
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy 

Szanowny Panie Ministrze! 

Dyskusja na temat wprowadzenia zmiany do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych trwa w Senacie od dłuższego czasu. W czasie VIII kadencji Senatu odbyło się 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (256.) poświęcone rozpatrzeniu wskazanych 

przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli 

NIK „Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

zakładów wzajemnych”. 

Panie Ministrze, od co najmniej kilku lat mamy do czynienia z istnieniem olbrzymiego problemu 

organizacji na terenie Polski nielegalnych gier hazardowych urządzanych przez zagranicznych 

operatorów w sieci internet. Krajowy rynek gier zdominowany jest przez operatorów szarej strefy 

działających w Polsce bez zezwolenia ministra finansów i oferujących szeroki wachlarz usług 

hazardowych. Zaledwie 9% rynku gier i zakładów w Polsce to rynek legalny. Reszta to czarny rynek. 

Nie ma obecnie skutecznej ochrony społeczeństwa polskiego, w tym przede wszystkim osób 

niepełnoletnich, przed szkodliwym wpływem nielegalnych i niepodlegających żadnej kontroli gier 

hazardowych urządzanych na terenie RP. 

W związku z brakiem skutecznych regulacji w tym obszarze rynku niebotyczne straty ponosi Skarb 

Państwa, polski sport oraz legalnie działające na terenie RP firmy bukmacherskie. Według ostrożnych 

analiz w roku 2014 z terenu Polski do zagranicznych podmiotów oferujących nielegalne gry na terenie 

Polski wypłynęło ponad 6 miliardów zł (niestety z pominięciem budżetu RP). Tylko w roku 2014 z 

tytułu niezagospodarowanego podatku Skarb Państwa stracił około 720 milionów zł. Kolejnym z 

negatywnych aspektów tej sytuacji jest utrata płynności finansowej państwa na skutek jednostronnego 

wypływu gigantycznych pieniędzy do zagranicznych operatorów czarnego rynku liczonych w 

miliardach złotych rocznie. 

Zgodnie z art. 89 ustawy o grach hazardowych kara za urządzanie gier bez wymaganego 

zezwolenia wynosi 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry. Jakie skuteczne czynności podjęło 

Ministerstwo Finansów poprzedniej kadencji w celu wyegzekwowania kary, o której mowa w art. 89 

u.g.h., od zagranicznych nielicencjonowanych przez MF organizatorów tychże gier na terenie Polski? 

Należy nadmienić, iż mowa tu o kwocie kilkudziesięciu miliardów złotych, licząc od dnia wejścia w 

życie przepisów u.g.h., tj. od 1 stycznia 2010 r. Niestety nie wpłynęła dotąd ani jedna złotówka. 

Ministerstwo Finansów, pomimo posiadanej wiedzy na temat skali problemu nielegalnych gier 

hazardowych w sieci internet, bagatelizowało problem. Nie podjęło żadnych skutecznych inicjatyw 

legislacyjnych i prawnych, które mogłyby go zminimalizować. Swoje działania skupiło głównie na 

obywatelach naszego kraju zamiast na źródle problemu, którym są zagraniczne podmioty 

nierespektujące polskiego prawa na terenie RP. Dopiero kontrola NIK z dnia 23 lutego 2015 r. 

obnażyła i jednoznacznie potwierdziła bezradność Ministerstwa Finansów i podległej jej Służby 

Celnej wobec czarnego rynku gier hazardowych. Z kontroli wynika wyraźnie, iż skuteczność Służby 

Celnej w zwalczaniu urządzania zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci internet bez zezwoleń 

była niska. Nie został tym samym osiągnięty cel założony przy uchwalaniu ustawy o grach 

hazardowych. Pomimo wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zwalczanie zjawiska 

nielegalnego urządzania zakładów wzajemnych organy Służby Celnej nie są w stanie zapobiec 

nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych za pośrednictwem sieci internet w 

sytuacji, gdy siedziby podmiotów urządzających nielegalne zakłady wzajemne oraz serwery 

wykorzystywane do organizowania tych zakładów w sieci internet znajdują się poza granicami RP. 

Funkcjonujące instytucje prawne nie zapobiegają organizowaniu zakładów wzajemnych za 

pośrednictwem sieci internet poza granicami RP i czerpaniu znacznych korzyści z tej działalności 

kosztem polskich przedsiębiorców działających na podstawie wydanych zezwoleń, a także kosztem 



budżetu państwa. 

Obecną sytuację na rynku gier można uzdrowić, korzystając z dorobku innych państw członkowski 

UE, które problem szarej strefy rozwiązały poprzez blokowanie stron internetowych, na których 

urządzane są przez zagraniczne firmy gry hazardowe skierowane do obywateli, oraz blokowanie 

płatności odbywających się pomiędzy uczestnikami gier hazardowych a ich organizatorami. Wskazać 

w tym miejscu należy, że ten sposób walki z nielegalnym hazardem, usprawiedliwiony nadrzędnym 

interesem dobra publicznego, został wprowadzony w większości krajów UE (np. we Francji, Estonii, 

Grecji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech i w Hiszpanii), jak również znalazł poparcie w 

stanowisku Parlamentu Europejskiego przy okazji rezolucji w sprawie gier hazardowych oferowanych 

w internecie w obrębie rynku wewnętrznego, który „zaleca wymianę między państwami 

członkowskimi najlepszych praktyk w zakresie środków egzekucyjnych takich jak sporządzanie 

czarnych i białych list nielegalnych stron internetowych oferujących usługi hazardowe i blokowanie 

dostępu do nich”, a także „rozważenie możliwości blokowania transakcji finansowych tak, aby 

chronić konsumentów przed nielegalnymi operatorami”. 

Skuteczne egzekwowanie prawa doprowadziło w wyżej wymienionych krajach do znaczącego 

zwiększenia wpływów do krajowych budżetów z tytułu podatku od gier oraz pozwoliło na 

wyeliminowanie szerzącej się patologii związanej z istnieniem szarej strefy gier hazardowych. Co 

najważniejsze, skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pozytywnie wpłynęło na ochronę osób 

nieletnich, w tym dzieci, przed zagrożeniami związanymi z uczestnictwem w nielegalnych grach 

hazardowych online. 

Powyższe zagadnienie należy uznać za istotne z uwagi na ponoszone przez budżet państwa straty z 

tytułu podatków oraz koszty społeczne wiążące się z patologiami związanymi z grami hazardowymi w 

sieci internet organizowanymi poza jakąkolwiek kontrolą organów państwa. Warto podkreślić, że 

Polacy popierają walkę z nielegalnie działającymi witrynami hazardowymi – jak wskazują badania 

przeprowadzone przez Millward Brown w marcu 2014 r., zdecydowana większość Polaków (75%) jest 

przekonana, że nielegalne witryny hazardowe powinny być blokowane, a zająć się tym powinny 

organy państwa (77% badanych). Aż 96% Polaków stoi na stanowisku, że osoby poniżej 18 roku życia 

powinny być chronione przed dostępem do hazardu w internecie. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 


