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* Kraków, dnia i( .10.2017 r.

P O S T A N O W I  E N I E  
o umorzeniu dochodzenia

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w sprawie 
posiadania, bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych 
urzędowych zamknięć, w dniu 01.08.2017 r., wpojeździe marki Fiat Ducato m* rej. ,*
zatrzymanym do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego w miejscowości Brzuchania, 
10 automatów do gier, tj. o przestępstwo skarbowe, określone w art. 107 d kks

- na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 kpk, art. 325.e 1 i 2 kpk w zw. z art. 113 §1, art. 153a

1. Umorzyć dochodzenie w sprawie posiadania, bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub 

bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć, w dniu 01.08.2017 r., w pojeździe marki Fiat

w miejscowości Brzuchania, 10 automatów do gier o numerach: 1. 351790-289965; 2. 351750- 

299963; 3. 341780-289950; 4. 351760-289966; 5. 401790-298675; 6. 351720-289977; 

7. 401750-298673; 8. 401740-298670; 9. 401780-298672; 10,351730-289967; tj. o przestępstwo 

skarbowe określone w art. 107d §1 kks;

- z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

2. na podstawie art. 153a kks, postanowienie niniejsze przedstawić do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Krakowie,

3. Po uprawomocnieniu się nin. postanowienia wezwać do odbioru ww. automatów do gier

W dniu 01.08.2017 r. funkcjonariusze Drugiego Referatu Realizacji tut. Urzędu, 
otrzymali informację o zatrzymaniu przez Inspekcję Transportu Drogowego pojazdu marki Fiat

kks

p o s t a n a w i a

Ducato nr rej. , zatrzymanym do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego

z siedzibą w Warszawie.

U Z A S A D N I E N I E

Referat Dochodzeniowo-Śledczy
tel,: +48 12 413-85-84 | e-mail: udsr.krakow@kra.mofnet.gov,pl



Bpucato nr rej. . Kierowca pojazdu Artur . wydał funkcjonariuszom Służby
!VCęlno~Skarbowej, dokumenty związane z przewożonymi automatami oraz z automatami, które 
yniiał odebrać z Zabierzowa po ich wcześniejszej naprawie: zlecenia przewozu urządzeń 
^elektronicznych, CMR, wykaz części, wydruk z poczty elektronicznej, kserokopie faktur VAT 

oraz naklejki z kodami kreskowymi. W wyniku rewizji części bagażowej pojazdu stwierdzono 
automaty jednej marki w ilości 10 sztuk. W wyniku przeszukania części kabiny kierowcy 
i pasażera, nie stwierdzono żadnych innych dokumentów związanych z przewożonymi 
automatami, niż te wydane przez kierowcę pojazdu.

Przesłuchany w charakterze świadka Artur , , zeznał, iż wyjechał z magazynu
w , dzierżawionego przez z siedzibą
w Warszawie (której jest prezesem -  firma zajmuje się produkcją oraz dystrybucją automatów 
do gier), zabierając 10 sztuk automatów do gier, celem przewiezienia do ATT S.A. z siedzibą 
w Zabierzowie, gdzie miały zostać poddane naprawie. Podkreślił, iż powyższe automaty nie sąv 
jego własnością, tylko z siedzibą . Jego firma świadczyła
usługę przechowywania tych automatów do gier, po naprawie miały one wyjechać za granicę. 
Podkreślił również, iż jest legalnym producentem oraz dystrybutorem automatów do gier, jego 
działalność została zgłoszona we właściwym Urzędzie Celno-Skarbowym względem siedziby 
firmy.

Przesłuchany w charakterze świadka Paweł , zeznał, iż jest pracownikiem
, jechał w charakterze zmiennika kierowcy. W miejscowości Brzuchania 

zostali zatrzymani przez ITD w związku z przekroczeniem dopuszczalnej ładowności pojazdu. 
Następnie przybyli funkcjonariusze SCS, z któiymi udali się do siedziby Drugiego Referatu 
Realizacji w Klukowie, gdzie automaty zostały rozładowane i zabezpieczone.

Postanowieniem PR Di 12.2017 z dnia 04.08.2017 r. Prokurator PR w Miechowie 
zatwierdził czynność przeszukania pojazdu oraz zatrzymania 10 automatów do gier. 
Postanowieniem RKS 634/2017/358000 Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Klukowie wszczął dochodzenie w przedmiotowej sprawie.

Do tut. Urzędu wpłynęło pismo strony w związku z zatrzymaniem automatów do gier, 
do którego załączono kopię zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz 
dystrybucji automatów do gier wraz z potwierdzeniem doręczenia Dyrektorowi Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie, wykaz zakładów produkcyjnych/magazynów spółki, 
pismo w przedmiocie ewidencji automatów do gier. Wpłynęło również wezwanie do zwrotu 
automatów do gier, wraz z załącznikami: faktura VAT, zlecenie przewozu, wypis z rejestru 
spółki

Uwzględniając fakt, iż w chwili przeszukania nie przedstawiono żadnych dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymogów art. I5j ustawy o grach hazardowych, zatem było 
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, natomiast w późniejszym terminie do tut. 
Urzędu wpłynęła kopia zgłoszenia prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz 
dystrybucji automatów do gier z dnia 11.04.2017 r. (data wpływu do Mazowieckiego UCS 
w Warszawie: 25.04.2017 r.), Naczelnik tut. Urzędu zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Warszawie, czy zgłoszenie takie rzeczywiście zostało do niego 
złożone.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, za pismem 1401.IOA.0160. 
100.2017.JR z dnia 28.09.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.10.2017 r.), poinformował, 
że , z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 11.04.2017 r. dokonała
zgłoszenia działalności w zakresie produkcji oraz dystrybucji automatów do gier. Przedmiotowe 
zgłoszenie wpłynęło do tamt. IAS w dniu 25,04.2017 r., tj. w terminie, o którym mowa w art. 10 
ustawy z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).
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)-■ Wobec potwierdzenia, iż wymogi wyjątki od zakazu posiadania automatów do gier, 
przewidziane w art. 15j ustawy o grach hazardowych zostały spełnione, Naczelnik tut. Urzędu 
postanowił umorzyć nin. postępowanie, a po jego uprawomocnieniu wezwać do odbioru 
zatrzymanych automatów z siedzibą w Warszawie, tj. spółkę,
odktó^jeodebimo
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Dyrektor Izby Administracji aczS*v?lkaKrakowie,
art. 153a kks, zatwierdza powyższe postanowienie  ̂ o zawieszeniu

Dnia
na podstawie 
dochodzenia.

Pouczenie:
Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Administracji Skarh6&ej w Krakowie 
(art,153a zdanie drugie kks). Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt. Zażalenie 
wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone orzeczenie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
postanowienia (art. 153a kks, art. 460 zdanie pierwsze k.p.k. w zw. z art, 113 § 1 kks,). Termin do wniesienia 
zażalenia jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 kpk w zw. 
z art. 113 § 1 kks). Jeżeli organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego nie 
przychyli się do zażalenia na postanowienie, kieruje je do sądu (art. 153a zdanie trzecie kks).

Zarządzenie:
Stosownie do art. 100 §4 kpk odpis postanowienia doręczyć:

Do wiadomości:
Prokurator PR w Miechowie PR Di 12.2017 
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