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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na zapytanie nr 4216 Pana Posła Bartosza Józwiaka w sprawie w sprawie ostatecznej daty 
uruchomienia monopolu Skarbu Państwa w zakresie tzw. ustawy hazardowej i wskazania terminu od kiedy 
zostaną wygenerowane przychody związane z funkcjonowaniem tego monopolu uprzejmie przedstawiam 
stanowisko dotyczące zagadnień poruszonych w przedmiotowym zapytaniu.

Uprzejmie informuję, że Totalizator Sportowy sp. z o.o. (Spółka) uruchomił następujące projekty mające 
na celu dostosowanie się do zmienionych regulacji: 
 wdrożenie i zaoferowanie w Polsce multijurysdykcyjnej gry liczbowej,
 rozpoczęcie sprzedaży produktów kasynowych (gry karciane, gry cylindryczne, gry na automatach etc.) 

w internecie,
 uruchomienie salonów gier na automatach.

Pierwszy z w/w projektów został już wdrożony – w dniu 9 września 2017 r. rozpoczęła się sprzedaż 
multijurysdykcyjnej gry liczbowej EUROJACKPOT (pierwsze losowanie miało miejsce 15 września br.). 
Od dnia 9 września br. dla Skarbu Państwa generowane są przychody związane z tym nowym rodzajem 
działalności Totalizatora Sportowego sp. z o.o. Pozostałe projekty są w trakcie realizacji. Rozpoczęcie 
sprzedaży produktów kasynowych (gry karciane, gry cylindryczne, gry na automatach etc.) w internecie 
planowane jest na IV kwartał 2018 r. (obecnie trwa przetarg na wybór dostawcy platformy kasyna 
internetowego i gier), natomiast rozpoczęcie sprzedaży związanej z grą na automatach (pilotaż) planowane 
jest na IV kwartał 2017 r. (obecnie finalizowane są negocjacje z dostawcami oraz przygotowywane 
są lokalizacje salonów pilotażowych).

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że Totalizator Sportowy sp. z o.o. wskazany został jako wykonawca 
monopolu Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2017 r., a wszystkie przychody generowane przez Spółkę 
w związku z nowymi obszarami działalności są nowymi dochodami Skarbu Państwa – okres wdrożenia 
nowych projektów nie może zatem generować strat dla Skarbu Państwa.

Pragnę wyrazić nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia zostaną uznane przez Pana Marszałka i Pana Posła 
za satysfakcjonujące.

Z poważaniem,

z up. Ministra
Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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