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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej oraz Pani 

Poseł Joanny Frydrych nr 17038 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie oceny skutków 

funkcjonowania nowelizacji ustawy o grach hazardowych, przekazuję na ręce Pana Marszałka 

poniższe wyjaśnienia.

W nawiązaniu do pytania dotyczącego stosowania i skuteczności narzędzi pozwalających 

na blokowanie dostępu do nielegalnych domen służących do oferowania gier hazardowych 

niezgodnie z przepisami o grach hazardowych, przede wszystkim wskazać należy, iż organy 

Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS)  jako organy administracji publicznej, stosują 

obowiązujące przepisy prawa i w ramach określonych prawem uprawnień realizują ustawowe 

zadania. 

Do zadań organów KAS należy m.in. wykonywanie kontroli 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 

lub dokonanym zgłoszeniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry. Ponadto, w ramach 

ustawowych zadań, organy KAS rozpoznają, wykrywają, zapobiegają 

i zwalczają przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w tym m.in. zakresie organizacji 

gier hazardowych oraz ścigają ich sprawców w zakresie określonym w ustawie - Kodeks karny 

skarbowy.

Organy KAS, w ramach swoich ustawowych zadań, monitorując sieć Internet, 

identyfikują przypadki związane z naruszaniem przepisów o grach hazardowych i zabezpieczają 
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w tym zakresie materiały. Działania te mają charakter stały. Efektem tych działań są wpisy 

domen służących oferowaniu gier hazardowych niezgodnie z przepisami o grach hazardowych 

do Rejestru, o którym mowa w art. 15f ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Obecnie wpisanych 

do Rejestru jest 1088 nazw domen. Łączna wysokość kar pieniężnych wymierzonych w II i III 

kw. 2017r., wynikająca z decyzji ostatecznych organów KAS wyniosła 94 973 869,18 zł (kary 

wynikają z decyzji ostatecznych wydanych zarówno w oparciu o przepis art. 89 ustawy o grach 

hazardowych w brzmieniu sprzed, jak i po nowelizacji). Ponadto obecnie są prowadzone przez 

Ministra Rozwoju i Finansów postępowania wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

i dostawców usług płatniczych, którzy nie wywiązują się z obowiązków określonych w ustawie 

o grach hazardowych.

Od 1 lipca 2017 r. zakresem monitorowania i weryfikacji prowadzonej przez organy 

KAS jest również m.in. wykonanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków, 

o których mowa w art. 15f ust. 5 ustawy o grach hazardowych, związanych z uniemożliwieniem 

dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do 

Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie 

później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru.

W miesiącu lipcu odnotowano około 14 400 odwiedzin strony zawierającej komunikat, 

skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu, zaś w miesiącach sierpień, wrzesień, 

październik (1-29 X) odnotowano odpowiednio 17 468, 17 628 oraz 15 587 odwiedzin strony.

Odnośnie pytań dotyczących korzystania przez graczy z kasyn w Intrenecie, uprzejmie 

informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych 

przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych jest objęte 

monopolem państwa i zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów od dnia 1 kwietnia 2017r. 

wykonywanie monopolu państwa w przedmiotowym zakresie zostało powierzone 

Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. Z informacji uzyskanej od Totalizatora Sportowego 

wynika, że Spółka rozpoczęła realizację projektów mających na celu dostosowanie się do 

zmienionych regulacji, w tym m.in. w trakcie realizacji są projekty: „Rozpoczęcie sprzedaży 

produktów kasynowych (gry karciane, gry cylindryczne, gry na automatach etc.) w Internecie” 

oraz „Uruchomienie sieci salonów gier na automatach”. 

Jak poinformował Totalizator, w zakresie sprzedaży produktów kasynowych, w dniu 25 sierpnia 

2017 r. ogłoszony został przetarg dot. wdrożenia i utrzymania projektu kasyna internetowego. 
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Otwarcie ofert nastąpiło 6 listopada 2017 roku. Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze 

rozstrzygnięte, obecnie prowadzone są negocjacje z oferentami. Planowane uruchomienie gier 

kasynowych w Internecie to przełom III i IV kwartału 2018 r.

W zakresie uruchomienia sieci salonów gier na automatach, zgodnie z informacją 

Totalizatora Sportowego, aktualnie finalizowane są negocjacje z dostawcami, z którymi Spółka 

zamierza realizować projekt. Planowane uruchomienie salonów gier na automatach to I kwartał 

2018r. 

Ponadto, jak wskazał Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Spółka wskazana została jako 

wykonawca monopolu Skarbu Państwa w dn. 1 kwietnia 2017 r. Wszystkie przychody 

generowane przez Spółkę w związku z nowymi obszarami działalności będą nowymi dochodami 

Skarbu Państwa. Totalizator Sportowy nie planował w roku 2017 przychodów związanych z 

uruchomieniem gier kasynowych w Internecie oraz w salonach gier na automatach.

W zakresie informacji zawartych w pytaniu numer 3 interpelacji z dnia 24 listopada 

2017r., uprzejmie informuję, że z przeprowadzonych w Ministerstwie Finansów analiz wynika, 

że wartość legalnego rynku zakładów wzajemnych online, porównując lata 2015 i 2017, wzrosła

o ponad 1,6 mld zł (rozumiana, jako wartość zakładów), co oznacza zmniejszenie szarej strefy ( 

w oparciu o dane z raportu Roland Berger Strategy Consultants z 2014 r.) zakładów 

wzajemnych online z ok. 84% w 2015 r. do ok. 62 % w 2017 r.

Jednocześnie należy wskazać, że w okresie od 1 kwietnia 2017 r., tj. od momentu wejścia 

w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz 

niektórych innych ustaw do chwili obecnej, nie zostały wydane nowe zezwolenia na 

prowadzenie zakładów wzajemnych przez sieć Internet. Lista podmiotów posiadających 

zezwolenie na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet jest dostępna na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-

podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet. 

Odnosząc się do kwestii dochodów budżetu państwa z tytułu zakładów wzajemnych 

przyjmowanych przez sieć Internet uprzejmie informuję, że według dostępnych danych w 

okresie od kwietnia do września 2017 r. ww. dochody wyniosły 147,8 mln zł.

Końcowo pragnę wskazać, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostały 

w ustawie budżetowej zaplanowane w wysokości 1.709 mln zł. 

Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że zaprezentowane wyjaśnienia zostaną 

uznane za wyczerpujące.
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