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W odpowiedzi na interpelację nr 11961 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Posła Bartosza 
Józwiaka, w sprawie kontroli w obszarze gier hazardowych w związku z wejściem w życie 
z dniem 1 kwietnia 2017 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach 
hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88), uprzejmie informuję Pana 
Marszałka, co następuje.

Ad. 1 i 5
W ramach ustawowych zadań Krajowa Administracja Skarbowa wykonuje kontrole 

celno-skarbowe w obszarze gier hazardowych w zakresie przestrzegania przez podmioty 
prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach hazardowych, zgodności tej działalności 
z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry oraz rozpoznaje, 
wykrywa, zapobiega i zwalcza przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w tym m.in. 
przeciwko organizacji gier hazardowych oraz ściga ich sprawców w zakresie określonym 
w ustawie z dnia z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2137 z późn. zm.).

Realizując nałożone zadania, organy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą od 1 kwietnia 
2017 r. zintensyfikowane działania kontrolne w obszarze zwalczania nielegalnego urządzania 
gier na automatach oraz nieuprawnionego ich posiadania. Działania prowadzone są również 
we współpracy z Policją.

W okresie od 1 kwietnia do 8 maja 2017 r., w wyniku 578 przeprowadzonych kontroli w których 
stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych, zatrzymano 2.051 nielegalnych 
automatów do gier. Ponadto ujawniono prawie 11.000 szt. automatów do gier na terenie 
magazynów zlokalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim i warmińsko – 
mazurskim.

Niezależnie od powyższego, w wyniku przeprowadzonych działań w ww. okresie 
zweryfikowano ponad 12.500 lokalizacji, w których uprzednio zidentyfikowano nielegalne 
urządzanie gier na automatach. W czasie przeprowadzanych działań lokale te były albo 
zamknięte albo nie stwierdzono w nich nielegalnych automatów do gier.
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Ad. 2
Ogólne koszty finansowe związane z zatrzymywaniem i zabezpieczaniem automatów do 

gier wyniosły ponad 360 tyś. zł, w tym koszty związane z ich magazynowaniem wyniosły                
ok. 75 tyś zł.

Ad. 3
Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów urządzania gier na automatach oraz 

nieuprawnionego ich posiadania wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, prowadzone są 
na terytorium całego kraju.

Ad. 4
W związku z zatrzymaniem ponad 13 tyś automatów do gier, zabezpieczono środki 

finansowe na kwotę ponad 420 tyś. zł.

Ad. 6
W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 8 maja 2017 r. finansowe organy postępowania 

przygotowawczego, tj. urzędy celno-skarbowe wszczęły 518 postępowań karnych skarbowych 
na podstawie art. 107 ustawy z dnia 10 września 1999 Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2137, z późn. zm.) oraz 7 postępowań karnych skarbowych na podstawie art. 107d kks. 
Powyższe obejmuje wszystkie wszczęte postępowania na podstawie ww. przepisów. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że postępowania karne nie były wszczynane w zakresie 
objętym przedmiotem interpelacji.

Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na  
interpelację i spotkają się z uprzejmą akceptacją Pana Marszałka.
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