
Oświadczenie złożone 

przez senatora Rafała Ślusarza 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy oraz do ministra sprawiedliwości, pro-

kuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Miasto Gryfów Śląski, w którym mieszkam, liczy około 7 tysięcy mieszkańców. Na terenie miasta znajdu-

je się 7 punktów z automatami do gier hazardowych. Wydaje się, że władza publiczna ciągle nie jest świado-

ma skali problemu pomimo powtarzających się sygnałów od parlamentarzystów (interpelacja nr 1663 posła 

A. Gawrona, nr 3388 poseł M. Machałek, nr 3933 poseł H. Krzywonos-Strycharskiej). 

Pragnę zwrócić uwagę na 2 zjawiska, które w dotychczasowych wystąpieniach nie zostały moim zdaniem 

wystarczająco zaznaczone. 

Oprócz problemu ludzi uwikłanych w patologiczny hazard, dramatu ich rodzin (mówi się również o prze-

grywaniu kwot z 500+ w tych punktach) obecność takich punktów wydaje się generować dodatkowe proble-

my w otoczeniu. Zgłaszają się do mnie osoby skarżące się na zakłócanie porządku publicznego, co ma miej-

sce przez całą dobę. Specyfika funkcjonowania tych punktów (ograniczanie dostępu osobom postronnym, 

system kamer i luster weneckich) sprzyja przekształcaniu tych miejsc w ośrodki dystrybucji narkotyków 

i dopalaczy, a równocześnie zabezpiecza je przed niespodziewaną kontrolą instytucji państwa. Docierają do 

mnie głosy, że istnieje możliwość zdalnego przekształcenia automatów na małe wygrane w urządzenia po-

zbawione ograniczeń w wysokości wygranych. 

Drugi, poważniejszy, problem, a równocześnie powód wystąpienia do ministra sprawiedliwości, to wraże-

nie bezradności państwa polskiego wobec wskazanych zjawisk. Znane są mi sytuacje odmowy współpracy 

prokuratora w zwalczaniu tych niepokojących zjawisk, bezradne czują się policja i służby celne. Nie tylko 

społeczeństwo, ale również ja sam jestem zdumiony odpowiedziami na interpelacje w tej sprawie (notabene 

niespójnymi), gdyż trudno się nie dziwić następującym stwierdzeniom „obecnie funkcjonujące lokale, w któ-

rych udostępniane są automaty do gier, działają nielegalnie” (z dnia 17 czerwca 2016 r.), „ostatnie zezwole-

nia na prowadzenie salonów gier na automatach wygasają w czerwcu 2016 r.” (z marca 2016 r.). Bezpośred-

nia konfrontacja z rzeczywistością w sierpniu 2016 r. pozwala stwierdzić, że owa nielegalna działalność ma 

się całkiem dobrze, a podawana liczba zarejestrowanych automatów na dzień 17 marca 2016 r. (4 tysiące 101 

automatów) wydaje się drastycznie zaniżona, chyba że musiałbym uznać, że moja miejscowość jest niezwy-

kle wyjątkowa pod względem liczby tych urządzeń. 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie powodów bierności podległych służb państwa w zwalczaniu zjawiska 

jednoznacznie w obecnej chwili nielegalnego. 

Rafał Ślusarz 
 


