
Sygn. akt II K 103/21 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 14 marca 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział II Karny w składzie: 

Przewodniczący: Sędzia Marek Górny 

Protokolant: Agnieszka Mazurkiewicz 

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2022 r. we Wrocławiu na rozprawie 

sprawy 

Marcina Palucha 

syna z domu 

ur. r. w Krakowie 

PESEL 

oskarżonego o to, że: 

pełniąc funkcję Prezesa Zarządu LINGEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Twardej 18 (NIP: 

5252684207) i jednocześnie będąc na podstawie prawa uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia 

spraw gospodarczych tej Spółki, urządzał, co najmniej w dniu 22 sierpnia 2019 r., w lokalu o nazwie 

„FUTURA ECLIPSE” położonym we Wrocławiu przy ul. Orzeszkowej 29 gier o charakterze losowym 

na urządzeniach do gier Futura Eclipse b/n – oznaczony jako nr 1, Futura b/n – oznaczony jako nr 2, 

Futura Supernova b/n – oznaczony jako nr 3, Futura Supernova b/n – oznaczony jako nr 4 wraz z 

Rejestratorem Digital Recorder Model DHI-HCVR4104HS-S2, nr B0123FPAPTE28J, wbrew 

przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1423 ze zm.) 

tj. o przestępstwo z art. 107 §1 k.k.s. w zw. z art. 9 §3 k.k.s. 

 
 

I. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 kpk uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu 

czynu; 

II. na podstawie 230 §2 kpk zwraca oskarżonemu urządzenia Futura zajęte zgodnie z protokołem 

przeszukania z dnia 22 sierpnia 2019 r. opisane w spisie i opisie rzeczy oraz zgodnie z 

pokwitowaniem seria PL/MF/AP nr 0070101 oraz środki pieniężne w kwocie 120 zł wyjęte z 

zatrzymanych urządzeń; 



III. na podstawie art. 632 pkt 2 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Marcina Palucha kwotę 

1872 złotych z tytułu kosztów ustanowienia obrońcy; 

IV. na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

Formularz UK 1 Sygnatura akt 
II K 103/21 

 

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych 

oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli 

wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o 

uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach 

prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–

8 formularza. 

1. USTALENIE FAKTÓW 

1.1. Fakty uznane za udowodnione 

Lp

. 
Oskarżony 

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli 

czynu nie przypisano) 

1.1.1. 
Marcin Paluch 

 

 

 

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane 

za udowodnione 
Dowód  

Numer 

karty  

Lingen sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w dniu 16 listopada 2016 r. 

Prezesem Zarządu tej Spółki jest Marcin Paluch. 

 

Odpis z KRS  

 

143 - 150 

 

wyjaśnienia 

oskarżonego  

 

162 – 163, 

413 - 414; 

 

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Lingen sp. z o.o. 

reprezentowana przez Marcina Palucha zawarła umowę 

najmu lokal użytkowego położonego we Wrocławiu 

przy ul Elizy Orzeszkowej 29, który stanowił własność 

Dawida Kołdrasa.  

 

Informacja  

 

47 

 

Zeznania Dawida 

Kołdrasa  

 

132 – 133 

 

Umowa najmu  

 

138 - 139 

 

wyjaśnienia 

oskarżonego  

 

162 – 163, 

413 - 414; 

 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:00 

funkcjonariusze Urzędu Celno – Skarbowego 

przeprowadzili kontrolę w lokalu położonym we 

Wrocławiu przy ul. E. Orzeszkowej 29. Na miejscu 

znajdowały się trzy włączone i aktywne urządzenia o 

nazwach Futura Eclipse (2 sztuki) i Futura Supernova 

Protokół 

eksperymentu  

 

9 – 11  

 

nagrania 

 

8 – 8a 

 



(1 sztuka). W lokalu znajdowało się nadto jedno 

urządzenie o nazwie Futura Supernova, które było 

wyłączone, choć podłączone do sieci Internet. 

Funkcjonariusz Marek Czosnykowski, przy użyciu 

środków pieniężnych, przeprowadził gry kontrolne na 

trzech włączonych automatach. Nie skorzystał z opcji 

„Info” oraz nie zapoznawał się z zasadami gry.  

            Na miejscu znajdowała się Yevhenia 

Shevchenko, która zajmowała się wypłatami wygranych 

i obsługiwała powołane wyżej automaty. 

 

protokół oględzin  

 

12 – 15 

 

protokół przeszukania  

 

16 – 18 

 

zeznania Yevhenii 

Shevchenko  

 

20 – 21 

 

zeznania Marka 

Czosnykowskiego  

 

435 

 

wyjaśnienia 

oskarżonego  

 

162 – 163, 

413 - 414; 

 

W odniesieniu do oprogramowania zainstalowanego na 

automatach typu Futura na zlecenie Yumicra Games 

s.r.o. z siedzibą w Czechach wydana została opinia z 

dnia 26 września 2018 r. przez Wojskowy Instytut 

Łączności Laboratorim Analiz Ataków 

Cybernetycznych, działający na podstawie 

upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów do badań 

technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i 

urządzeń do gier. W opinii wskazano, że w trakcie 

badania nie zaobserwowano, aby gry oferowane przez 

badany automat do gier zawierały element losowości.  

 

Opinia 

 

97 -100, 

168 - 171 

 

wyjaśnienia 

oskarżonego  

 

162 – 163, 

413 - 414; 

 

Oprogramowanie zainstalowane na automatach 

znajdujących się w lokalu położonym we Wrocławiu 

przy ul. E. Orzeszkowej 29 było tożsame z 

oprogramowaniem badanym przez wyżej powołaną 

instytucję – sumy kontrolne plików tych programów są 

takie same.  

Sposób działania powołanych wyżej automatów 

przedstawiał się następująco: 

            Automaty były wyposażone w przyciski służące 

do wybierania i uruchamiania gier, przycisk służący do 

ustalania stawki, przycisk „Auto Start” uruchamiający 

grę automatyczną i przycisk „Info” służący do 

wyświetlania zasad gry i umożliwiający poznanie 

wyników rozgrywanych gier, również przed 

rozpoczęciem gry i przed zakredytowaniem urządzenia.  

            Automaty udostępniały 9 gier będących 

symulatorami klasycznych automatów bębnowych. 

Rozegranie gry wymagało zakredytowania środkami 

Częściowo opinie 

biegłego  

 

52- 83, 

124 – 126, 

129 – 130 

 

Opinia biegłego  

 

416 - 427 

 

wyjaśnienia 

oskarżonego  

 

162 – 163, 

413 - 414; 

 



pieniężnymi. Przed rozpoczęciem gry gracz był 

zobligowany potwierdzić, że zapoznał się z 

regulaminem.                                      

            Gracz po naciśnięciu przycisku „Info” był 

informowany za pomocą czytelnej planszy, że: 

„kolejność pojawiania się plansz w każdym momencie 

prowadzenia każdej z gier wynika bezpośrednio z 

wzoru matematycznego znajdującego się poniżej. 

Wykorzystując ten wzór każdy z graczy może w 

każdym momencie trwania rozgrywki, jak również 

przed jej rozpoczęciem, obliczyć i wyświetlić ID oraz 

wartość wszystkich kolejnych plansz dla każdej stawki 

w każdej grze. Wzór A-B*C”.” Powołana informacja 

była zgodna z rzeczywistością. 

            Kolejne naciśnięcie przycisku info powodowało 

wy1.2.świetlenie trzech liczb przypisanych do liter A, B 

i C, co umożliwiało wyliczenie numeru pierwszej 

planszy w rozgrywce. Gracz nie miał limitu czasowego 

na dokonanie obliczenia i mógł korzystać z dowolnych 

urządzeń, np. kalkulatora. W ten sam sposób gracz 

mógł obliczyć numery dla wszystkich kolejnych plansz.  

            Wyniki kolejnych plansz można było na 

podstawie wyliczonych numerów odczytać z tabeli 

zawierającej wyniki wszystkich możliwych gier. Gracz 

mógł też odszukać wygląd kolejnych plansz na 

podstawie uzyskanych numerów. Tabela zawierała 

2000 wyników dla każdej z dostępnych gier. W ten 

sposób gracz mógł się dowiedzieć czy kolejne gry były 

grami wygrywającymi czy przegrywającymi i wiedzę 

taką mógł uzyskać przed rozpoczęciem gry, przed 

zasileniem automatu pieniędzmi oraz w trakcie gry. 

            Przeprowadzenie powyższych działań dla kilku 

kolejnych plansz, od momentu poznania liczb 

przypisanych do liter A, B i C do chwili poznania 

wartości i wyglądu plansz zajmowało nie więcej niż 

kilka minut.  

            Na podstawie znajomości kolejnych wyników 

gracz mógł podjąć decyzję, czy rozpocznie w ogóle grę 

oraz mógł podjąć decyzję o jej kontynuowaniu lub 

zakończeniu. Gracz nie mógł natomiast zmieniać 

stawek w trakcie gry tak aby obniżać stawkę w 

przypadku plansz przegrywających lub podwyższać 

stawki w przypadku plansz wygrywających. Zmiana 

stawki powodowała zmianę początkowych liczb 

przypisanych do zmiennych A, B i C.  

            Korzystanie z opcji Info nie było obligatoryjne i 

możliwe było prowadzenie gry bez korzystania z tego 

przycisku.  

            Gracz mógł korzystać z automatu przy użyciu 

przycisku Autostart. W tym wypadku zasady działania 

gier były identyczne jak opisane powyżej. Również w 



takim wypadku gracz mógł korzystać z klawisza Info, 

mógł poznać wszystkie kolejne plansze przed 

rozpoczęciem gry i przed zasileniem automatu 

pieniędzmi. Na tej podstawie gracz mógł w niedługim 

czasie (ok. kilku minut) sprawdzić przy użyciu wzoru 

A-B*C czy gra zakończy się wygraną czy przegraną.  

Numery poszczególnych plansz były do nich 

przypisane na stałe. Zestawy parametrów A, B i C oraz 

plansz były przez program wyświetlane w stałej 

niezmiennej kolejności, z góry zaprogramowanej dla 

danej stawki. Gracz nie znał tej kolejności, mógł 

natomiast przeprowadzić obliczenia opisane powyżej.  

 

1.3. Fakty uznane za nieudowodnione 

Lp

. 
Oskarżony 

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli 

czynu nie przypisano) 

1.2.1. 
 

 

 

 

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za 

nieudowodnione  
Dowód  

Numer 

karty 

 

 

 

 

 

 

2. OCENA DOWODÓW 

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów  

  Zwięźle o powodach uznania dowodu 

 

 

 

 

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd doszedł do przekonania, iż czyn 

oskarżonego nie zawierał znamion czynu zabronionego.  

            Sąd dokonując ustaleń faktycznych oparł się na protokole z przeprowadzonej 

kontroli oraz na wykonanym w toku kontroli nagraniu, a także na zeznaniach Marka 

Czosnykowskiego. Nie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości faktów 

podawanych w tych źródłach dowodowych. Funkcjonariusze rozegrali gry na 

zabezpieczonych urządzeniach i opisali swoje spostrzeżenia. Nie sposób 

zakwestionować zeznań Marka Czosnykowskiego oraz zapisów protokołu, choć wypada 

zaznaczyć, że w ramach linii obrony oskarżony nie negował prawdziwości tych 

dowodów, w zakresie w jakim polegały na prezentowaniu faktów, nie zaś dokonywaniu 

ich oceny prawnej. Z nagrania wynika, iż na monitorach urządzeń były  wyświetlone 

wizualizacje typowych gier hazardowych, automaty były wyposażone w przyciski 

umożliwiające rozgrywanie gier w sposób automatyczny bez udziału gracza. Wygrana 

była wyrażana  poprzez przykładowo układ wirujących bębnów, których tempo 

wirowania powodowało optyczne zjawisko zlewania w jedną smugę. Marek 

Czosnykowski przyznał przy tym – co zresztą wynika z nagrania kontroli – że w ogóle 

nie korzystał z przycisku Info i nie zapoznawał się z zasadami gier.  

            Sąd oparł się nadto na zeznaniach Dawida Kołdrasa i Yevhenii Shevchenko. 

Świadkowie zaprezentowali fakty, które nie są kwestionowane przez którąkolwiek ze 

stron. 

            Sąd uznał za wiarygodne wszystkie dokumenty zebrane w sprawie, gdyż nie 

zachodzą wątpliwości co do autentyczności tego materiału.  



            Sąd oparł się także na wyjaśnieniach oskarżonego. Wersji podanej przez Marcina 

Palucha nie przeczy jakikolwiek dowód przeprowadzony w toku postępowania i 

znajduje ona potwierdzenie w ujawnionych dokumentach. Oskarżony podnosił, iż gry 

zainstalowane na automatach nie zawierały elementu losowości, to jest żadna, nawet 

nieistotna część gier, nie była generowana na drodze przypadku lub w sposób 

pseudolosowy. Oskarżony wskazał nadto, iż gry zostały stworzone w taki sposób, że 

użytkownik miał możliwość przewidzenia w prosty sposób wyniku gier i to nawet przed 

rozpoczęciem gry. Twierdzenia te są prawdziwe. 

             W tym zakresie Sąd oparł się na opinii biegłego z zakresu informatyki 

Wojciecha Kamińskiego sporządzonej w toku postępowania sądowego. Opinia ta jest 

dużo bardziej przydatna w sprawie, niż opinie uzyskane od tego samego biegłego na 

etapie dochodzenia. W przeciwieństwie bowiem od pierwszych opinii, ekspertyza 

wykonana na polecenie Sądu została poprzedzona rozegraniem gier testowych przez 

biegłego. Biegły w tym wypadku dysponował więc szerszym zakresem informacji, 

pozwalającym na wywiedzenie istotnych dla sprawy wniosków. Biegły stwierdził 

między innymi, iż gracz korzystający z automatów miał możliwość poznania wyników 

gier przed rozpoczęciem gry i ustalenia poczynione przez biegłego są co do zasady 

zgodne z wyjaśnieniami oskarżonego.  

            Zachodzi tylko jedna rozbieżność pomiędzy wersją Tomasza Palucha a opinią i 

dotyczy ona marginalnej kwestii. Mianowicie biegły przyjął, iż liczby przypisane do 

parametrów A, B i C i w kolejność wyświetlania kolejnych plansz zostały przyjęte w 

sposób losowy. Oskarżony twierdził zaś, że liczby te były z góry określone przez 

program, nie były generowane w sposób losowy, ale miały stałą, powtarzalną kolejność. 

Rozbieżność ta jest w istocie pozorna. Biegły nie twierdził bowiem, że przeanalizował 

algorytm, którym posługiwał się program komputerowy. Wskazał zaś, że wspomnianą 

„losowość” upatruje w tym, że sposób wyznaczania tych liczb jest nieznany graczowi 

(k. 421). Jest to zaś okoliczność bezsporna. Gracz nie był informowany przez program o 

tym, w jaki sposób były dobierane liczby przypisane do liter A, B i C.  

            Wypada przy tym zaakcentować, że rolą biegłego sądowego nie jest 

dokonywanie wykładni przepisów prawa materialnego, to jest dokonywanie oceny czy 

dany sposób działania podpada pod definicję gier hazardowych. Wiedza specjalistyczna 

biegłego dotyczy sposobu działania automatów. Dodatkowo wnioski biegłego, 

dotyczące tego czy jego zdaniem sposób ten odpowiada znamieniu „losowości” nie są 

wiążące dla Sądu.  

            Biegły dokonał nadto wyliczenia sum kontrolnych plików zainstalowanych na 

automatach i sumy te są identyczne jak w przypadku opinii z dnia 26 września 2018 r. 

wydanej przez Wojskowy Instytut Łączności Laboratorim Analiz Ataków 

Cybernetycznych, działający na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów 

do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier. W 

powołanej opinii wskazano, że w trakcie badania nie zaobserwowano, aby gry 

oferowane przez badany automat do gier zawierały element losowości. Zbieżność sum 

kontrolnych oznacza, że gry zainstalowane na zatrzymanych do sprawy automatach były 

tymi samymi, które były poddane analizie przez wspomnianą instytucję. Opinią tą 

dysponował oskarżony w czasie, w jakim miał urządzać gry na przedmiotowych 

automatach.  

 

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów  

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla 

ustalenia faktów)  

  Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu 



 

 

 

 

 

 

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU  

  Oskarżony 

☐ 

3.1. Podstawa prawna 

skazania albo warunkowego 

umorzenia postępowania 

zgodna z zarzutem 

 

 

 

 

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej 

 

☐ 

3.2. Podstawa prawna 

skazania albo warunkowego 

umorzenia postępowania 

niezgodna z zarzutem 

 

 

 

 

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej 

 

☐ 
3.3. Warunkowe umorzenie 

postępowania 

 

 

 

 

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia 

postępowania 

 

☐ 
3.4. Umorzenie 

postępowania 

 

 

 

 

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania 

 

☒ 3.5. Uniewinnienie 
 

 

 

 

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia 

Czyn popełniony przez oskarżonego nie zawierał znamion strony przedmiotowej i 

podmiotowej przestępstwa skarbowego.  

            Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych grami 

na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub 

elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach 

urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera 

element losowości. 



            Ustawa nie definiuje pojęcia „element losowości” i na tym tle wypracowane zostało 

bogate orzecznictwo sądowe, w którym zgodnie przyjmuje się, że pojęcie "losowości" użyte w 

kontekście gier hazardowych, wiązane jest z zależnością wyniku gry w szczególności od 

przypadku rozumianego jako zdarzenie lub zjawisko, których nie da się przewidzieć. 

Przyjmuje się, że wystąpienie "przypadku" oznacza, iż wynik gry jest nieprzewidywalny z 

punktu widzenia grającego i nie zależy wyłącznie od jego możliwości czy umiejętności. 

Losowość gier jest rozumiana, jako niemożliwość przewidzenia rezultatu gry w normalnych 

warunkach. Do zakwalifikowania gry do gier losowych wystarczy stwierdzenie wystąpienia w 

grze elementu losowości wpływającego bezpośrednio na wynik gry. Kluczowym czynnikiem 

pozwalającym na ocenę, czy dana gra zawiera element losowości jest to, czy wynik gry jest 

przewidywalny dla gracza. Wynik gry, który jest przewidywalny to taki wynik, który gracz 

może przewidzieć w normalnych warunkach.  

            W przedmiotowej sprawie wynik każdej gry był przewidywalny, to jest taki, który 

gracz mógł w prosty sposób ustalić jeszcze przed rozpoczęciem gry lub w jej trakcie. Opcja 

„Info” wprowadzona do urządzeń nie była niefunkcjonalna lub nieprzydatna. Dawała 

możliwość stosunkowo szybkiego zweryfikowania wyników gier. Powołane rozwiązanie było 

na tyle przystępne i łatwe w obsłudze, że nie można twierdzić, aby był to element służący 

tylko do maskowania hazardowego charakteru gier. Jak już wcześniej wskazano gracz miał 

możliwość jeszcze przed rozpoczęciem gier i przed zasileniem automatu środkami 

pieniężnymi, korzystając ze zrozumiałej instrukcji i stosując prosty wzór A-B*C (w którym 

kluczowa była znajomość kolejności działań matematycznych) ustalić w krótkim czasie 

wyniki kolejnych gier. Gracz mógł więc przewidzieć wyniki przy nakładzie trudu i czasu 

adekwatnych do stosowanych przez automat stawek. Kilka minut „pracy” z całą pewnością 

nie byłoby działaniem nieracjonalnym w zestawieniu z możliwymi do wygrania (lub 

przegrania) kwotami.  

            Na wynik gry nie wpływał przy tym przypadek. Wyniki były uzależnione od liczb 

przypisanych do parametrów A, B i C. W tym zakresie pozornie niekorzystna dla oskarżonego 

jest opinia biegłego z zakresu informatyki, który przyjął, iż skoro gracz nie wiedział w jaki 

sposób liczby te są generowane przez program, to znaczy że proces ten miał charakter losowy. 

Oskarżony podnosił, że liczby te były przypisywany w sposób stały, powtarzalny i 

niezmienny. Nie zmienia to faktu, iż gracz nie mógł poznać tej prawidłowości. Trzeba zwrócić 

jednak uwagę na to, że przypisanie liczb do parametrów A, B i C następowało przed 

rozpoczęciem gry i przed zasileniem automatu pieniędzmi. Gry nie zawierały zatem elementu 

losowości, bo wspomniany sporny element miał miejsce przed ich zainicjowaniem. Od 

momentu włączenia gry jej przebieg był całkowicie nielosowy. Plansza wyświetlała się nie na 

skutek jakiegokolwiek losowania, ale była wynikiem równania A-B*C, co gracz mógł łatwo 

obliczyć i o czym był informowany.  

            Biegły elementu losowości dopatrywał nadto w tym, że gracz w czasie gry nie mógł 

zmieniać stawek, to jest podwyższać stawki w momencie gdy według obliczeń plansza byłaby 

planszą wygrywającą i obniżać gdy byłaby przegrywającą. Jest to tymczasem okoliczność bez 

znaczenia dla ustalenia losowego charakteru gier. Brak możliwości manipulowania stawkami 

przez gracza nie wpływał bowiem na przewidywalność wyniku. Gracz został wyposażony w 

możliwość poznania wyników i oceny, czy opłaca mu się w ogóle zagrać.  

            Z opinii wynika nadto, że w przypadku tych gier, które rozegrał biegły, każdorazowo 

gracz ostatecznie przegrywał. Fakt ten również nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, 

gdyż nie był to stan nieprzewidywalny dla gracza. Z opinii biegłego jasno wynika, że jeszcze 

przed zasileniem automatu jakimikolwiek pieniędzmi, gracz mógł w prosty sposób 

zweryfikować jakie będą wyniki kolejnych gier. Oznacza to tylko tyle, że rozsądny gracz, 

korzystający z opcji Info, w ogóle by w te gry nie zagrał. Okoliczność, iż oskarżony w taki 

sposób stworzył powołane gry, że zarobek uzyskiwał z tego powodu, że gracze nie chcieli lub 

nie potrafili rozwiązać równania A-B*C nie modyfikuje charakteru tych gier i nie stwarza ich 

grami losowymi.  



            Z uwagi na powyższe nie zostały wypełnione znamiona przestępstwa z art. 107 §1 kks, 

gdyż gry urządzane przez oskarżonego nie zawierały elementu losowości. Marcina Palucha 

należało zatem uniewinnić od popełnienia zarzucanego mu czynu.  

            Zdaniem Sądu czyn oskarżonego nie zawierał nadto znamion podmiotowej strony 

przestępstwa skarbowego z art. 107 §1 kks. Jak już wspomniano, w ocenie Sądu gry 

urządzane przez oskarżonego na automatach nie zawierały elementu losowego mającego 

wpływ na wynik gier, a wynik ten był przewidywalny dla gracza.  

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie I KZP 4/21 

przyjął, iż pojęcia "losowy charakter gry" oraz "element losowości", o których mowa w art. 2 

ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2094), oznaczają "nieprzewidywalność" wyniku gry dla osoby korzystającej z urządzenia do 

gier hazardowych bez względu na budowę takiego automatu, w tym oprogramowania nim 

sterującego; stan "nieprzewidywalności" nie jest przy tym eliminowany wskutek możliwości 

uprzedniego sprawdzenia wyniku gry za pomocą dostępnej funkcji oprogramowania. 

Przytoczone orzeczenie zdaje się zawierać wewnętrzną sprzeczność. Sąd Najwyższy uznał 

bowiem w istocie, że wynik nieprzewidywalny to także taki wynik, który da się przewidzieć. 

Zdaniem Sądu Rejonowego nie można w zgodzie z zasadami logiki twierdzić, że wynik gry, 

który gracz może poznać w normalnych warunkach, w łatwy i szybki sposób to wynik 

nieprzewidywalny.  

Tym niemniej mając na uwadze, iż Sąd Najwyższy wypracował powyżej przytoczony 

pogląd należy wskazać, iż nawet jeżeli oskarżony błędnie założył, iż urządzane przez niego 

gry nie zawierały elementu losowości, to i tak zdaniem Sądu wykluczona byłaby możliwość 

pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Oskarżony ewidentnie był bowiem przekonany, 

iż urządzane przez niego gry nie są grami hazardowymi. Przed dniem zatrzymania automatów 

zostało wydanych około kilkadziesiąt orzeczeń przez sądy administracyjne i Sąd Najwyższy, 

w których wskazywano, że o tym, że dana gra zawiera element losowości decyduje to, czy 

wynik gry jest przewidywalny dla gracza w normalnych warunkach. Analiza sposobu 

działania przedmiotowych automatów wskazuje, że Marcin Paluch dopasował sposób ich 

działania do powołanej linii orzeczniczej. Jego plan był więc dość oczywisty. Chciał urządzać 

gry niezawierające elementu losowości, upodobnione do gier hazardowych, po to aby z tej 

działalności czerpać legalny przychód. Abstrahując od etycznej oceny takiego zamysłu trzeba 

wskazać, że penalizacji karnej nie podlega takie zachowanie, które pozostaje w zgodzie z 

przepisami, nawet jeżeli może godzić w cel, dla których te przepisy zostały ustanowione. Z 

całą pewnością oskarżony nie zamierzał zaś popełnić przestępstwa skarbowego o czym 

świadczy sposób w jaki zaprogramowane zostały urządzenia. Co więcej jego działanie 

opierało się o utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. 

Dysponował nadto opinią z dnia 26 września 2018 r. wydaną przez Wojskowy Instytut 

Łączności Laboratorim Analiz Ataków Cybernetycznych, działający na podstawie 

upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów do badań technicznych automatów do gier, 

urządzeń losujących i urządzeń do gier. W opinii wskazano, że w trakcie badania nie 

zaobserwowano, aby gry oferowane przez badany automat do gier zawierały element 

losowości. W dacie czynu nie był osobą karaną.  

Nawet zatem przy przyjęciu stanowiska w ślad za tezą zawartą w orzeczeniu Sądu 

Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r. (którego to stanowiska Sąd nie podziela), 

oskarżonemu nie można by przypisać winy z przyczyn leżących po stronie podmiotowej 

czynu. Zgodnie z art. 10 §4 kks nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości 

jego karalności. Wskazane wyżej okoliczności faktyczne na dzień urządzania przedmiotowych 

gier jak najbardziej uzasadniały stanowisko, że zachowanie oskarżonego pozostaje legalne. 

Stan ten uległ zachwianiu dopiero w późniejszym czasie, w momencie zajęcia przez Sąd 

Najwyższy powyżej przytoczonego twierdzenia. Oskarżony w chwili czynu mógł być więc 

przekonany, że jego zachowanie jest zgodne z prawem.  



Również zatem w takiej sytuacji należałoby go uniewinnić.  

 

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I  

ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE  
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6. INNE ZAGADNIENIA 

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla 

rozstrzygnięcia,  

a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie 

zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania 

orzeczenia takiej instytucji przez stronę 

 

 

7. KOSZTY PROCESU 

 Przytoczyć okoliczności 

 

 

Z uwagi na wydanie wyroku uniewinniającego Sąd kosztami sądowymi obciążył Skarb 

Państwa. Na podstawie art. 632 pkt 2 kpk zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz 

oskarżonego zwrot kosztów ustanowienia obrońcy.  

 

8. PODPIS 

 

 

 

Zarządzenie: 

1. doręczyć obrońcy oskarżonego i Urzędowi Celnemu; 

2. kal 14 dni. 

 


