 28.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może powierzyć innemu
podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem tych gier, z zastrzeżeniem
ust. 2-5.
2. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych lub
zakładów wzajemnych może powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie umowy
agencyjnej, sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze oraz przyjmowanie
zakładów i stawek, a także wypłatę (wydanie) wygranych do wysokości określonej w
regulaminie gry lub zakładu, z wyłączeniem takich czynności dotyczących zakładów
wzajemnych urządzanych przez sieć Internet.
3. Powierzenie wykonywania czynności określonych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie, jeżeli:
1) podmiot, który ma wykonywać powierzone czynności, posiada nienaganną opinię, w
szczególności nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
2) podmiot, który ma wykonywać powierzone czynności, nie zalega z zapłatą podatków
stanowiących dochód budżetu państwa oraz należności celnych, składek na
ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3) wobec podmiotu, który ma wykonywać powierzone czynności, nie istnieją uzasadnione
zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub
bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa;
4) kapitał zakładowy, środki finansowe lub inny majątek przeznaczony na wykonywanie
powierzonych czynności nie pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
[4. W przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej wymogi
określone w ust. 3 pkt 1 i 3 dotyczą odpowiednio akcjonariuszy (wspólników)
reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego, członków zarządu, rady
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-9nadzorczej i komisji rewizyjnej albo osób zarządzających oraz osób reprezentujących dany
podmiot.]
<4. W przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej wymogi
określone w ust. 3 pkt 1 i 3 dotyczą odpowiednio akcjonariuszy (wspólników)
reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, członków zarządu, rady
nadzorczej i komisji rewizyjnej albo osób zarządzających oraz osób reprezentujących
dany podmiot.>
5. Agent nie może zlecić innemu podmiotowi wykonywania obowiązków określonych w
umowie agencyjnej.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w każdym czasie, zweryfikować
spełnienie wymogów określonych w ust. 3, w szczególności zażądać przedstawienia przez
agenta, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
7. Jeżeli agent nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 lub nie przekaże na żądanie
ministra właściwego do spraw finansów publicznych dokumentów, o których mowa w ust.
6, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych lub
zakładów wzajemnych jest zobowiązany do natychmiastowego rozwiązania umowy
agencyjnej.
Art. 32.
1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów
publicznych.
2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów
wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera udziela minister właściwy do spraw
finansów publicznych.
3. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub
loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora
izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są
urządzane i prowadzone takie gry.
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.
[4. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub
loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego
dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania
lub siedziby wnioskodawcy.
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.]
<4. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe
lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż
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zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy
zagranicznego, albo głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez
przedstawiciela. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest podmiot, który nie
ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organu, organem
właściwym jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.
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 albo siedziby oddziału
przedsiębiorcy zagranicznego. W innych przypadkach gdy wnioskodawcą jest
podmiot, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku gdy nie można ustalić właściwości
miejscowej organu, organem właściwym jest Naczelnik Urzędu Celnego I w
Warszawie.>
5. W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
6. W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na
prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584).
7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na
urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,
uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b,
uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
Art. 34.
<1. > O koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują:
1)
legalność źródeł pochodzenia kapitału;
2)
niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z
zapłatą należności celnych;
3)
niezaleganie z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie
zdrowotne.
<2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
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- 11 <Art. 34a.
1. O koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w
art. 6 ust. 1–3 lub art. 7 ust. 2, mogą się ubiegać wyłącznie spółki, które
udokumentują zgodność działania spółki z właściwymi przepisami:
1) regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, które nie mają siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
Art. 35.
Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać:
[1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym;]
<1) w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym;>
<1a) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu
spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię
umowy z przedstawicielem, albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;>
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
[4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia
oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami
fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki,
członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających
sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek handlowych będących
akcjonariuszami (wspólnikami) - również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie
prawnym oraz o sytuacji finansowej;]
<4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników)
będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału
zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki
oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek
handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich
obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;>
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowane
kasyno gry, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 12 odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub
umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą
urządzane gry;
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
przewidywany rodzaj oraz liczbę gier, wraz z informacją o planowanej kolejności ich
uruchomienia;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy, oraz projektowane
warunki zatrudnienia osoby mającej sprawować zarząd nad kasynem gry;
10) opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry, w szczególności zasady przechowywania
i ewidencjonowania kapitału gry losowej lub gry na automatach;
11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i
przewidywanej rentowności;
12) projekty regulaminów gier;
13) projekt systemu służącego rejestracji gości;
14) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia określonego w art. 63;
15) pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry;
16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
[a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego
co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł
przychodów,]
<a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną,
reprezentującego co najmniej 10%
kapitału zakładowego spółki –
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów
lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,>
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;
[18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu,
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed
organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299
Kodeksu karnego;
19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie
zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.]
<18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady
nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed
6)
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państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o
przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie
zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;>
<20) dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki
z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania
takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki
z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
21) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta,
a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności
działania spółki z przepisami o rachunkowości;
22) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, dokumenty potwierdzające
prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym.>
[Art. 36.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie
zakładów wzajemnych powinien zawierać:
[1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym;]
<1) w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym;>
<1a) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu
spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz
kopię umowy z przedstawicielem, albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;>
2)
oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną;
3)
informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
[4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia
oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami
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- 14 fizycznymi, reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki,
członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki oraz osób mających
sprawować zarząd nad salonem gry bingo pieniężne; w przypadku spółek handlowych
będących akcjonariuszami (wspólnikami) również informacje o ich obecnym i przeszłym
statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;]
<4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego
wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników)
będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału
zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki
oraz osób mających sprawować zarząd nad kasynem gry; w przypadku spółek
handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich
obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;>
5)
opis usytuowania geograficznego budynku lub miejsca, w którym ma być ulokowany
salon gry bingo pieniężne, określenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6)
odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub
umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będzie
urządzana gra bingo pieniężne, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów
wzajemnych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku
(lokalu);
7)
przewidywaną datę rozpoczęcia działalności;
8)
w przypadku zakładów wzajemnych - przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz
ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;
8a) w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
a) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana
do urządzania zakładów,
b) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników
zakładów,
c) ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed
ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
d) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;
9)
szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy;
10) opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieniężne lub punktu przyjmowania
zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania
kapitału gry losowej lub zakładu wzajemnego;
11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i
przewidywanej rentowności;
12) projekty regulaminów gier lub zakładów wzajemnych;
12a) projekt systemu służącego rejestracji gości w salonie gry bingo pieniężne;
13) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 63;
14) w przypadku zakładów wzajemnych - zgodę organizatorów współzawodnictwa
sportowego na wykorzystywanie ich wyników;
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salonu;
16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w szczególności:
[a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego
co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki - zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł
przychodów,]
<a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą fizyczną,
reprezentującego co najmniej 10%
kapitału zakładowego spółki –
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu udziałów
lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,>
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami prawnymi sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach;
17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;
[18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza jedną setną kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu,
rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed
organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw, określonych w art. 299
Kodeksu karnego;
19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie
zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.]
<18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadających akcje (udziały), których
wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady
nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed
organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o
przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;
19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi,
reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie
zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;>
<20) dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki
z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania
takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki
15)
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21)

22)

z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta,
a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności
działania spółki z przepisami o rachunkowości;
w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej salon gry bingo
pieniężne lub przyjmującej zakłady wzajemne, odpowiednio dokumenty
potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2
lub 3, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie
członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.>

<Art. 36a.
W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, do wniosku o udzielenie koncesji na
prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub
urządzanie zakładów wzajemnych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie
przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2
i 3. Przepisy art. 35 pkt 17–19 i art. 36 pkt 17–19 stosuje się odpowiednio. W przypadku
przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby
fizycznej.>
Art. 38.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe
powinien zawierać:
1) określenie rodzaju gry;
[2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek
handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;]
<2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku
spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w
przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za
pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;>
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia
oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem oraz
reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;
4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry;
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów;
8) gwarancje wypłacalności nagród;
9) projekt regulaminu gry;
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- 17 10) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału zakładowego,
środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii
fantowej lub gry bingo fantowe, a w szczególności:
[a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału
zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadku akcjonariusza
(wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną
kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest
spółka handlowa,]
<a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału
zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów – w przypadku akcjonariusza
(wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej 10%
kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest
spółka handlowa,>
b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem
występującym z wnioskiem jest spółka handlowa,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków
finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub
gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach innych niż
wskazane w lit. a i b;
11) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;
12) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą
zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w
szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i
zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury
papieru;
13) aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz
reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b,
zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera odpowiednio:
1) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz
reprezentujących podmiot zgłaszający;
2) zobowiązanie wypłacalności nagród;
3) regulamin gry;
4) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków
finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry
bingo fantowe;
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państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;
6) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
7) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących
podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
3. Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub
1b, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę
grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry
bingo fantowe.
Art. 39.
[Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej
powinien zawierać:]
<Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii
promocyjnej zawiera:>
[1) określenie rodzaju loterii;]
[2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek
handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;]
<2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek
handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku
przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem
oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;>
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i
numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących
podmiot występujący z wnioskiem;
4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6) bankowe gwarancje wypłat nagród;
7) projekt regulaminu loterii;
8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych
przeznaczonych na organizację loterii;
9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne.
<Art. 39a.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej zawiera:
1) w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym;
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spółki oraz:
a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię
umowy z przedstawicielem albo
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji
rewizyjnej;
4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;
5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;
6) bankowe gwarancje wypłat nagród;
7) projekt regulaminu loterii;
8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych
przeznaczonych na organizację loterii;
9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.
2. W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1, na żądanie organu właściwego
w sprawie udzielenia zezwolenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych
w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 pkt 17–19 i art. 36 pkt
17–19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą
fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.>
Art. 52.
[1. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w
zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów
wzajemnych wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów
publicznych. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący działalność w
zakresie takich gier lub zakładów wzajemnych.]
<1. Zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących działalność w
zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów
wzajemnych powodująca przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70%, 80% i 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w
kapitale zakładowym wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w
Krajowym Rejestrze Sądowym.>
2. [Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:]
<Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:>
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości ich akcji
(udziałów);
2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:
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spółki,
b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona,
nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu
tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia
zawodowego);
3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów).
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu występującego z wnioskiem, oraz
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki, o której mowa w pkt 2
lit. a.
3. [Do wniosku dołącza się:] <Do zawiadomienia dołącza się:>
1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spółki;
2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki, w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a;
[3) aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była skazana
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie tej
osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru
sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego;]
<3) aktualne zaświadczenie, że osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie była
skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz oświadczenie tej
osoby, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru
sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa
związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;>
[4) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane,
oraz sytuację finansową nabywcy;]
5) dokumenty potwierdzające legalność środków na nabycie akcji (udziałów), w
szczególności:
a) w przypadku spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a - sprawozdanie finansowe
sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach,
b) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b - zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków z ujawnionych źródeł
przychodów.
4. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału zakładowego dotyczy akcji (udziałów)
akcjonariusza (wspólnika) dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie
przekracza jednej setnej kapitału zakładowego spółki, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się.
[Art. 53.
1. Każda zmiana w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółek prowadzących działalność w
zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub działalność w zakresie zakładów
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zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z wnioskiem o wyrażenie zgody
występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów wzajemnych.
2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać dane osobowe
nowego członka zarządu lub rady nadzorczej (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące
posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego).
3. Do wniosku dołącza się aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że nowy członek zarządu
lub rady nadzorczej nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe, oraz złożone przez niego oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa
określone w art. 299 Kodeksu karnego.]
<Art. 53.
1. Każda zmiana w składzie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek
prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w ośrodkach gier lub
działalność w zakresie zakładów wzajemnych, z wyłączeniem jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa, wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
2. Zawiadomienie o zmianie, o której mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe nowego
członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (imiona, nazwiska,
obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu
tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia
zawodowego).
3. Do zawiadomienia dołącza się aktualne zaświadczenie, potwierdzające, że nowy
członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie był skazany za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz złożone przez niego oświadczenie, że nie toczy
się przeciwko niemu postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym w sprawach o przestępstwa związane z
praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.>
Art. 54.
[1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 52 ust. 1 lub art. 53 ust. 1, spółka informuje
organ, który udzielił jej koncesji lub zezwolenia, o dokonaniu zmian w strukturze kapitału
zakładowego lub w składzie zarządu lub rady nadzorczej, w terminie 7 dni od dnia
zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub od zgłoszenia ich w
sądzie rejestrowym, przedkładając dokumenty potwierdzające dokonanie tych zmian lub
dokonanie zgłoszenia.]
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[2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, organ, który
udzielił spółce koncesji lub zezwolenia, dokonuje odpowiedniej zmiany tej koncesji lub tego
zezwolenia.]
<2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 52 ust.
1 lub art. 53 ust. 1, organ, który udzielił spółce koncesji lub zezwolenia, dokonuje
odpowiedniej zmiany tej koncesji lub tego zezwolenia.>
<Art. 54a.
1. O rozwiązaniu umowy z przedstawicielem spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1,
zawiadamia organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia w terminie
7 dni od dnia rozwiązania umowy. W zawiadomieniu spółka informuje o miejscu
przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji w języku
polskim, w tym ewidencji dotyczącej działalności w zakresie, o którym mowa w art. 6
ust. 1–3 lub w art. 7 ust. 2.
2. Spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1, jest obowiązana ustanowić nowego
przedstawiciela w terminie 2 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z dotychczasowym
przedstawicielem.
3. Zmiana przedstawiciela spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, wymaga
zawiadomienia organu właściwego w sprawach udzielania koncesji lub zezwolenia, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z przedstawicielem.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1) kopię umowy z przedstawicielem;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków
określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3; przepisy art. 35 pkt
17–19 i art. 36 pkt 17–19 stosuje się odpowiednio; w przypadku przedstawiciela
będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.
5. W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, prowadzącej działalność
wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust, 2, dokumenty określone w ust. 4
pkt 2 dołącza się na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia.>
Art. 55.
1. O dokonaniu innych niż określone w art. 52 i 53 zmian dotyczących spółki, spółka
obowiązana jest poinformować organ, który udzielił jej koncesji lub zezwolenia, w
terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
przedkładając dokumenty potwierdzające ich dokonanie.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, organ, który
udzielił spółce koncesji lub zezwolenia, dokonuje odpowiedniej ich zmiany, jeżeli wymaga
tego rodzaj zgłoszonej zmiany.
<3. Spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3,
przedstawia organowi właściwemu w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, co 2
lata, licząc od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia, w okresie obowiązywania
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określonych w art. 11, art. 12, art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 34a. Przepisy art. 35 pkt
17–21 oraz art. 36 pkt 17–21 stosuje się odpowiednio.>
<Art. 55a.
Do spółek, o których mowa w art. 7a, przepisy art. 5255 stosuje się odpowiednio.>
Art. 56.
1. (uchylony)
2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz w
składkach na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uważa się za aktualne,
jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
3. Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne, jeżeli zostały one wystawione nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia. [Nierezydenci będący
osobami fizycznymi powinni przedstawić również odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne
zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub
stałymi mieszkańcami, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich
przedstawienia.]
<4. W przypadku nierezydentów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia się:
1) odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, że osoby te nie były
skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, wystawione
przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi
mieszkańcami,
2) na żądanie organu udzielającego koncesji lub zezwolenia, zaświadczenia, że osoby
te nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazanego w żądaniu
– wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem ich przedstawienia.>
[Art. 57.
Dokumenty dołączane do wniosków powinny zostać przedłożone w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę
prawnego.]
<Art. 57.
Dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę
prawnego.>
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Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z
uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Art. 57b.
1. W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń dokumentujących
spełnienie warunków określonych w art. 34 ust. 1, podmioty, które nie mają siedziby
lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkładają
również wystawione przez właściwe władze państwa ich siedziby lub miejsca
zamieszkania aktualne dokumenty dotyczące:
1) legalności źródeł pochodzenia kapitału;
2) niezalegania z zapłatą należności stanowiących w tym państwie odpowiednik
należności, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W przypadku gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczeń o pokryciu udziałów lub
akcji z ujawnionych źródeł przychodów, w odniesieniu do akcjonariusza (wspólnika),
który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się również obowiązek przedstawienia aktualnych dokumentów dotyczących pokrycia
udziałów lub akcji z takich źródeł, wystawionych przez właściwe władze państwa jego
miejsca zamieszkania.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
nie przewiduje sporządzania dokumentów określonych w ust. 1 lub 2, można zamiast
tych dokumentów przedłożyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
określonych w art. 34 ust. 1.>
Art. 59.
Organ właściwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa
koncesję lub zezwolenie, w całości lub w części, w przypadku:
1) nieusunięcia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z
przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem, lub z warunkami
określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;
2) rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub
innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą
udzielono koncesji lub zezwolenia;
3) obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 10 ust. 1;
4) zaprzestania lub niewykonywania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy działalności objętej
koncesją lub zezwoleniem, chyba że niewykonywanie tej działalności jest następstwem
działania siły wyższej;
[5)
skazania osoby będącej akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych spółki za przestępstwo określone w art. 299 Kodeksu
karnego;]
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skazania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)  strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym osoby będącej akcjonariuszem
(wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki za
przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu;>
6) dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18 roku
życia, w tym samym ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych[.] <;>
<7) niewykazania przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie, o którym mowa w
art. 6 ust. 1–3, zgodności jej działań z właściwymi przepisami regulującymi
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;
8) gdy spółka prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 lub
w art. 7 ust. 2, nie przedstawiła sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego
rewidenta zgodnie z art. 55 ust. 3 albo przedstawiona opinia wskazuje na istotne
naruszenia przepisów o rachunkowości;
9) prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art. 7a ust. 1, zobowiązanej
do ustanowienia przedstawiciela bez przedstawiciela przez okres dłuższy niż 2
miesiące.>
Art. 63.
1. Podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w koncesji lub zezwoleniu, złożyć, w
celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie finansowe w
wysokości:
1) 1 200 000 zł - w przypadku prowadzenia kasyna gry;
2) 600 000 zł - w przypadku prowadzenia salonu gry bingo pieniężne;
3) 40 000 zł - w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.
2. Zabezpieczenia finansowe są składane zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba (kasyn, salonów lub punktów)
Krotność zabezpieczeń
od 1 do 3
1 zabezpieczenie
od 4 do 6
2 zabezpieczenia
od 7 do 9
3 zabezpieczenia
od 10 do 20
4 zabezpieczenia
od 21 do 30
5 zabezpieczeń
od 31 do 40
6 zabezpieczeń
z tym, że krotność zabezpieczeń zwiększa się o 1 na każde rozpoczęte
10 ośrodków powyżej 40.
2a. W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot urządzający
takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w zezwoleniu,
zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.
3. Zabezpieczenia finansowe mogą polegać na:
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[2) złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ udzielający
koncesji lub zezwoleń, lub]
<2) złożeniu właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez organ
udzielający koncesji lub zezwoleń.>
[3) zabezpieczeniu hipotecznym.]
4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, gwarant zobowiązuje się na piśmie do
zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie organu udzielającego
koncesji lub zezwolenia, kwoty należnego podatku od gier wraz z odsetkami za zwłokę
oraz kwoty na pokrycie roszczeń uczestników gier hazardowych - za zgodą podmiotu je
urządzającego albo określonych w prawomocnym orzeczeniu sądowym.
5. Gwarantem może być wyłącznie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty
Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, prowadzące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność bankową lub ubezpieczeniową,
posiadające uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na
całym tym terytorium.
6. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna zostać złożona w walucie polskiej.
[Art. 64.
W przypadku gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została zapłacona
w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 ust. 4, organ udzielający
koncesji lub zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty, obciążyć rachunek bankowy, o
którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2, bądź wszcząć postępowanie w celu zaspokojenia
zaległości podatkowej lub zgłoszonego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką.]
<Art. 64.
W przypadku gdy określona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie została
zapłacona w terminie lub w przypadku zgłoszenia roszczenia zgodnie z art. 63 ust. 4,
organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać gwaranta do zapłaty lub
obciążyć rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2.>
Art. 71.
[1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier
hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry
objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.]
<1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie
gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z
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- 27 wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem
państwa oraz uczestnik turnieju gry pokera.>
1a. Podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli
wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o
której mowa w art. 70.
2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
[1) urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera
rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;]
<1) urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych,
loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz
urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;>
2) udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.
3. [Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności.] <Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem
rozpoczęcia urządzania gier hazardowych.> W pokerze rozgrywanym w formie turnieju
gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.
[4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych
obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności w
pierwszym z punktów lub na pierwszej ze stron internetowych objętych zezwoleniem.
5. W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu
działalności lub czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za datę jego
powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli
skarbowej stwierdził prowadzenie tej działalności lub wykonanie czynności.]
<4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów
wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w
pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron
objętych zezwoleniem.
5. W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z
tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu
podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony
organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdził urządzanie gier lub
wykonanie tej czynności.>
[Art. 73.
Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
1) w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze
sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
2) w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej
loterii;
3) w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek;
4) w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek;
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- 28 5) w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot
urządzający grę;
6) w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry;
7) w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w
formie turnieju gry pokera - kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z
tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą wypłaconych z kasy kwot za
zwrócone żetony;
8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o
kwotę wpisowego za udział w turnieju;
9) w grze na automacie - kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany
żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą
do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.]
<Art. 73.
1. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
1) w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych
ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
2) w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej
loterii;
3) w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
4) w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;
5) w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez
podmiot urządzający grę;
6) w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;
7) w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera
rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między
sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry a sumą
wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony;
8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej
pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
9) w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z
wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci
automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez
uczestników gier.
2. Podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych określone w
ust. 1 nie podlegają sumowaniu, w szczególności nie podlega sumowaniu podstawa
opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 7, z podstawą opodatkowania, o której
mowa w ust. 1 pkt 9.>
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1. Karze pieniężnej podlega:
1) urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub
bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry;
2) urządzający gry na automatach poza kasynem gry;
3) uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia.
2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
[1) w ust. 1 pkt 1 - wynosi 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry;]
<1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym
od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry;>
2) w ust. 1 pkt 2 - wynosi 12 000 zł od każdego automatu;
3) w ust. 1 pkt 3 - wynosi 100% uzyskanej wygranej.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii
audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.
Art. 129.
[1. Działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach
urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń udzielonych przed
dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia tych zezwoleń, przez
podmioty, których im udzielono, według przepisów dotychczasowych, o ile ustawa nie
stanowi inaczej.
2. Postępowania w sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na
automatach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, umarza się.]
<1. Działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na
automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń
udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu
wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, którym ich udzielono, według przepisów
dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w
salonach gier na automatach, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie
ustawy, umarza się.>
3. Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach
mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub
rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a
wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł.
[Art. 131.
Do podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 129 ust. 1, przepisy art. 11 i
art. 12 stosuje się odpowiednio.]
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- 30 <Art. 131.
Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, przepisy art. 11 i art. 12 stosuje się
odpowiednio.>
Art. 133.
[1. Do podmiotów prowadzących działalność, o której mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się art.
27 ust. 3.]
<1. Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się art. 27 ust. 3.>
2. Do osoby upoważnionej przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych oraz osoby kierującej w danym lokalu działalnością
gastronomiczną, handlową lub usługową, a także osoby kierującej salonem gier na
automatach oraz osoby przez nią upoważnionej stosuje się odpowiednio art. 27 ust. 4.
Art. 135.
1. Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, mogą być zmieniane, na zasadach
określonych w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleń udzielanych podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3, przez organ właściwy
do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepisy art. 56 i art. 57 stosuje się odpowiednio.
[2. W wyniku zmiany zezwolenia nie może nastąpić zmiana miejsc urządzania gry, z
wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gry na automatach o niskich wygranych.]
<2. Zmiana zezwolenia nie może obejmować zmiany miejsc urządzania gier, z
wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych.>
<2a. Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, nie mogą być przedłużane.>
3. W postępowaniach w sprawie udzielenia zgody na zmianę w strukturze kapitału
zakładowego oraz na zmianę w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółki prowadzącej
działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, dyrektor izby celnej może
nie weryfikować spełnienia warunków określonych w ustawie, jeżeli ich spełnienie zostało
stwierdzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w związku z
ubieganiem się wnioskodawcy o udzielenie zezwolenia lub zgody przez tego ministra, a
stan faktyczny nie uległ zmianie.
Art. 138.
[1. Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, nie mogą być przedłużane.]
2. Do podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 58 i art. 59,
z tym że organem właściwym jest organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.
3. Organ, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w przypadku
stwierdzenia, że automat o niskich wygranych umożliwia grę o wygrane wyższe lub
stosowanie stawek wyższych, niż przewidziane w art. 129 ust. 3.]
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