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Wykaz skrótów 

 

1. Akty prawne  

 

TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. WE C 191 z 29 lipca 1992 r.) 

TUE Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r. – wersja 

skonsolidowana) 

TFUE  Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r. - 

wersja skonsolidowana) 

Konstytucja RP  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., 

Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

u.w.k.  ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 20, 

 poz.173) 

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740 

ze  zm.) 

k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 821 

ze  zm.) 

u.g.l.t. ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. z 1976 r., 

Nr 19, poz. 122) 

u.p.d.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) 

u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) 

u.g.z.w. ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r., 

Nr  68 poz.  341) 

u.w.t. ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) 

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1200 ze zm.) 

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1444 ze zm.) 

k.p.k  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 534)  

o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1325) 

k.k.s. ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 

ze zm.)  

u.ś.u.d.e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 344) 

p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.)  

u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685 z późn. zm.) 
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u.d.l. ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305) 

u.g.h. ustawa z dnia 30 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2094 z późn. zm.) 

uKAS ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.) 

ustawa p.w. KAS ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) 

u.z.z.m.p. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.) 

u.p.p.p.f.t. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) 

u.p.p. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 

rozporządzenie ws. uzyskiwania dofinasowania z FPK  rozporządzenie z dnia 27 września 2017 r. 

o szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań 

z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków 

z Funduszu Promocji Kultury (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 17 z późn. zm.)  

 

2. Organy orzekające i instytucje 

 

EFTA  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association) 

NSA  Naczelny Sąd Administracyjny  

SN  Sąd Najwyższy  

TK  Trybunał Konstytucyjny  

TSUE  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

WSA   wojewódzki sąd administracyjny  

 

3. Publikatory i czasopisma 

 

CBOIS Centralna Baza Informacji o sprawach sądów administracyjnych i udostępniania 

orzeczeń przez Internet  

Dz. U. Dziennik Urzędowy 

Dz.Urz. GUS Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego 

Dz. U. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

ECLI European Case Law Identifier 

EPS „Europejski Przegląd Sądowy” 

FK „Finanse Komunalne” 

MoP „Monitor Prawniczy” 

MoPo „Monitor Podatkowy” 

M.P. „Monitor Polski” 
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ONSA „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” 

ONSA i WSA „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych”  

OSN` „Orzecznictwo Sądu Najwyższego”  

OSP „Orzecznictwo Sądów Polskich”  

OTK „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 

PiP „Państwo i Prawo”  

POP „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 

PPH „Przegląd Prawa Handlowego” 

PPP „Przegląd Prawa Publicznego” 

P r. i Pod. „Prawo i Podatki” 

Prok. i P r. „Prokuratura i Prawo” 

Prz. Pod. „Przegląd Podatkowy” 

PS „Przegląd Sądowy” 

PUG  „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”  

RPEiS „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

ST „Samorząd Terytorialny”  

ZNSA „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 

ZNUSz „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 

 

4. Inne skróty  

 

Druk nr 267 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach  wzajemnych i 

grach na automatach złożony do Sejmu RP IV Kadencji w dniu 22 lutego 2002 r., 

https://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/projekty/267_p.htm [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 574 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 

oraz o zmianie innych ustaw złożony do Sejmu RP III Kadencji w dniu 21 sierpnia 1998 r., 

https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/574/$file/574.pdf [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 771 - Projekt rządowy złożony do Sejmu RP IV Kadencji w dniu 19 lipca 2007 r., 

przedstawiony Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem 

rządowym „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca” 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/771/$file/771.pdf [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 795, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych 

ustaw, złożony do Sejmu RP VIII Kadencji w dniu 2 września 2016 r. 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pd

f [dostęp: 21.01.2021]  

Druk nr 826 - Poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, złożony do Sejmu RP VIII 

Kadencji w dniu 3 czerwca 2016 r.,  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1D3E5786527F7070C1258025005B78E5/%24File/826.pdf 

[dostęp: 5.04.2020] 

Druk nr 827 - Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej, złożony do Sejmu RP VIII Kadencji w dniu 3 czerwca 2016 r., 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=827 [dostęp: 5.04.2020]. 

https://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/projekty/267_p.htm
https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/574/$file/574.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/771/$file/771.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1D3E5786527F7070C1258025005B78E5/%24File/826.pdf
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Druk nr 1183 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz niektórych innych ustaw złożony do Sejmu RP VIII Kadencji w dniu 29 grudnia 2016 r., 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.

pdf [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 1213 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 

oraz o zmianie niektórych ustaw przekazany do Sejmu RP III Kadencji w dniu 25 czerwca 1999 r., 

https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1213/$file/1213.pdf [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 2481 - Projekt rządowy ustawy o grach hazardowych wraz z projektami aktów wykonawczych 

złożony do Sejmu RP VI Kadencji w dniu 12 listopada 2009 r., 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49518C7F5B9A4CB2C125766C00632CBA/$file/2481.pdf 

[dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 2482 – Projekt zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych złożony do Sejmu RP VI 

Kadencji w dniu 27 października 2009 r.,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/079572EC11CB3C39C125766D002BF807/$file/2482.pdf 

[dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 2508 - Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o grach 

hazardowych, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/03E37BEC902D0478C125767300292EDE/$file/2508.pdf 

[dostęp: 19.11.2019] 

Druk nr 2905 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

niektórych innych ustaw złożony do Sejmu RP VIII kadencji w dniu 16 października 2018 r., 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/08D4589E8B6757BFC1258328002ECE6D/%24File/2905.

pdf [dostęp: 29.11.2019] 

Druk nr 2927 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych złożony do Sejmu VII 

Kadencji w dniu 19 listopada 2014 r.  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24File/292

7-001.pdf [dostęp: 6.12.2019] 

Druk nr 3462 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 

innych ustaw złożony do Sejmu VII Kadencji w dniu 2 czerwca 2015 r.,  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/682E71A9197D9E99C1257E5E00440664/%24File/3462.p

df [dostęp: 2.02.2021] 

Druk nr 3860 –Rządowy projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 

międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA złożony do 

Sejmu VII Kadencji w dniu 8 września 2015 r.,  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/96ED97AD4173A248C1257EBA0027A8C1/%24File/386

0.pdf [dostęp: 19.11.2019]  

Zielona księga ws. gier hazardowych - Zielona Księga w sprawie gier hazardowych oferowanych 

w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego, SEK/2011/321, Bruksela 24.3.2011, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0128&from=es [dostęp: 

29.11.2019] 

 

  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1213/$file/1213.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49518C7F5B9A4CB2C125766C00632CBA/$file/2481.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/079572EC11CB3C39C125766D002BF807/$file/2482.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/03E37BEC902D0478C125767300292EDE/$file/2508.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/08D4589E8B6757BFC1258328002ECE6D/%24File/2905.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/08D4589E8B6757BFC1258328002ECE6D/%24File/2905.pdf
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WSTĘP 

 

Hazard oddziałuje na różne sfery życia. Pojawia się w doniesieniach medialnych, 

poddawany jest ocenom dotyczącym przyjętych rozwiązań prawnych i efektywności 

przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. W hazardzie nic nie jest proste. Nie jest proste 

zakazanie hazardu. Zakaz powoduje, że wynikająca z ludzkiej natury potrzeba hazardu jest 

zaspokajana w szarej strefie. Nie jest proste prawne zezwolenie na hazard. Społeczna krytyka 

hazardu oraz ciążący na państwie obowiązek ochrony wartości etycznych, religijnych, 

kulturowych, ochrony jednostek i rodzin wymagają doboru metod oraz środków zarówno 

reglamentacji, jak i kontroli tej formy aktywności ze strony państwa. Społeczne 

zainteresowanie hazardem może być przedmiotem badań wielu nauk. Wieloaspektowość 

problematyki gier hazardowych czyni interesującymi także badania w zakresie prawa 

finansowego, w tym w przedmiocie dochodów publicznych z tytułu działalności w zakresie 

gier hazardowych. 

 Uzasadnieniem do podjęcia badań naukowych w zakresie wyznaczonych przyjętym 

tytułem pracy są cztery podstawowe argumenty. 

 Po pierwsze, urządzanie gier objętych monopolem państwa w ustawodawstwie polskim 

tradycyjnie stanowi obszar kompleksowej regulacji prawnej. W jednej ustawie normowane są 

warunki prowadzenia działalności w zakresie hazardu, opodatkowanie gier hazardowych, 

a także różne kategorie niepodatkowych danin publicznych: opłaty, dopłaty i kary pieniężne 

z tytułu urządzania gier hazardowych z naruszeniem przepisów prawa.  

 Po drugie, złożona problematyka hazardu była przedmiotem kilku dynamicznych 

procesów legislacyjnych, które powodowały zmiany w zakresie zasad i wymogów urządzania 

gier hazardowych, a także odpowiednich regulacji podatkowoprawnych. Interesujące jest 

ustalenie jak kształtowała się reglamentacja gier hazardowych i związanych z organizowaniem 

gier danin publicznych, w tym obciążeń daninami publicznymi. 

 Po trzecie, decyzja odnośnie podjęcia zakreślonej tematem rozprawy problematyki 

podyktowana została zainteresowaniem co do charakteru i struktury dochodów publicznych 

z gier hazardowych w aspekcie funkcjonowania prawa w rzeczywistości społecznej. Ocena 

obowiązującej ustawy o grach hazardowych wymaga za strony państwa uwzględnienia 

specyficznego otoczenia społecznego i gospodarczego. Szczególnie interesujący jest w tym 

zakresie kontekst ekonomiczny obowiązujących norm prawnych polegający na wpływie 

na budżet państwa, określeniu celów regulacji prawnej i środków ich realizacji. Powinno 

znajdować to odzwierciedlenie w wybranym modelu opodatkowania. 
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 Po czwarte, problematyka wpływu działalności w zakresie gier hazardowych na finanse 

publiczne, w tym na wysokość dochodów publicznych, jest przedmiotem relatywnie 

niewielkiej liczby opracowań naukowych. Publikacje w formie opracowań monograficznych, 

komentarzy do ustaw oraz w artykułów naukowych, poświęcone są wybranym zagadnieniom 

poznawczym. W literaturze przedmiotu nie ma jednak studium obejmującego w sposób 

kompleksowy zarówno ewolucję prawnej reglamentacji urządzania gier hazardowych 

i związanych z nią dochodów publicznych, optymalnego modelu pobierania dochodów 

publicznych z tytułu gier hazardowych, strukturę oraz charakter prawny dochodów publicznych 

z tytułu gier hazardowych. W szczególności zaś roli państwa i wpływie branży na dochody 

publiczne. Ze względu na powyższe argumenty warto zatem wypełnić lukę w nauce prawa 

finansowego, w tym prawa podatkowego. Przeprowadzenie tak zakreślonego obszaru badań 

umożliwia również próbę ustalenia optymalnej struktury i charakteru prawnego dochodów 

publicznych związanych z urządzaniem gier hazardowych objętych monopolem państwa oraz 

sformułowania wniosków de lege ferenda w przedmiocie optymalnych rozwiązań prawnych.  

 Podjęcie badań w zakresie roli państwa i wpływu branży gier hazardowych na budżet 

państwa ma znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Rozwiązania prawne odnoszące się do 

podmiotowej i przedmiotowej struktury dochodów publicznych, powinny uwzględniać sposób 

realizacji celów zakładanych przez ustawodawcę. Cele państwa mają charakter dualny: z jednej 

strony chodzi pozyskanie dochodów publicznych i o ochronę społeczeństwa przed 

negatywnymi skutkami hazardu, z drugiej strony zaś o przeciwdziałanie utracie dochodów 

publicznych poprzez eliminowanie „szarej strefy” hazardu. Tej szczególnie wrażliwej branży 

gier hazardowych towarzyszy żywa dysputa społeczna, ukazująca rozbieżności formułowanych 

wniosków odnośnie hazardu w Polsce1. W kontekście dostrzeżonego braku opracowań 

dotyczących problematyki sposobu wykorzystania przez państwo środków prawnych 

i prawnofinansowych uzasadnione jest podjęcie badań w wyznaczonym obszarze. Przy czym 

podkreślić należy, że – zgodnie z przyjętym założeniem – zakres badawczy określony tytułem 

pracy nie obejmuje dochodów z wygranych w grach hazardowych, opodatkowanych podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

 
1 Formułowany jest pogląd, że „bardzo ważne dla rozwoju nauk prawnych wydaje się poszukiwanie i analizowanie 

wartości, jakie stanowią podłoże dla obowiązującego prawa i dla aktów jego stosowania” –  tak  J. Zimmermann, 

Wprowadzenie, [w:] J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 

2015, s.12; P. Ruczkowski, Aksjologia tworzenia i stosowania prawa rzeczowego, „Przegląd Prawa Podatkowego” 

2017, nr 7-8, s. 82-90. 
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 W niniejszej dysertacji określone zostało kilka podstawowych problemów badawczych, 

sprowadzających się do odpowiedzi na cztery podstawowe pytania: 

1. Czy i w jakim zakresie przyjęty przez polskiego ustawodawcę model pozyskiwania 

dochodów publicznych z tytułu działalności w zakresie gier hazardowych różni się 

od modeli przyjętych w innych porządkach prawnych?  

2. W jakim stopniu dynamiczne  zmiany w zakresie regulacji prawnych w ostatnich latach 

wpływały na wysokość dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych i jaka jest 

skala dochodów publicznych z tego tytułu?  

3. Czy środki prawne i prawnofinansowe, jakimi dysponuje państwo w zakresie dochodów 

publicznych z tytułu działalności w zakresie gier hazardowych, są optymalne? 

4. Czy zidentyfikowane w polskim porządku prawnym uwarunkowania dotyczące 

charakteru prawnego i struktury dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych 

tworzą optymalny mechanizm partycypacji państwa w dochodach z gier hazardowych? 

Pytania te zostały zainspirowane dynamicznymi zmianami w zakresie polskich rozwiązań 

prawnych, dywersyfikacją kategorii dochodów publicznych z gier hazardowych 

i poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w przedmiocie danin publicznych związanych 

z grami hazardowymi. Tak określony problem badawczy, a także sformułowanie kierunkowych 

propozycji zmian przepisów, uzasadnia przyjęcie i realizację następujących celów 

szczegółowych:  

− analizę zależności pomiędzy organizacją rynku gier hazardowych a dochodami 

publicznymi, podatkowymi i niepodatkowymi, z gier hazardowych; 

− określenie zakresu reglamentacji urządzania gier hazardowych; 

− ustalenie środków prawnych i finansowoprawnych stosowanych przez państwo 

w ramach reglamentacji branży gier hazardowych; 

− analizę oddziaływania modeli reglamentacji gier hazardowych na dochody publiczne 

w ujęciu historycznoprawnym umożliwiającą pogłębienie badań w zakresie 

poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych; 

− skonfrontowanie polskich rozwiązań prawnych z modelami przyjętymi w innych 

porządkach prawnych;  

− zidentyfikowanie i usystematyzowaniu aktualnych unormowań dochodów publicznych 

z gier hazardowych oraz określenia ich charakteru prawnego; 

− ocenę realizacji wskazywanego w procesie legislacyjnym celu przeciwdziałania 

negatywnym skutkom hazardu. Nieodłącznym problemem badawczym jest bowiem 
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szara strefa hazardu i zjawisko luki podatkowej oddziałujące na dochody publiczne 

z gier hazardowych.  

 

Konkretyzację celu głównego stanowią cele szczegółowe. Budowanie tez dotyczących 

dochodów z tytułu gier hazardowych jest możliwe po uwzględnieniu, że powinny służyć 

stwierdzeniu istnienia określonych związków między zjawiskami oraz wskazaniu sposobu 

optymalizacji.  Tematyka pracy uzasadnia projektowanie następujących tez badawczych: 

1. Dylemat poboru podatku od gier hazardowych jest związany z negatywną oceną hazardu 

jako zjawiska generującego patologie społeczne. 

2. Pobór podatku od gier hazardowych stanowi afirmację legalizacji hazardu. Dylemat 

poboru podatku od gier hazardowych jest związany z negatywną oceną hazardu jako 

zjawiska generującego patologie społeczne. 

3. Restrykcyjne ograniczanie dostępu do hazardu legalnego nie stanowi skutecznego 

rozwiązania ograniczającego negatywne konsekwencje hazardu.  

4.  Konieczność harmonizacji prawa w zakresie gier hazardowych wynika z transgranicznego 

charakteru usług hazardowych oferowanych on-line. 

5. W procesie legislacyjnym, dotyczącym podatku od gier hazardowych, niezbędne jest 

zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebą stworzenia stabilnego otoczenia prawnego 

rynku gier hazardowych a koniecznością uwzględnienia dynamicznych zmian 

technologicznych w obszarze usług hazardowych. 

6. Restrykcyjne ograniczanie dostępu do hazardu legalnego nie stanowi skutecznego 

rozwiązania ograniczającego negatywne konsekwencje hazardu.  

7. Wysokość dochodu z tytułu gier hazardowych pozostaje w związku z ukształtowaniem 

legalnego rynku gier hazardowych. 

8. Istotne znaczenie dla finansów publicznych ma stabilność przepisów prawa dotyczących 

organizacji gier hazardowych. 

9. Monopolizacja usług hazardowych nie zwiększa dochodów publicznych z tytułu hazardu. 

10. Wybór metod opodatkowania podatkiem od gier hazardowych powinien być dokonywany 

z uwzględnieniem zarówno efektywności poboru podatku, jak i konieczności zapewnienia 

konkurencyjności polskich podmiotów, prowadzących działalność w zakresie usług 

hazardowych. 

11. Zmniejszenie obciążenia gier hazardowych daninami publicznymi może prowadzić 

do zwiększenia dochodów podatkowych i niepodatkowych z tego tytułu – z uwagi 

na zwiększenie liczby podmiotów opodatkowanych, tworzących rynek hazardu legalnego. 
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12. Ukształtowane w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych zasady dotyczące 

świadczenia usług hazardowych umożliwiają opracowywanie projektów harmonizacji 

prawa w zakresie gier hazardowych na poziomie minimalnym. 

13. Konieczność harmonizacji prawa w zakresie gier hazardowych wynika z transgranicznego 

charakteru usług hazardowych oferowanych on-line. 

14. Wpływ branży gier hazardowych na finanse publiczne przybiera aspekt pozytywny 

polegający na generowaniu dochodów publicznych, jak i negatywny sprowadzający się do 

tworzenia mechanizmów ucieczki przed legalnym urządzaniem gier hazardowych, 

tj. funkcjonowaniem tzw. „szarej strefy”. 

15. Zjawisko „szarej strefy” hazardu powoduje trudne do oszacowania uszczuplenie dochodów 

publicznych z tytułu gier hazardowych. 

16. Nie jest możliwa całkowita eliminacja „szarej strefy” hazardu, a działania zmierzające 

do jej zmniejszenia powinny być skoncentrowane na optymalizacji rozwiązań dotyczących 

organizacji i opodatkowania hazardu legalnego w celu tworzenia systemu zachęt 

podejmowania działalności legalnej. 

17. Zmiana organizacji organów administracji skarbowej wpływa na efektywność poboru 

podatku od gier.   

 

 Złożoność prawnej regulacji gier hazardowych powoduje konieczność zróżnicowania 

płaszczyzn badawczych. Koncepcji wielopłaszczyznowości prawa odpowiadają płaszczyzny 

badań: logicznojęzykowa, socjologiczna, psychologiczna, aksjologiczna, ekonomiczna 

i ewolucyjna2. W badanym obszarze prawa nie jest wystarczające stosowanie języka 

i językoznawstwa jako narzędzi badawczych. Płaszczyzna socjologiczna umożliwia poznanie 

prawa o grach hazardowych jako faktu społecznego. Płaszczyzna aksjologiczna uzasadnia 

ujmowanie prawa o grach hazardowych jako systemu wartości. W tym zakresie już na wstępie 

wskazać wypada, że istotne znaczenie dla kształtowania się rynku gier hazardowych ma religia, 

której wpływu na kształtowanie się regulacji prawnych dotyczących organizacji działalności 

w przedmiocie gier hazardowych nie sposób pominąć. Temat pracy wymaga prowadzenia 

badań również na płaszczyźnie ekonomicznej uzasadniającej korzystanie z opracowań 

statystycznych dotyczących mierników wartościowych oraz płaszczyźnie ewolucyjnej 

 
2 J. Wróblewski, Filozoficzne problemy teorii prawa (Rozważania metodologiczne), „Państwo i Prawo” 1974, 

nr 11, s. 6; K. Opałek, Problemy metodologiczne nauki prawa, PWN, Warszawa 1962, s. 109 i n.; J. Łakomy, 

Wpływ koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości prawoznawstwa na ogólną refleksję 

o prawie [w:] T. Bekrycht, M. Zirk- Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne 

prawoznawstwo, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 1-15.  
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ilustrującej zmiany w kontekście historycznym. Przyjęta metodologia uwzględnia formułowaną 

w doktrynie obserwację praktycznego zastosowania postulatu wielopłaszczyznowości badań3. 

Zastosowanie tego postulatu umożliwia poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące relacji 

pomiędzy zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i socjologicznymi dotyczącymi gier 

hazardowych. Zewnętrzna integracja nauk prawnych uzasadnia wykorzystywanie w badaniu 

prawa metod typowych dla różnych nauk 4 . 

 Istotne dla wyjaśnienia przyjętych metod badań jest wskazanie, że ekonomia leży 

u podstaw wyboru zarówno celów związanych z ograniczeniem negatywnych skutków 

hazardu, jak i celów bieżących, dotyczących rozwiązań istotnych dla finansów publicznych. 

Analiza tekstu prawnego dotyczącego gier hazardowych nie może być dokonywana 

z pominięciem zasad interpretacji. Konieczne jest uwzględnienie zasad logiki, analizy, 

argumentacji hermeneutyki prawniczej. Wybrany model poznania naukowego jest oparty 

na założeniu intuicyjno-syntetycznym, że materia hazardu nie jest do końca poznawalna 

z uwagi na dynamikę zachodzących procesów oraz zjawisko szarej strefy. 

 Dochody publiczne z tytułu gier hazardowych są warunkowane różnym czynnikami. 

Przyjęte w niniejszej pracy założenia badawcze uwzględniają historyczno-społeczny kontekst 

hazardu. Część badań stanowi szkic historyczny, którego celem jest poszukiwanie, 

w kontekście zdarzeń przeszłych, zależności pomiędzy organizacją gier hazardowych, 

opodatkowaniem podatkiem od gier oraz dochodami publicznymi. Ujęcie opisowo-formalne 

odpowiada aktualnej strukturze i charakterowi dochodów z hazardu w Polsce. Badania 

porównawcze dotyczą rozwiązań podatku od gier w różnych krajach, co ma szczególne 

znaczenie z uwagi na zjawiska transgraniczności oraz multijurysdykcyjności. Wyboru państw 

poddanych analizie porównawczej dokonano w oderwaniu od kryteriów ograniczających 

obszar badań, gdyż założeniem badawczym jest behawioralny charakter hazardu, niezależny 

od kontekstu geograficznego, kulturowego, religijnego. 

 Walor empiryczny mają dostępne opracowania statystyczne. Istotnym niedostatkiem 

jest gromadzenie informacji przez różne podmioty w zbiorach prowadzonych według 

 
3 J. Wróblewski, Zagadnienia przedmiotu i metody teorii państwa i prawa, „Państwo i Prawo” 1961, nr 11,  

s. 751; S. Wojtczak, Modele nauk prawnych i edukacji prawniczej według Jerzego Wróblewskiego [w:] 

T. Bekrycht, M. Zirk- Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, 

C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 27; A. Grabowska, Metodologiczne zagadnienia prawodawstwa. Teoria prawa 

Kazimierza Opałka i Jerzego Wróblewskiego we współczesnym prawoznawstwie [w:] T. Bekrycht, M. Zirk- 

Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C.H. Beck, Warszawa 

2011, s. 17-18; M. Winiarz, Teoria racjonalnego tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego a współczesne 

prawodawstwo polskie [w:] T. Bekrycht, M. Zirk- Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego 

na współczesne prawoznawstwo, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 47-52.  
4 W. Gromski, Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 22.  
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niejednolitych kryteriów. Sformułowanie wniosków dotyczących wielkości uzyskanych 

dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych jest możliwe dzięki analizie danych 

statystycznych. Zamierzony przedmiot badań  stanowi  relacja pomiędzy zmianami regulacji 

prawnych dotyczących podatku od gier, opłat, dopłat i kar pieniężnych a dynamiką dochodów 

publicznych uzyskiwanych z tych poszczególnych kategorii źródeł. Badania obejmują 

charakter prawny wskazanych rodzajów dochodów publicznych z gier hazardowych. Kluczowe 

jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu zmian przepisów w przedmiocie 

reglamentacji branży gier hazardowych, jak i przepisów prawa podatkowego dotyczących 

różnych kategorii dochodów publicznych (podatku od gier hazardowych, opłat, dopłat i kar 

pieniężnych) na wysokość dochodów budżetowych z tych źródeł.  

 Dostępne dane statystyczne stanowią przesłankę wnioskowania o efektywności 

przyjętych rozwiązań prawnych. W pracy znajduje odzwierciedlenie opis przedmiotu badań, 

co umożliwia analizę w celu określenia związku przyczynowo -skutkowego między 

elementami przedmiotu badań.  

 Określonym celom i tezom badawczym odpowiada przyjęta konstrukcja pracy. Praca, 

poza wstępem i wnioskami końcowymi, zbudowana jest z pięciu rozdziałów. Chronologia 

nie jest przypadkowa. Warunkiem uzyskiwania dochodów publicznych z gier hazardowych jest 

istnienie rynku gier legalnych objętych monopolem państwa. Z tej przyczyny w pierwszej 

części pracy, obejmującej rozdziały I i II, konieczna była konceptualizacja podstawowych pojęć 

i przedstawienie siatki terminologicznej, ustalenie warunków prowadzenia działalności w tej 

branży oraz zakresu jej reglamentacji. Druga część pracy, czyli rozdziały III i IV, jest 

skoncentrowana na badaniu różnych kategorii dochodów budżetowych z gier hazardowych. 

Przedstawia dogmatykę prawa i praktykę stosowania obowiązujących regulacji ustawy o grach 

hazardowych, z wykorzystaniem orzecznictwa i oficjalnych danych statystycznych. Trzecią, 

kategorię badań, przedstawioną w rozdziale V, stanowi problematyka mechanizmów 

związanych z ucieczką przed legalizacją działalności gier hazardowych. Dotyczy on zjawiska 

„szarej strefy” w branży gier hazardowych i jej negatywnego wpływu na finanse publiczne, 

jako ograniczającej dochody publiczne.  

 Rozdział I stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia badań objętych przedmiotem 

niniejszej dysertacji. Koncentruje się on na podstawowych kwestiach o charakterze 

definicyjnym, wyznaczeniu zakresu przedmiotowego działalności hazardowej, 

przeprowadzeniu obszernych rozważań dotyczących historycznego kontekstu hazardu oraz 

socjologicznych i religijnych uwarunkowań rozwoju rynku gier hazardowych. Celem rozdziału 

I jest także uporządkowanie, w ujęciu chronologicznym, zmian obowiązujących w Polsce 
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regulacji prawnych dotyczących gier hazardowych oraz opis dorobku doktrynalnego. 

Generalnie kolejne korekty koncepcji prawnej reglamentacji hazardu stanowią reakcję 

na oczekiwanie wprowadzenia przepisów, które odpowiadają potrzebom ochrony 

społeczeństwa i zapewnienia dochodów budżetowych5. Wartości te podlegają zmianom 

związanym z nieustannym procesem kształtowania postaw społecznych oraz rozwojem 

społeczeństwa informatycznego. Całość rozważań nad ewolucją i normatywnymi modelami 

opodatkowania zapewnia podstawy do dalszych badań zmierzających do oceny ich charakteru 

prawnego oraz ustalenia miejsca dochodów z gier hazardowych w strukturze dochodów 

publicznych. 

 Jednostkowe zainteresowanie hazardem jest związane z potrzebą emocji i potrzebą 

wygranej. Dzięki działaniom w grupie i uzyskanej w ten sposób większej skuteczności 

ekonomicznej, ludzie stopniowo zdobywali dobra w ilościach większych niż bezpośrednia 

konsumpcja na poziomie umożliwiającym biologiczne przetrwanie. Wydaje się uprawnione 

stwierdzenie, że hazard wymaga posiadania, przez co najmniej jedną osobę, dóbr stanowiących 

przedmiot zainteresowania innego członka społeczeństwa. Hazard stanowi relację społeczną 

pomiędzy jednostkami, które nie podejmują walki rozstrzyganej jako rezultat użycia siły. 

Hazard to skomplikowana relacja społeczna. Jest oparty na porozumieniu kontraktowym. 

Reguły gry są przedmiotem umowy zawieranej przez graczy – są to wartości oferowane 

wzajemnie, gdyż brak pewności wyniku rywalizacji buduje u każdego z graczy nadzieję na 

wygraną. Fenomen hazardu nie jest jednak prostą zależnością pomiędzy udziałem w grze 

i wygraną. Hazard uzależnia, staje się nałogiem również z powodów biologicznych, 

wpływających na subiektywne odczuwanie szczęścia. Uzależnienie następuje na poziomie 

potrzeby udziału w grze, stymulującej chemiczne zmiany organiczne i jest niezależne 

od wyniku gry. 

 Gra hazardowa jest rozgrywana przez co najmniej dwie rywalizujące z sobą osoby. 

Relacja ta może być multiplikowana społecznie, może angażować wiele osób. Zwiększona 

skala hazardu uzasadnia definiowanie tego zjawiska  jako zachowania społecznego. Gracze 

są narażeni na utratę dóbr, zubożenie i związaną z tym degradację społeczną. Negatywne skutki 

hazardu dotyczą nie tylko jednostek bezpośrednio zaangażowanych w grę. Skutki nałogowego 

hazardu odczuwa również rodzina gracza. Zjawisko hazardu patologicznego nie jest społecznie 

 
 5 D. Seweryn, Karnoskarbowe aspekty regulacji hazardu w Polsce [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo 

celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych, Wydawnictwo BW, Szczecin 2016, 

s. 218-219. 
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obojętne, gdyż wymaga angażowania środków społecznych do walki z konsekwencjami 

uzależnienia. 

 Przedmiotem hazardu mogą być różne dobra materialne określonej wartości. 

Szczególne znaczenie ekonomiczne ma transfer dóbr pomiędzy podmiotami. Gry hazardowe 

o charakterze prywatnym, polegające na prowadzeniu rozgrywki bezpośrednio przez graczy, 

istotnie różnią się od gier oferowanych jako usługa przez podmioty prowadzące w tym zakresie 

działalność gospodarczą.  

 Rozdział II poświęcony jest reglamentacji urządzania gier hazardowych, czyli 

ustalanym przez państwo środkach prawnych i finansowoprawnych do regulacji branży gier 

hazardowych. W rozdziale tym podjęte zostały rozważania dotyczące zasad i wymogów 

urządzania gier hazardowych, koncesji i zezwoleń. Przeprowadzono analizę trudności wyboru 

optymalnego rozwiązania legislacyjnego w zakresie organizacji gier hazardowych oraz 

opodatkowania dochodów z gier. Wybór optymalnego rozwiązania legislacyjnego nie jest 

oczywisty. Prawo, jako zbiór dyrektyw działania6, umożliwia realizację zakładanych celów. 

Stanowi narzędzie sprawowania władzy przez państwo, jest instrumentem kształtowania 

rzeczywistości na podstawie aktu politycznej woli7. Rzeczą polityczną jest określenie zadań 

publicznych realizowanych doraźnie, jak i długoterminowo. Zadania są wytyczane w procesie 

politycznym, z uwzględnieniem prognozowanego efektu również w sferze finansów 

publicznych. Weryfikacja zakładanych skutków następuje na etapie realizacji przyjętych 

rozwiązań prawnych.  

 W rozdziale III przedstawiono wyniki badań dotyczących dochodów publicznych 

z tytułu podatku od gier. Poszukiwanie dochodów publicznych, służących finansowaniu zadań 

publicznych powoduje, że legalizacja hazardu jest warunkowana zjawiskami fiskalnymi. 

W pierwszej kolejności omówione zostały koncepcje opodatkowania gier hazardowych oraz 

przykłady z wybranych porządków prawnych. Przedmiotem rozważań był również wpływ 

zmian regulacji prawnych dotyczących urządzania gier hazardowych na wysokość dochodów 

budżetowych z podatku od gier.  Określono wynikające z ustawy determinanty podatku od gier.  

 Gry hazardowe generują nie tylko dochody publiczne o charakterze podatkowym. 

Problematyce niepodatkowych dochodów budżetowych z gier hazardowych poświęcony został 

rozdział IV. Zróżnicowany katalog tych dochodów, obejmujący opłaty, dopłaty i kary pieniężne 

wpisuje się w mechanizm partycypacji państwa w dochodach z hazardu. Już  na wstępie można 

 

 
6
 P. Chmielewski, Wprowadzenie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 9. 

 7 M. Kuriłowicz, Od totalitaryzmu do humanitaryzmu. Literackie wizje prawa rzymskiego [w:] A. Goryńska (red.), 

Państwo, prawo, gospodarka, 15-lecie Akademii Leona Koźmińskiego, POLTEXT, Warszawa 2016, s. 61-62. 
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zauważyć, że konsekwencją braku jednolitości charakteru prawnego niepodatkowych 

należności budżetowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest ich odmienny cel, 

ale i różny zakres stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Kazuistyka 

obowiązujących przepisów prawa stanowi ilustrację politycznych i ekonomicznych wyborów 

legislacyjnych. Problematyka dochodów publicznych w Polsce z tytułu gier hazardowych 

wymagała prowadzenia rozważań w perspektywie obowiązującego prawa. Obszar badań 

wyznaczają rozwiązania prawne, przyjęte w ustawie o grach hazardowych. Interesujące 

z poznawczego punktu widzenia jest poszukiwanie natury prawnej poszczególnych rodzajów 

niepodatkowych danin publicznych i sposobu ich poboru. Ustalenia w tym zakresie mają 

zasadnicze znaczenie dla oceny charakteru prawnego i struktury dochodów publicznych z gier 

hazardowych. 

 Specyfika gier hazardowych sprawia, że dane dotyczące dochodów publicznych z tego 

tytułu ulegają zniekształceniu wskutek istnienia „szarej strefy” hazardu. Badaniom tej 

problematyki został poświęcony rozdział V pracy. Dopełnienia on całości analizy dochodów 

publicznych z gier hazardowych związanych z negatywnym wpływem na finanse publiczne 

poprzez ucieczkę przed legalizacją działalności. Szara strefa hazardu to konsekwencja 

wadliwego ukształtowania regulacji legalnego rynku gier hazardowych lub nieprawidłowego 

obciążenia daninami publicznoprawnymi podmiotów działających legalnie w branży gier 

hazardowych. Badania dotyczące szarej strefy hazardu pozwalają ukazać skalę i zrozumieć 

przyczyny utraty dochodów publicznych spowodowane zjawiskiem hazardu nielegalnego. 

Istotne miejsce ma ocena badawcza rozwiązań prawnych, w tym procedur, których celem jest 

ochrona udziału państwa w dochodach podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier 

hazardowych. 

 Pracę zamykają wnioski, w tym postulaty de lege ferenda, sformułowane na podstawie 

przeprowadzonych badań. 

 Mając na uwadze sformułowane cele i problem badawczy, prowadzenie analizy 

wymaga wykorzystania różnych metod badawczych, przy czym dominujące są metody 

badawcze właściwe dla nauk prawnych. Wielowymiarowy, złożony charakter hazardu 

uzasadnia przyjęcie szerokiego kontekstu badań uwzględniającego oddziaływanie na sferę 

społeczno- gospodarczą. W konsekwencji w niezbędnym, ograniczonym zakresie, 

wykorzystywane będą metody właściwe nauce ekonomii oraz nauce socjologii.  

 W pracy zastosowano przede wszystkim metody badań niereaktywnych, tj. analizy 

treści i istniejących informacji. Oparte one zostały na studiach literatury odnoszącej się 
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do obszaru badawczego, unormowaniach prawnych oraz oficjalnych danych statystycznych. 

Analizą objęto także rozstrzygnięcia sądów i trybunałów.  

 W odniesieniu do metod badawczych właściwych naukom prawnym wskazać należy, 

że poszczególne części rozważań jurydycznych uwzględniają płaszczyzny: polityki 

prawotwórstwa, praktyki stosowania prawa, aspekty prawnoporównawcze. Metoda 

dogmatycznoprawna umożliwia opis i systematyzację norm prawnych, wskazanie, ich 

wzajemnych relacji, wykładnię, ustalenie i zdefiniowanie pojęć, analizę praktyki stosowania 

prawa oraz wysuwanie postulatów de lege ferenda. Analiza tekstu prawnego nie może być 

dokonywana z pominięciem zasad interpretacji, określonych w prawoznawstwie. Konieczne 

jest uwzględnienie zasad logiki, analizy, argumentacji hermeneutyki prawniczej. 

Podstawowym materiałem w tym zakresie, poza tekstami aktów prawnych, jest doktryna 

prawa. Prowadzenie rozważań w oczywisty sposób wymagało odniesienia się do dorobku 

polskiej nauki prawa finansowego, w tym prawa podatkowego oraz publikacji zagranicznych. 

Miało na celu identyfikację uwarunkowań organizacyjnych hazardu oraz sposobu 

ukształtowania struktury dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych. Badaniom poddane 

zostało orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów krajowych oraz Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mające zasadnicze znaczenie w obszarze stosowania 

prawa.  

 Podstawę rozważań w obszarze badawczym stanowił nie tylko dorobek jurysprudencji 

i judykatury. Istotne znaczenie badawcze miały także badania prawnoporównawcze, które 

pozwoliły na ukazanie modeli opodatkowania gier hazardowych oraz 

na wskazanie podobieństw i odmienności prawa wybranych państw. Uzasadnione było również 

przeprowadzenie badań historycznoprawnych, które pozwalają odtworzyć procesy zachodzące 

w zakresie prawnej regulacji gier hazardowych. Zrealizowanie celu pracy wymagało 

wykorzystania metod statystycznych, aby poznać prawidłowość w zakresie zmian 

zachodzących na rynku gier hazardowych, ale również zrozumieć wpływ zmian prawnych 

na wielkość dochodów publicznych.  W celu dogłębnej analizy i zrozumienia specyfiki rynku 

gier hazardowych uzasadnione było wykorzystanie opracowań Ministerstwa Finansów, 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz Najwyższej Izby Kontroli, jak i aktualnych relacji 

prasowych, sygnalizujących bieżące problemy tej branży. Wykorzystane zostały również dane 

statystyczne opracowywane przez organizacje prywatne. Próba udzielenia odpowiedzi 

na pytania pojawiające się podczas procesu analizy problematyki gier hazardowych 

w kontekście finansów publicznych wiązała się z koniecznością uwzględnienia różnych 

aspektów hazardu jako zjawiska społecznego. Analiza piśmiennictwa z zakresu nauk 
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socjologicznych została wykorzystana uzupełniająco z uwagi na istotne znaczenie 

merytoryczne w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o optymalny model regulacji 

dotyczących dochodów publicznych z gier hazardowych. Opracowania o fundamentalnym 

znaczeniu dla nauki o finansach publicznych i publikacje dotyczące bezpośrednio problematyki 

gier hazardowych stanowią dorobek, pozwalający na kontynuację badań w wybranym 

obszarze. 

 Ekonomia leży u podstaw wyboru zarówno celów związanych z ograniczeniem 

negatywnych skutków hazardu, jak i celów bieżących, dotyczących rozwiązań istotnych 

dla finansów publicznych. W ograniczonym zakresie niezbędne było skorzystanie z metod 

właściwym naukom ekonomicznym. Wybrany model poznania naukowego został oparty 

na założeniu intuicyjno-syntetycznym, że materia hazardu nie jest do końca poznawalna 

z uwagi na dynamikę zachodzących procesów oraz zjawisko szarej strefy. Zastrzec należy, 

że celem nadrzędnym niniejszej pracy nie jest ekonomiczna prezentacja i szczegółowa analiza 

kwot dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych. Kluczowe znaczenie ma próba 

odpowiedzi na pytanie o zależność pomiędzy organizacją rynku gier a dochodami publicznymi 

z tytułu gier hazardowych. Jest to tym bardziej istotne, że w procesie legislacyjnym dochodzi 

do specyficznego kompromisu. Jest on wymuszony świadomością ograniczeń egzekwowania 

prawa. Społeczna szkodliwość hazardu skłania do ograniczania dostępu do gier hazardowych. 

Rozwiązanie takie nie ma jednak waloru skuteczności, gdyż konsekwencją jest rozwój rynku 

gier oferowanych nielegalnie. Zakaz gier hazardowych powoduje, że państwo traci możliwość 

kontroli rynku i wprowadzenia regulacji gwarancyjnych dla graczy, traci również możliwość 

partycypowania w dochodach z gier poprzez pobór danin publicznoprawnych, 

gdyż opodatkowaniu podlegają dochody podmiotu gospodarczego oraz dochody z tytułu 

wygranych, jeżeli zostaną ujawnione zgodnie z wymogami prawa. 

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2021 r. 
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Rozdział I. Ogólna charakterystyka gier hazardowych 

 

 1.1. Uwagi wprowadzające  

 

 Punktem wyjścia do analizy dochodów publicznych z tytułu działalności w zakresie gier 

hazardowych w Polsce jest przedstawienie i zbadanie pojęcia, istoty i zakresu gier 

hazardowych. Powszechnie przyjmuje się, że istotę gier hazardowych stanowią losowość 

i ryzyko. Gra ma charakter gry hazardowej, jeżeli wynik jest zależny od przypadkowości 

rozumianej jako reguły zapewniającej równe szans grających, a w rezultacie sprawiającej, 

że nadzieje graczy są porównywalne8. 

 Początki hazardu nie są znane. Podejmowanie wyzwań i ryzyka pozwalało na przeżycie, 

generowało postęp cywilizacyjny - a jednostce, której starania zostały uwieńczone sukcesem, 

zapewniało wyższą pozycję w grupie. Metaforycznie można twierdzić, że ludzkie życie 

to hazard, gdyż ryzyko jest wpisane w każdą aktywność9. Dostrzegana zależność pomiędzy 

działaniem a celem, dla którego aktywność jest podejmowana, pozwala na wniosek, że rezultat 

zawsze wiąże się z niewiadomą z uwagi na możliwość pojawienia się elementów dodatkowych, 

niezwiązanych z wiedzą i wolą. Hazard stanowi stały element życia człowieka. Poszukują go 

i doświadczają osoby żyjące w różnych krajach, niezależnie od systemów politycznych 

i kondycji ekonomicznej. Siłą napędową hazardu jest chęć osiągnięcia zysku10. 

 Hazard to specyficzna dziedzina aktywności, podlegająca ocenom w zakresie zgodności 

z wartościami chronionymi. Zarówno udział w grach, jak i organizacja gier są kojarzone jako 

działania negatywne. Powszechna wiedza o skutkach gier: spektakularnych przegranych 

i wygranych oraz podejrzliwość odnośnie zaangażowania w grach hazardowych środków 

o trudnym do prześledzenia obiegu, stanowią istotne obciążenie emocjonalne, utrudniające 

racjonalne opinie o tej sferze działalności gospodarczej. Dążeniem nauk prawnych jest 

wyjaśnianie i analiza prawa w celu określenia kierunków ewentualnej optymalizacji projektów 

legislacyjnych, jego stanowienia i stosowania. 

 

 
 8 M. Ożóg, W oczekiwaniu na Placanica. Usługi hazardowe w prawie wspólnotowym, „Przegląd Ustawodawstwa 

Gospodarczego” 2006, nr 1, s. 6. 

 9 „Miłość do życia albo miłość do śmierci to fundamentalny wybór” – E. Fromm, Anatomia ludzkiej 

destrukcyjności, Biblioteka Nowej Myśli, Poznań 1999, s. 409. 

 10 „Ci, którzy żyją w krajach o niestabilnej demokracji, mają ciągle nadzieję na odmianę losu, ale w rezultacie 

wszyscy oni kończą tak, jak ich mrzonki, w których szansa odgrywała jakąś rolę. Tak jest nie tylko dlatego, 

że wszyscy ci marzyciele liczą na zysk, ale również dlatego, że uwielbiają ogarniające ich wtedy emocje” – Alexis 

de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, cyt. za D. Schwartz, Historia hazardu, Dast Consulting, Warszawa 2015, 

s. 13.  
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1.2. Pojęcie i rodzaje gier hazardowych 

 

 Słowo „hazard” wywodzi się z języka arabskiego, gdyż az-zahr oznacza kostkę lub grę 

w kości11. Kości do gry są przedmiotami znajdowanymi na najstarszych stanowiskach 

archeologicznych. Anglicy słowa hazard używają dla oznaczenia niebezpieczeństwa, ryzyka, 

natomiast Francuzi tak określają przypadek lub ryzyko12. Polskie słownikowe definicje jako 

hazard określają zarówno ryzykowne zachowania, jak i rodzaj gier spełniających określone 

kryteria13. 

 W definicjach hazardu nie jest kwestionowane kryterium losowości jako wyróżniające 

tę sferę aktywności człowieka. Hazard to gra, której wynik jest w dużym stopniu uzależniony 

od czynnika losowego, nawet jeżeli wymaga od gracza wykazania się określonymi 

umiejętnościami. Cechą charakterystyczną hazardu jest element losowości, sprowadzający się 

do roli przypadku kształtującego ostateczny wynik. Wybór rodzaju gry i strategii, poprzedzony 

orientacją gracza odnośnie okoliczności istotnie wpływających na zwiększenie 

prawdopodobieństwa wygranej, nie zmienia losowości wyniku14. Rozwój nauk 

matematycznych powodował aktywne poszukiwania w zakresie teorii prawdopodobieństwa. 

W rozwoju hazardu duże znaczenie miały próby wyjaśnienia zasad prawdopodobieństwa15. 

W rezultacie badań o charakterze matematycznym sformułowana została teoria gier, opisująca 

 
11 P. Słowiński, Sekrety szulerów, Agencja Reklamowa Prospekt, Katowice 2000, s. 9 i n.  

 12 B. T. Woronowicz, op.cit., s. 23. 

 13 Hazard jest definiowany jako: ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku - 

H. Auderska, Z. Łempicka, S. Skorupka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 223. Definiowany jest 

także jako ryzyko w grze - B. Suchodolski (red.), Mała Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1959, s. 321. Hazard 

to ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku, narażanie się 

na niebezpieczeństwo, ryzykowanie, ryzyko w grze, ryzykowna gra – S. Skorupka, H. Auderska i Z. Łempicka 

(red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 221. To ryzyko, ryzykowne przedsięwzięcie, narażanie 

się na niebezpieczeństwo, a także gra hazardowa, gra o pieniądze albo inne dobra, w której znaczną lub decydującą 

rolę odgrywa przypadek – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1971, s. 298. Hazard to forma rozrywki, wszelkie gry pieniężne, w których o wygranej 

decyduje przypadek – B. T. Woronowicz, op.cit., s. 23. 

 14 Przykładowo wiedza o koniach i dżokejach, znajomość przebiegu wcześniejszych rozgrywek piłkarskich lub 

umiejętność wykorzystywania predyspozycji psychicznych w pokerze nie gwarantują wygranej – M. Bojarski, 

Glosa częściowo krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r., I KZP 39/93, „Orzecznictwo 

Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa” , 1994, nr 3-4, s. 15. 

 15 Gerolamo Cardano w napisanej w XVI w. „Księdze gry w kości” analizował teorię prawdopodobieństwa. 

Polemiczny dyskurs podjął astronom Galileo Galilei, który w księdze „O badaniach nad grą w kości” przedstawił 

tabelarycznie prawdopodobieństwo wyniku w zależności od liczby użytych do gry kości. Matematycy Blaise 

Pascale oraz Pierre de Fermat prowadzili badania, dzięki którym w XVII w. sformułowano istotne wnioski 

dotyczące zasady prawdopodobieństwa – D. Schwartz, op.cit., s. 89-90; Holenderski astronom Christian Huygas, 

podsumowując osiągnięcia Pascale'a i Fremata, opublikował w 1657 r. opracowanie „O zrozumieniu gier 

losowych” – J. Niewiadomska, M. Brzeziński, B. Lelonek, Hazard, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej 

„Gaudium”, Lublin 2005, s. 23. 
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związek pomiędzy sytuacją podmiotu a podejmowanymi przez niego decyzjami16. Element 

losowości obiektywizuje wynik, odwołując się do sił innych niż wola człowieka. Skoro 

człowiek nie może swoją wolą ukształtować wyniku gry losowej, łatwo pojawia się pokusa 

wykorzystania gry do poznania w ten sposób woli boskiej jako sprawczej siły decydującej 

o ostatecznym rezultacie. Mistyczny element umożliwia również kształtowanie zaufania 

do wyniku rywalizacji, jako że wykorzystywane jest kryterium inne niż umiejętności, siła 

lub wola graczy. Racjonalność zachowania gracza powinna mieć charakter obiektywny, 

związany z zasadami gry. 

 Niekwestionowanym kryterium wyróżniającym działania hazardowe jest również 

ryzyko związane ze sferą ostatecznego wyniku. Ryzyko w grze to potencjalna możliwość straty. 

Pierwszym poziomem rozważania ryzyka jest oszacowanie rezultatu na podstawie reguł 

obowiązujących w grze. W zależności od zawartej umowy gracze biorą udział w grze o różnych 

proporcjach matematycznych straty i wygranej. Gracze ponoszą ekonomiczny ciężar wydatku 

warunkującego udział w grze. Strata jednego gracza to wygrana jego rywala17. Powodem 

udziału w grze jest nadzieja na wygraną, uzyskaną nie kosztem osobistego wysiłku, lecz 

poprzez przyjęcie rezultatu wysiłku innego gracza. Marzenia o lepszym życiu i chęć zysku 

powodują zainteresowanie hazardem. 

 Potrzeba hazardu nie jest realizowana indywidualnie. Odpowiedź na pytanie dotyczące 

mechanizmu zachowań hazardowych powinna uwzględniać wymóg udziału co najmniej dwóch 

graczy. Prosta forma hazardu przekształcała się w gry bardziej rozbudowane. Stopniowo 

tworzone były zasady udziału w grze większej liczby podmiotów oraz adekwatne zasady 

podziału wygranej. Z tej przyczyny, dla ułatwienia poszukiwania osób zainteresowanych grą, 

pojawiła się potrzeba domu gry. Podstawową usługą świadczoną przez podmiot, który nie brał 

udziału w grze, było dozwolenie na korzystanie z miejsca do gry w zamian za opłatę. Bardziej 

złożoną formą prawną była rola organizatora gry, którego zysk stanowił pochodną wygranej. 

 W tym ujęciu hazard stanowi przedmiot działalności gospodarczej. Celem działalności 

gospodarczej jest osiągnięcie zysku. Konieczne jest odróżnienie ryzyka w grze hazardowej 

i ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik działalności gospodarczej generalnie 

nie podlega regułom ryzyka związanego z losowością, charakteryzującą gry hazardowe. Zysk 

z działalności w zakresie hazardu jest wynikiem ekonomicznym, zależnym od przychodów 

 
 16 Neumann von J., Morgenstern O., Theory of games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative 

Edition), Princeton University Press, Princeton  New Jersey 2004, s. 27 -38,  

 Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za prace dotyczące zastosowania teorii gier zostały przyznane w roku 

1978, 1994, 2005 i 2007 – B.T. Woronowicz, op.cit., s. 25. 

 17 G. Skowronek, Prawne aspekty hazardu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s.16. 
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i kosztów ich uzyskania. Przychody z tej działalności są jednak uzależnione od liczby graczy 

i wyniku określonych gier. Czy gracze grają przeciwko sobie, czy przeciwko podmiotowi 

prowadzącemu działalność w zakresie hazardu? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie 

dla uchwycenia związku pomiędzy wyżej wskazanymi rodzajami ryzyka. Rozwiązania prawne 

mogą być zróżnicowane. Na przykład w polskim prawie w grze w pokera gracz gra przeciwko 

kasynu, jedynie w turnieju gry w pokera gracze grają przeciwko sobie18. Jeżeli gracze grają 

przeciwko sobie, zysk podmiotu urządzającego grę jest związany z opłatami uiszczanymi przez 

graczy. Zysk podmiotu gospodarczego jest wówczas niezależny od wyniku gry hazardowej. 

Odmiennie ‒ jeżeli z przepisów prawa wynika, że gracz prowadzi rozgrywkę przeciwko 

podmiotowi urządzającemu grę, w zależności od wyniku gry podmiot gospodarczy uzyskuje 

zysk lub ponosi stratę. W tym kontekście ryzyko i losowość hazardu kształtują przychody 

podmiotu prowadzącego działalność w zakresie hazardu. 

 Wyzwolenie prostych emocji sprawia, że doznania związane z hazardem są odbierane 

jako pozytywne. Postrzeganie hazardu jako zabawy jest mylące ‒ wskazywanymi zaburzeniami 

związanymi z hazardem są niskie poczucie wartości, nadmierne potrzeby stymulacyjne, 

impulsywność, skłonność do ryzyka, stany depresyjne i lękowe19. Z jednej strony ryzykowne 

zachowania są typowe dla jednostek silnych, podejmujących ryzyko, z drugiej natomiast 

stanowią jedyną lub ostatnią szansę osiągnięcia celu przez jednostki zdesperowane, 

rozczarowane, zagubione. 

 Cel gier hazardowych ‒ wygrana, czyli uzyskanie wartości ekonomicznej ‒ motywuje 

osoby znajdujące się w różnej sytuacji życiowej. Emocje związane z grą kształtują mechanizm 

uzależnienia. Jest on związany z nieprawidłowym funkcjonowaniu tzw. układu nagrody 

w mózgu wynikającego z dążenia do podtrzymania lub powtórzenia przyjemnego doznania lub 

zwolnienia od psychicznego dyskomfortu20. Badanie uzależnienia od hazardu różni się 

od badań nad alkoholizmem czy narkomanią, bowiem nie może być odnoszone do elementów 

materialnych, oddziałujących obiektywnie na organizm21. 

 
18 Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2094 z późn. zm., dalej u.g.h.  

 19 K. Ostaszewski, A. Pisarska, Profilaktyka nałogów behawioralnych [w:] B. Habrat, Zaburzenia uprawiania 

hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, Instytut Psychologii i Neurologii, Warszawa 2016,  s.73-79. 

 20 A. Pindiur, Życie wolne od hazardu [w:]  B. T. Woronowicz (red.), Hazard - historia, zagrożenia i drogi wyjścia, 

Media Rodzina, Poznań 2012, s. 22s. 122-128. 

 21 „Hazard nie daje szczęścia, a tylko je pożycza” – autor nieznany, „Hazard obiecuje biednym to, co majątek daje 

bogatym – coś za nic” – George Bernard Show, za B. T. Woronowicz, op.cit, s.17 i nast. 
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 W USA patologiczny hazard zdiagnozowano jako zaburzenie zdrowia psychicznego 

w 1980 roku22. Światowa Organizacja Zdrowia od 1998 roku definiuje hazard patologiczny 

jako częstotliwy udział w grach powodujący, że hazardu przeważa w życiu człowieka ze szkodą 

dla jego zobowiązań społecznych, zawodowych, moralnych i rodzinnych23. Uzależnienie 

od hazardu stanowi uzależnienie behawioralne.24 Regulacje w zakresie legalizacji gier 

hazardowych nie mogą pomijać społecznych uwarunkowań hazardu. Stymulowanie zachowań 

zgodnych z przepisami prawa następuje poprzez wprowadzanie dolegliwości za ich 

niestosowanie lub korzyści wynikających z respektowania prawa25. Poziom zainteresowania 

hazardem nie podlega gwałtownemu obniżeniu wskutek działań wychowawczych, 

prewencyjnych lub prawnych. Ograniczenia dostępu do gier legalnych powodują powstawanie 

„szarej strefy”, gdyż usługi hazardowe są poszukiwane przez graczy. 

 Specyfika gier hazardowych i związanych z nimi zagrożeń stanowi uzasadnienie 

poszukiwania jak najbardziej efektywnych rozwiązań prawnych, uwzględniających zarówno 

społeczną potrzebę udziału w grze, jak i potrzebę ochrony przed negatywnymi skutkami 

hazardu. Skutkiem hazardu są wysokie koszty społeczne. Oddziałuje on bezpośrednio 

na jednostkę, ale i na jej społeczne funkcjonowanie. Trudno jednak pominąć, że skutkiem 

hazardu jest możliwość uzyskiwania dochodów budżetowych z gier hazardowych bądź poprzez 

monopol państwa jako podmiotu będącego organizatorem gry, bądź z tytułu opłat, dopłat oraz 

podatku. Dochody budżetowe umożliwiają ponoszenie wydatków na cele zgodne z potrzebami 

społecznymi, zatem zwiększanie środków budżetowych jest zgodne z interesem społecznym26. 

W odniesieniu do prawnej regulacji gier hazardowych można przytoczyć pogląd, 

że prawo to dziedzina ludzkiej aktywności, w której trudno o jednoznaczne wyniki 

 
22 A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, 

Difin SA, Warszawa 2014, s. 192–193; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2009, s. 199; B. T. 

Woronowicz, op.cit. s.67-71..  
23 Z inicjatywy KE UE działa Alice RAB – program dążenia do debaty naukowej na temat uzależnień. 

https://www.alicerap.eu [dostęp: 19.11.2019]; Zielona Księga w sprawie gier hazardowych oferowanych 

w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego, SEK/2011/321, Bruksela 24.3.2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0128&from=es [dostęp: 29.11.2019], dalej Zielona Księga ws gier 

hazardowych; D. Kijowski , Kryteria oceny prawa administracyjnego [w:] D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-

Karetko (red.), Kryzys prawa administracyjnego w administracji państwowej, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa, 

s. 50. 
24 J. W. Thompson, D. K. Winstead, Zachowania kompulsyjne [w:] M. H. Ebert, B. Nurcombe, P. T. Loosen, J. F. 

Leckman (red.) Psychiatria. Aktualności w rozpoznawaniu i leczeniu, t. II, red. wyd. pol. A. Grzywa, 

Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2011, s. 673–674.  

 25 T. Spyra, Granice wykładni prawa, Zakamycze, Kraków 2006, s. 142; A. Kotowski, Instrumentalizacja prawa 

i instrumentalne użycie prawa a jego wykładnia, „Studia Prawnicze (PAN), 2016, z.4, s. 39-41. 

 26 Społeczna akceptacja jest warunkiem społeczeństwa obywatelskiego –  D. Kijowski, Partycypacja obywatelska 

w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1, s. 9-21; 

E. Ruśkowski, Recenzja. C. Kosikowski, Naprawa finansów publicznych w Polsce, Białystok 2011, „Państwo 

i Prawo” 2011, nr 12, s. 104-107. 
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i przekonujące odkrycia27. Dążeniem nauk prawnych jest wyjaśnianie i analiza prawa w celu 

określenia kierunków ewentualnej optymalizacji projektów legislacyjnych, jego stanowienia 

i stosowania. Kryterium oceny stanowią zasady, funkcje lub wartości28. Zasada „trójkąta 

równobocznego”, czyli relacja pomiędzy doktryną, legislatywą i praktyką stosowania prawa 

umożliwia uwzględnienie obserwacji społecznych w ocenie efektywności rozwiązań 

prawnych29.  

Wiedza o etiologii gier hazardowych jest istotna w procesie stanowienia prawa. 

W konsekwencji legitymizacji działań władzy ustawodawczej następuje „ideologizacja prawa”, 

warunkowana doświadczeniami historycznymi i wielokierunkowym rozwojem kontynentalnej 

kultury prawnej30. Ideologizacja prawa umożliwia uwzględnienie w procesie stanowienia 

prawa wartości wymagających ochrony. W zależności od postrzegania hazardu jako działań 

przypisanych ludzkiej naturze i stanowiących zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb ‒ bądź 

jako zagrożenia wymagającego restrykcyjnego ograniczania, możliwe są zróżnicowane prawne 

modele organizacyjne oraz modele w zakresie podatku do gier. Demokratyczny porządek 

wyboru władzy ustawodawczej stanowi argument akceptowania zmian legislacyjnych, 

odzwierciedlających poglądy i oczekiwania większości wyborców. Cele organów władzy 

państwowej są odbiciem celów partii politycznych – nie można uniknąć zjawiska 

„patriotyzacji”31. Rzeczą władzy ustawodawczej jest dokonanie, z uwzględnieniem pojęcia gier 

hazardowych, wyboru celów społecznych i stworzenie rozwiązań prawnych, umożliwiających 

pozyskiwanie środków publicznych na realizację tych celów32. Wyznaczenie granic prawnej 

interwencji umożliwia prognozowanie skutków w zakresie dochodów państwa, dochodów 

podmiotów uprawnionych do organizacji gier, zakresu ochrony społeczeństwa przed 

zagrożeniami związanymi z hazardem, rozwiązania sprzeczności pomiędzy gwarancją wolnego 

rynku a celami publicznymi zapobiegania przestępczości33. Prawna regulacja gier hazardowych 

 
27 F. Zoll, O polskiej cywilistyce na stulecie polskiej niepodległości, czyli kilka uwag na temat geniuszu mrowiska, 

„Państwo i Prawo” 2020, nr 1, s.3. 
28 A. Szafrański, Dorobek polskiej nauki praw administracyjnego (19191-2018), „Państwo i Prawo” 2020, nr 1, 

 s. 45 
29 J. Zajadło, Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?, „Acta Universitatis Wratlaviensis, 

Przegląd Prawa i Administracji”  2016, t.104, s. 39-60. 

 30 M. Zirk-Sadowski, op.cit., s. 40-43. Prawo źle zaprojektowane, nieprzeciwdziałające perwersyjnym skutkom 

własnego uchwalenia i wprowadzenia (a te skutki towarzyszą każdej operacji legislacyjnej) nigdy nie doprowadzi 

do oczekiwanej zmiany w rzeczywistości i spowoduje skutki, o jakich nikt by nie pomyślał” – E. Łętowska, 

K. Pawłowski, Kasandra czyli los prawnych ekspertów, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 3, s. 57. 

 31 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego 

państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 311. 

 32 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 49-59. 

 33 Wyrażane są obawy, że „wciąż przyspieszający postęp technologiczny sprawia, że powstaje wrażenie 

pojawienia się ważnych osobliwości w historii rodu ludzkiego, po których ludzkie sprawy, tak jak je postrzegamy 

obecnie, nie będą mogły być kontynuowane” – J. von Neuman za r. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość, Kurhouse 
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wymaga uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest stworzenie zasad 

dotyczących legalnego rynku gier hazardowych. Legalizacja hazardu jako formy prowadzenia 

działalności gospodarczej umożliwia określenie reguł gwarantujących ochronę graczy. 

Umożliwia również sprawiedliwy społecznie pobór podatku od gier. 

 Przyjęcie optymalnych rozwiązań w zakresie finansów publicznych wymaga 

uwzględnienia aspektów socjologicznych i historycznych. Regulacje prawne w tej dziedzinie 

służą ochronie dochodów Skarbu Państwa, uzyskującego znaczne wpływy z działalności 

branży hazardowej. Służą także ochronie porządku publicznego oraz ochronie interesów 

podmiotów prowadzących legalną działalność hazardową. Struktura dochodów budżetowych 

jest planowana na poziomie gromadzenia środków zapewniających wpływy i wydatki, 

umożliwiających realizację zadań państwowych. Stanowi zasadniczą gwarancję równowagi 

finansowej oraz stymuluje koniunkturę gospodarczą34. 

 Rozważania dotyczące pojęcia gier hazardowych wymagają wskazania, że finanse 

publiczne w Polsce poddane zostały regulacjom o charakterze kodyfikacyjnym35. Ustawa 

o finansach publicznych określa zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem 

i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Odrębnie, 

w ustawach podatkowych, określone zostały prawne podstawy poboru podatków od różnych 

źródeł przychodów. Konstrukcja ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

została podporządkowana koncepcji zamieszczenia w jednym akcie prawnym zarówno 

przepisów dotyczących rynku gier hazardowych, jak i przepisów dotyczących podatku od gier. 

Zabieg taki jest aprobowany, albowiem prawo podatkowe stanowi część całego porządku 

prawnego36.  

 Cechą charakterystyczną gier hazardowych jest ich różnorodność. Liczba gier 

hazardowych wydaje się nieskończona, zależna jest bowiem jednie od wyobraźni graczy. 

Na użytek rozważań o grach hazardowych konieczne jest wyjaśnienie zasad podstawowych 

gier, gdyż obowiązujące w Polsce regulacje gier hazardowych zawierają odniesienie do gier 

tradycyjnych. Warunkiem legalizacji gry jest przedstawienie regulaminu zgodnego 

 
Publishing, Warszawa 2013, s. 25. 

 34 W zależności od przyjętej metodologii wnioski mogą być sformułowane jako potwierdzające stan zamierzony 

lub jako wskazanie konieczności porównania skali nierównowagi – K. Wójtowicz, Charakterystyka nierównowagi 

sektora finansów publicznych w Polsce na tle sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej, „Annales Universitastis 

Mariae Curie” 2012, Vol. 2, s. 67.  

 35 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz.148 utraciła moc 

po wejściu w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, 

która została zastąpiona obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, t. j. 2021.305. 

 36 r. Kowalczyk, Budżet państwa [w:] Mastalski r., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2013. s. 57 i n. 
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ze standardami powszechnie akceptowanymi. Jedynie ścisłe określenie zasad gry umożliwia 

ostateczną ocenę ‒ czy został osiągnięty rezultat w postaci wygranej. Znajomość tych zasad 

gwarantuje kontrolę prawidłowości przebiegu gry w zakresie przedmiotów i urządzeń 

używanych w grze, określenia stawek, rozstrzygnięcia gry oraz wypłaty wygranej. 

 Pojęcie gry jest definiowane jako aktywność, której celem jest udział w rozgrywce 

prowadzonej według określonych reguł, w której doznania są związane z uczuciem odmiennym 

od doznawanego w codziennym życiu37. W ustawie nie określono cech, zasad, kategorii 

charakteryzujących poszczególne rodzaje gier. Odwołanie do pojęć tradycyjnych 

nie odpowiada standardom prawa stanowionego. W praktyce luka prawna jest uzupełniana 

orzecznictwem. Problemem jest ustalenie, czy katalog gier hazardowych można uznać 

za zamknięty, skoro nie zostały prawnie zdefiniowane charakterystyczne cechy 

poszczególnych gier. W ustawie o grach hazardowych wprowadzono mechanizm kontrolny. 

Warunkiem urządzania gry jest zatwierdzenie jej regulaminu. Ocena dokonywana przez 

właściwy organ umożliwia ujednolicenie zasad gier wymienionych w ustawie o grach 

hazardowych, z uwzględnieniem możliwych wariantów prowadzenia rozgrywki. 

 Od wieków popularnością cieszą się zakłady wzajemne, w których emocje są związane 

z odgadywaniem przyszłych zdarzeń. Zakłady można zawierać bezpośrednio pomiędzy 

ich uczestnikami lub za pośrednictwem bukmachera ‒ podmiotu przyjmującego zakłady 

różnych osób w sposób zorganizowany. Zakłady wzajemne cechują się wygranymi pieniężnymi 

lub rzeczowymi, uzyskiwanymi za odgadnięcie wyników rywalizacji sportowej ludzi 

lub zwierząt, oraz za odgadnięcie zaistnienia różnych zdarzeń38. 

 Tradycyjne gry hazardowe można podzielić na grupy gier w kości, gier karcianych, gier 

loteryjnych i gry w ruletkę. Jedną z najstarszych gier jest gra w kości. Równie starą grą jest 

madżong (mah jong), nazywany grą chińskich filozofów, bowiem według przekazów 

pasjonował się nią Konfucjusz39. Karty oznaczone kolorami, figurami i liczbami stanowiły 

inspirację tworzenia różnych rodzajów gier. Nazwy niektórych gier są zabawne i obrazowe: 

baba z wozu, bezik, blef, fasola, gapa, garibaldka, graj albo płać, jedenastka, kent, trzy karty. 

Popularną grą w karty, poczynając od XVIII wieku, jest kanasta, której nazwa pochodzi 

od hiszpańskiego określenia „koszyczek na zakupy”. Celem gry jest gromadzenie układów kart. 

 
 37 S. Radowicki, Rozdział 1. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 1 [w: ] S. Radowicki, M. Wierzbowski (red.), 

Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer 2019, s. 16. 

 38 B. T. Woronowicz, op.cit., s. 25. 

 39 P. Chabelski, Historia gry w madżonga oraz zestawienie różnych wariantów jego zasad, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza, praca dyplomowa pod kierunkiem dr M Kurpaskiej, Poznań 7 sierpnia 2016, 

https://mahjong.kalisz.pl/wp-content/uploads/2018/01/document.pdf [dostęp: 2.02.2021]. 

https://mahjong.kalisz.pl/wp-content/uploads/2018/01/document.pdf
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Gra w trzy karty, ze względu na bardzo proste zasady, jest nadal wykorzystywana na jarmarkach 

i bazarach. Do gry są używane trzy karty i trzy kubeczki, pod którymi karty są umieszczane. 

Zadaniem gracza jest wskazanie, pod którym kubeczkiem ukryta jest wybrana karta. Gra w trzy 

karty była przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego, podjętej w związku z postępowaniem 

karnym, w którym istotne było przesądzenie, czy gra ta ma charakter gry zręcznościowej 

czy gry hazardowej40. 

 Kolejna gra karciana, ciesząca się dużą popularnością, to black jack, dawniej „21”, 

określana także mianem „oczka”. Celem gry jest uzyskanie wyniku najbliższego liczbie 21, po 

przeliczeniu wartości kart, które mają stałe, znane graczom wartości ‒ oprócz karty zwanej 

asem, której gracz dysponujący tą kartą nadaje wartość jednego lub jedenastu punktów. 

Przekroczenie limitu 21 punktów zawsze skutkuje przegraną41. 

 Bakarat, zwany także banco punto, to dawna gra karciana włoskiej arystokracji, 

nierzadko kojarzona z literacką i filmową postacią Jamesa Bonda. Stół do gry jest podzielony 

na trzy części, odzwierciedlające możliwe wyniki: wygranej, remisu lub przegranej. Zadaniem 

gracza jest wskazanie prawidłowego ostatecznego wyniku. W grze można wygrać, typując 

własną przegraną, w rozgrywce polegającej na gromadzeniu kart o wartości najbliższej sumie 

dziewięciu punktów. 

 Poker rozgrywany jest w różnych formach: tradycyjnej, pokera karaibskiego, pokera 

sportowego, pokera Omaha. Historia gry nie została w pełni potwierdzona. Gra w pokera 

prawdopodobnie wywodzi się z Chin lub Persji42. Tradycyjna wersja pokera jest rozgrywana 

talią składającą się z pięćdziesięciu dwóch kart. Celem gry jest zgromadzenie przez gracza 

pięciu kart układu: pokera królewskiego (karty od asa do dziesiątki w tym samym kolorze), 

pokera (pięć kolejnych kart w tym samym kolorze), karety (cztery karty o tej samej wartości), 

fula (trzy karty tej samej wartości i para kart innej wartości), koloru (pięć kart w tym samym 

kolorze), strita (pięć kart kolejno ułożonych według wartości następujących po sobie), trójki 

 
 40 W uchwale z 16 lutego 1999 r. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że istota gry „w trzy karty” polega na tym, 

że „urządzający grę pokazuje grającemu trzy karty, z reguły dwie czarne, jedną czerwoną, przy czym wygrywającą 

jest karta czerwona, a następnie z perfekcyjną szybkością przekłada karty, wyrzucając je na końcu grzbietami 

na stół. Grający wygrywa wówczas, gdy wskaże kartę czerwoną (…). Tak więc jedna szansa wygrania (ze strony 

przeciwnika „bankiera”) przeciwstawiona jest dwóm szansom wygrania (ze strony „bankiera”). Pewne, 

minimalne zresztą, wyrównanie tych szans przynosi grającemu bystrość obserwacji w chwili wyrzucania kart przez 

„bankiera”. O lepszej pozycji urządzającego grę i większym lub mniejszym prawdopodobieństwie przegrania 

przystępujący do gry zdaje sobie sprawę, licząc jednak na korzystny dla siebie wynik. (…) Gra „w trzy karty” 

ma charakter gry hazardowej, której wynik z reguły zależny jest od przypadku” – po r. uchwała SN z 24 listopada 

1999 r., I KZP 39/99, OSNKW 2000/1-2, poz. 9.  

 41 D. Skrzypek, Blackjack zasady, https://zagranie.com/blackjack-zasady-jak-grac-w-blackjacka-sprawdz/ 

[dostęp: 19.11.2019]. 
42 K. Warren, The History of Poke r. The Origins, Evolution, Facts and Trivia of Poker, AutorHouse, Bloomington, 

Indiana , 2010, s. 7.  
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(trzy karty tej samej wartości), dwójki (dwie karty tej samej wartości), wysokiej karty 

(wygrywa gracz mający najwyższą kartę)43. Nadal zgłaszane są uwagi, że poker nie jest grą 

hazardową, gdyż jego wynik zależy nie od rozdania kart, lecz umiejętności toczenia rozgrywki 

z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, matematycznej i strategicznej44. 

 Popularne są nie tylko gry w kości lub karty. Szczególnie znana jest gra cylindryczna, 

związana z „magią kręcącego się koła” ‒ ruletka. Organizacja ruletki wymaga użycia specjalnie 

skonstruowanego urządzenia do gry ‒ wirującego koła oraz stołu z blatem podzielonym na pola 

poszczególnych zakładów. Do gry używane jest koło podzielone na trzydzieści siedem 

przegród, z których szesnaście oznaczonych jest kolorem czarnym, szesnaście kolorem 

czerwonym, jedną przegrodą jest szczególne pole ‒ „zero”. W odmianie ruletki amerykańskiej 

stosowany jest podział na trzydzieści osiem i dwa pola „zero”. Gra pozwala na różne rodzaje 

zakładów: według kolorów, poszczególnych licz, grup liczb małych (od 1 do 16) lub liczb 

dużych (od 17 do 36), liczb parzystych bądź nieparzystych, kolumn, zbiorów tuzinów, sześciu, 

czterech, trzech, dwóch liczb45.  

 Grą wymagającą użycia specjalnych plansz jest gra w bingo. Bingo to rodzaj gry 

losowej loteryjnej, w której gracze, w określonym czasie, słysząc o wybranych losowo liczbach, 

zakreślają je na uprzednio zakupionych planszach. 

 Keno jest rodzajem gry liczbowej w której losuje się kule oznaczone numerami. 

Jako pierwsi w keno grali Genueńczycy w XVI wieku, losując dwadzieścia z osiemdziesięciu 

kul46. Z uwagi na wielość kul losowanie ręczne zastąpiono losowaniem z użyciem maszyny 

losującej. Współcześnie losowanie przeprowadza się z użyciem programu komputerowego. 

Gracz wpłaca pieniądze, otrzymuje kupon potwierdzający zawarcie zakładu i czeka 

na wygraną. Charakterystyczną cechą tej gry jest bardzo duża częstotliwość losowań, oraz 

stawka prostego zakładu kalkulowana na bardzo niskim poziomie. Proste zasady gry 

i powtarzająca się możliwość zawierania kolejnych zakładów sprawiają, że keno jest grą bardzo 

popularną. Stopniowo losowanie kul zostało wykorzystane w grach rozgrywanych według 

innych zasad. Na przykład popularne lotto kusi bardzo wysokimi wygranymi47. Pula wygranych 

jest pochodną wysokich stawek udziału w grze oraz liczby graczy. Na wyobraźnię 

potencjalnych graczy oddziałuje również celebrowanie losowań przeprowadzanych 

 
 43 Gry karciane. Zasady gry w pokera, https://www.grykarciane.com/gry-hazardowe/poker  [dostęp: 19.11.2019]. 

 44 P. Słowiński, op. cit., s. 72. 

 45 Poradnik gry w ruletkę, https://www.onlinecasinobluebook.com/pl/edukacja/poradniki/ruletka/ [dostęp: 

2.02.2021]. 
46 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 44. 
47 Lotto – wygrane, zasady, wyniki, https://www.wynikilotto.net.pl/lotto/ [dostęp: 11.01.21]. 

https://www.grykarciane.com/gry-hazardowe/poker
https://www.onlinecasinobluebook.com/pl/edukacja/poradniki/ruletka/
https://www.wynikilotto.net.pl/lotto/
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w większych odstępach czasu. 

 Z uwagi na popularność gry konieczne wydaje się wspomnienie o pachinko – japońskiej 

grze automatycznej, polegającej na uruchamianiu na pionowej tablicy metalowych kulek, które 

pod wpływem siły bezwładności i siły ciążenia wpadają do różnych komó r. 

 

 1.3. Ewolucja działalności w zakresie gier hazardowych  

 

Historia gier hazardowych potwierdza utrwaloną obecność hazardu w życiu społecznym 

oraz podejmowane próby kontrolowania tej działalności ze względu na konieczność wyboru 

pomiędzy uzyskiwaniem korzyści fiskalnych a ochroną obywateli przed negatywnymi 

skutkami hazardu. Regulacje prawne, również dotyczące gier hazardowych, są wynikiem 

określonego kontekstu politycznego, społecznego, ekonomicznego. Gry hazardowe jako źródło 

dochodów publicznych uzasadniają przedstawienie w kontekście historycznym niezmiennego 

dylematu wyboru pomiędzy liberalizacją a zaostrzaniem dostępu do legalnego hazardu. 

Nadmierny formalizm powoduje przeniesienie aktywności w obszary regulacji prawnych, 

umożliwiających legalne osiągnięcie możliwie największego zysku lub do podejmowania 

nielegalnych, dochodowych działań w „szarej strefie”. Każdy zakaz albo obciążenie 

pozbawiające zysku ponad granice akceptowane przez podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w sferze gier hazardowych powoduje poszukiwanie przez ten podmiot rozwiązań 

optymalizujących efekt przedsięwzięcia48. Spoczywający na suwerenie obowiązek ochrony 

społeczeństwa przed zubożeniem i niewłaściwą redystrybucją środków finansowych powoduje 

konieczność wprowadzania metod kontrolowania hazardu również w celu zapewnienia 

wpływów budżetowych, umożliwiających realizację innych celów politycznych. 

O ile początkowo gry stanowiły rodzaj prywatnej rywalizacji, stopniowo zostały 

dostrzeżone jako źródło dochodów nie tylko graczy, ale również organizatorów gier. 

Ostatecznie działalność hazardowa została poddana regulacjom prawnym odnoszącym się 

do kwestii partycypacji różnych podmiotów w zysku z gier. Regułą wydaje się zjawisko 

migracji hazardowej, polegające na tym, że konsekwencją wprowadzenia zakazu jest rozwój 

hazardu w miejscach jego legalizacji. Doświadczenia historyczne powinny być uwzględniane 

w procesie stanowienia prawa. 

 
 48 A. Olesińska, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2013, 

s. 25. 



31 

Pisemne udokumentowanie zainteresowania grami hazardowymi można znaleźć już 

w hinduskich księgach powstałych około 4000 roku p.n.e.49. Hazard był popularny również 

w Chinach. Już w 115 roku p.n.e. w księdze Han Shu opisano zgubne skutki hazardu jako 

nałogu młodych, zamożnych urzędników50. W Ameryce prekolumbijskiej znaleziono 

materialne ślady gier, do których używano nasion, zębów zwierzęcych, ziaren lub muszli. 

W mitologii ostrzegano, że „gra jest zła, pomiędzy graczami zawsze czai się wrogość”51. 

 W prawie rzymskim hazard był surowo karany, jednak zakaz był nagminnie łamany52. 

Znamienne są słowa Juliusza Cezara, który podjęcie decyzji o przekroczeniu Rubikonu 

i przystąpieniu do walki o władzę w Rzymie oznajmił typowym dla gry określeniem „kości 

zostały rzucone”. Wielki wódz powierzył zwycięstwo losowi53. Użyte przez niego słowa 

potwierdzają popularność gier hazardowych. Przed rozpoczęciem walki, której wynik nie był 

pewny, w słowach kierowanych do żołnierzy odwołał się do pojęcia powszechnie znanego 

graczom.  

Średniowiecze to czas, między innymi, wojen i wypraw krzyżowych. Ryzyko śmierci 

i łatwość zdobywania łupów powodowały zwiększone zainteresowanie hazardem. W czasie 

wypraw władcy narzucali szczególne regulacje, ograniczające stawki w grach albo 

wprowadzające zakazy organizacji udziału w grach54. Również później, w Anglii, król Henryk 

VIII, zamiłowany gracz, zakazał poddanym gry w kości, kręgle i karty, aby mężczyźni mogli 

więcej czasu poświęcać na naukę łucznictwa – umiejętności przydatnej dla obronności kraju55. 

 
 49 W powstałym w czasie od 4000 r. p.n.e. do 1200 r. p.n.e. zbiorze religijnych pieśni Rygweda zapisano 

przypowieść o Manie, człowieku sprawiedliwym, wybranym do budowy arki mającej ocalić wybranych. Głosił 

on, że hazardziści powinni być wygnani – D. Schwartz, op. cit.,s. 31-32, P. Ferentzy, N.E. Turner, The history of 

problem gambling. Temperance, substance abuse,medicine and metaphors, New York 2013, s. 6; J.N. Weatherly, 

M. R. Dixon, Toward anintegrative behavioral model of gambling, „The Analysis of Gambling Behawior” 2007, 

nr 1, s.4. 

 50 Zasady loterii były precyzyjnie ustalone. Z używanych w grze trzydziestu sześciu kart z wizerunkami zwierząt 

losowo wybierano jedną kartę zapewniającą zwycięstwo - D. Schwartz, op. cit., s. 34. 

 51 Ibidem, s. 37. 

 52 Hazard był rozrywką cesarzy – D. Schwartz, op. cit., s. 45. 

 53 Ibidem, s. 44. 

 54 Uczestnicy drugiej wyprawy krzyżowej mogli ryzykować w grze nie więcej niż wartość jednego funta, co 

odpowiadało wartości konia. Król Ludwik IX w czasie szóstej i siódmej wyprawy wprowadził zakaz gier 

hazardowych –  B. T. Woronowicz, op. cit.,s. 35 . W 1190 r. król Anglii Ryszard I i król Francji Filip II, prowadzący 

trzecią krucjatę, wydali edykt zakazujący osobom niższych stanów gry o pieniądze i limitujący do dwudziestu 

szylingów dziennie granicę przegranej rycerzy, duchownych i członków królewskich rodzin. Nadmierne 

upodobanie Anglików do hazardu spowodowało reakcję w postaci potępienia ze strony biskupów, królewskich 

zakazów i refleksji w dziele Geoffrey’a Chaucera, który w powstałych w XIV wieku „Opowieściach 

kanterberyjskich” ocenił hazard jako „bezwartościową obsesję” – D. Schwartz, op. cit.,s. 50-51. 

 55 Wydana za czasów panowania króla Kastylii Alfonsa X „Księga gier” określała graczy jako „tych, którzy lubią 

zabawić się prywatnie, chcąc uniknąć niedogodności i nieprzyjaznych miejsc publicznych lub tych, którzy popadli 

w zależność od kogoś, czy to w więzieniu, czy to niewolnictwo, lub też są majtkami i w ogóle szukających, jak by 

tu mile spędzić czas, który by przyniósł im pocieszenie i rozproszył nudę” – D. Schwartz, op. cit.,s. 52. Gry 

hazardowe były w Anglii popularne, o czym świadczą na przykład sceny w sztukach Williama Szekspira: „Juliuszu 

Cezarze”, „Wesołych kumoszkach z Windsoru”, „Kupcu weneckim” – D. Schwartz, op. cit.,s. 119. 
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 W staropolszczyźnie pojęcie „hazardowanie się” charakteryzowało postawę polegającą 

na poddaniu się losowi, zaniechaniu wywierania wpływu na bieg zdarzeń. W Polsce gry 

stanowiły rozrywkę ludzi z różnych grup społecznych, co potwierdza średniowieczny spis 

polskich praw – Statut Wiślicki. Późniejsze przepisy prawne, wprowadzone przez austriackiego 

zaborcę w 1846 roku, ilustrują – poprzez listę gier zakazanych – zróżnicowanie form tej 

rozrywki56. 

 Prywatne zainteresowania graczy zostały dostrzeżone przez osoby trudniące się 

zarobkowo organizacją gier. Już w antycznych Indiach wprowadzono system licencjonowania, 

związany z opłatami za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie loterii 

i wskazywano znaczenie opodatkowania hazardu57. Społeczne znaczenie podatku od gier 

dostrzeżono również w Europie. W konsekwencji wprowadzono system koncesjonowania, 

obligujący organizatora gier do podzielenia się zyskiem z suwerenem. Koncesje umożliwiały 

prowadzenie kasyn gry. Pierwsze koncesjonowane kasyna funkcjonowały w XIV i XV wiekach 

w Holandii i Flandrii. Od roku 1638 za zgodą władz Wenecji działało kasyno Ridotti58. System 

udzielania periodycznych zezwoleń umożliwiał kontrolowanie hazardu59. Oczekiwanym 

przedmiotem wygranej były pieniądze, co stanowiło inspirację organizacji gier, w których 

istnieje bank. W niemieckiej grze Landsknecht bankier ustalał stawki i zasady wygranej 

w karty: gracze widzieli zgromadzone pieniądze i „rozbijali” bank. W drodze poszukiwań 

ostatecznie w 1796 roku ustalone zostały we Francji zasady gry w ruletkę60. 

W XVI i XVII wiekach loterie stały się formą gry, w której podmiot – niebiorący udziału 

w grze – czerpał zysk z jej organizacji. Loterie prywatne zainspirowały władze miejskie do 

poszukiwania tego rodzaju zysku dla realizacji celów publicznych. Republika Wenecka 

 
 56 Wymieniano gry: faraon, basseta, kości, passadieci, diabełek, kwintecz, tryszak, kwaranta, szumek, ferbel, 

straszak, brenta, molina, walacho, maczek, półdwunasta, oczko, biribi, szczypawka, czerwone-czarne, arlekin 

kręgielny, jelonek, kręgielki bilardowe, drgawka, cetno, wysoko-nisko, dar die, dardle małe, rumpel-pikieta, kiksa, 

wist. Rozbudowane nazewnictwo potwierdza, że gry hazardowe były bardzo popularne – Od pliszek do mariasza, 

https://dziennikpolski24.pl/od-pliszek-do-mariasza/ar/3901595  [dostęp: 14.12.2019; O grach od XV do XX wieku 

piszą pisarze i poeci: J. Kitowicz, J. I. Kraszewski, W. Potocki, J. Kochanowski, K. Opaliński, A. Fredro, 

K. Wasowski, M. Hemar; B. T. Woronowicz, op. cit.,s. 62-63. Opis obyczajów szlacheckich i hazardowej 

rywalizacji myśliwskiej znalazł się w epopei „Pan Tadeusz”: „Oto obrali sędziów i zakład stawili. Ogiński sto 

włók lasu raz przegrał o wilka, Niesiołowskiemu borsuk kosztował wsi kilka” – A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 

Warszawa 1976, s. 46. 

 57 A. Słysz, Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa – rozważania na temat podatku, podatnika, stawki 

i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej, Roczniki Administracji i Prawa, Wyższa Szkoła Humanitas, 

Sosnowiec 2014,   t. 14/1 , s. 159-173. 
58 D. Schwartz, op. cit., s. 101. 

 59 Wstęp do kasyna w okresie karnawału był warunkowany założeniem maski przez gracza. Zamknięcie kasyna 

jako powodującego istotne ubożenie weneckiej szlachty nastąpiło na podstawie decyzji władz miasta z 1777 r. 

W 1738 r. Francuz Gallondi skonstruował pierwszą maszynę do gry w kości – mechaniczny stół o nazwie 

„zanzibar”, używany w kasynach. W grze komputerowej wyprodukowanej w 2004 r. World of Warcraft autorzy 

nawiązali do tego wynalazku – B. T. Woronowicz, s. 37. 

 60 D. Schwartz, , op. cit., s. 93- 95 . 

https://dziennikpolski24.pl/od-pliszek-do-mariasza/ar/3901595
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dostrzegła możliwość uzyskiwania środków na cele społeczne. Wprowadzona w Genui, 

Mediolanie, Neapolu oraz księstwach niemieckich metoda nadzoru nad loteriami opierała się 

na ścisłym określaniu zasad wyboru kolegium zarządzającego i oznaczania losów. Zysk 

organizatorów mógł stanowić nawet 50% puli wpłat. W 1694 roku parlament angielski 

ustanowił monopol loteryjny umożliwiający uzyskanie środków na realizację celów 

publicznych61. 

Stopniowo loterie zaczęły stanowić źródło dochodów podatkowych. Zorganizowana 

przez Giacomo Casanovę oraz Giovanniego Calasbigiego w 1757 roku Loterie de l'Ecole 

Royale Militaire została przekształcona przez ministra Jacquesa Neckara w La Loterie Royale 

de France, przynoszącą Ludwikowi XVI duże zyski. Loteria przetrwała monarchię, bowiem 

po krótkotrwałym zakazie jej prowadzenia Dyrektoriat wskrzesił loterię pod nazwą La Loterie 

Nationale, uzyskując dochód stanowiący 2% budżetu62. Loteria ta była organizowana do 1836 

roku i przynosiła dochody stanowiące w budżecie nową formą podatku. Loterie organizowali 

również angielscy królowie: Elżbieta I, Jakub I i Karol I, a w późniejszym czasie osoby 

zbierające środki pieniężne na wyprawy kolonialne. Ostatnia loteria państwowa w Wielkiej 

Brytanii odbyła się w 1823 roku63. W czasach kształtowania się kapitalizmu zdobywanie zysku 

nieodłącznie łączyło się z ryzykiem. Działalność giełd była również obarczona niepewnością 

efektu. Dla spotęgowania zainteresowania hazardem podejmowano działania marketingowe, 

typowe dla działań gospodarczych64. W sierpniu 1845 roku parlament zakazał prowadzenia 

domów gier. Powyższe skutkowało zwiększeniem przedsięwzięć kameralnych, związanych 

szczególnie z grą w karty. Karty do gry, w formie oznaczonej ręcznie wykonanymi malunkami, 

były znane jeszcze przed wynalezieniem druku65. Gra w karty stała się popularna we Francji 

i Anglii od XVIII wieku. Uważano, że „karty to wojna ukryta pod maską sportu”66. Popularna 

była gra w wista i brydża67. 

 
61 Ibidem, s.97 
62 Ibidem, s. 117 i nast. 

 63 Ibidem, s. 125. 

 64 Pierwszym luksusowym publicznym domem gry, świątynią pieniądza był stworzony przez Williama 

Crockforda w 1828 r. w Londynie klub przy St. James Street 50. We wnętrzach w stylu pałacowym połączono 

możliwość gry, spotkania towarzyskiego, dobrego jedzenia i picia, a także uzyskania szybkiej pożyczki – 

D. Schwartz, op. cit., s. 125. 

 65 Pierwsze karty do gier – talia 78 kart do tarota – wydrukowane zostały przez Gutenberga w 1440 r., w tym 

samym czasie co Biblia – B. T. Woronowicz, op. cit. s. 14. Św. Bernard Tolomei z Sieny w 1423 obciążył grę 

w karty klątwą – Ibidem, s. 39. 

 66 Charles Lambdo, 1775-1834, angielski eseista – za B. T. Woronowicz,op. cit., s. 38; K. Pierzchała, C. Cekiera, 

Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009, s. 158.  

 67 W 1742 r. E. Hoyle napisał Krótką rozprawę o grze w wista, zawierającą prawa gry i zasady umożliwiające 

początkującym graczom, z ich staraniem, dobry udział w grze. Stopniowa ewolucja tej gry doprowadziła do 

ukształtowania zasad gry w brydża, w której szansę wygranej zwiększał blef. Nazwa brydż pochodzi 

od angielskiego slangowego określenia okradania sakiewek – D. Schwartz, op. cit.,s. 162.i nast. 
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Z Anglią związana jest również tradycja wyścigów konnych. Król William IV określał 

wyścigi konne jako sport narodowy, „męski i szlachetny sport wolnych ludzi”68. W 1740 roku 

parlament podjął wysiłki w celu ograniczenia wyścigów, ale bez rezultatu. Ostatecznie również 

osoby, które nie obserwowały wyścigu, mogły zawierać umowy hazardowe w zlokalizowanych 

poza miejscem rozgrywek „bankach wyścigów”, czyli domach zakładów bukmacherskich69. 

Anglia zapoczątkowała w XVII wieku współczesny sposób organizacji zakładów sportowych. 

Pierwsze kasyno gry zostało założone w 1828 roku w salonie Williama Crockforda70. 

 Historia gier hazardowych potwierdza wpływ regulacji dotyczących organizacji gier 

na finanse publiczne71. Dostrzegana możliwość partycypacji w zyskach spowodowała, 

że w 1638 roku w Wenecji zostało otwarte pierwsze kasyno poddane nadzorowi władz 

miejskich72. Decyzje polityczne były podejmowane z uwzględnieniem społecznej akceptacji 

hazardu. Zgodnie z uchwałą parlamentu z dnia 17 czerwca 1836 roku we Francji zakazano 

z dniem 31 grudnia 1837 roku prowadzenia hazardu zorganizowanego w domach gier. 

Niezmienne zainteresowanie hazardem spowodowało poszukiwanie innych miejsc 

prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej73. W Belgii korzystanie z leczniczych 

źródeł połączono z możliwością udziału w zorganizowanym hazardzie. W miejscowości Spa 

w 1795 roku wybudowano eleganckie kasyno, umożliwiające także organizację balów, 

 
 68 W 1780 r. lord Derby zorganizował rozgrywki umożliwiające zakłady dotyczące obstawiania konia 

zajmującego pierwsze miejsce, koni zajmujących dwa lub trzy pierwsze miejsca oraz typowania, które miejsce 

zajmie wybrany koń. Szczególną rolę w ustalaniu zasad organizacji wyścigów odegrał Tregonwell Frampton, 

mianowany w 1698 r. trenerem koni królewskich, biorących udział w zawodach w Newmarket. Obstawianie 

wyników wyścigów miały ułatwiać publikacje gazetowe oraz wydawany przez Johna Cheney'a „Racing Calendar” 

– D. Schwartz, op. cit., s. 169. 

 69 Nadzór nad przyjmowaniem zakładów i wypłatą wygranych powierzono podmiotowi prywatnemu Jockey Club. 

Początkowo tory wyścigów były otwarte, dopiero w 1875 r. wprowadzono bilety wstępu – D. Schwartz, op. cit., 

s.180. 

 70 M. Dash, Crockford’s Club: How a Fishmonger Built a Gambling Hall and Bankrupted the British 

Aristocracy,29 November 2012,https://www.smithsonianmag.com/history/crockfords-club-how-a-fishmonger-

built-a-gambling-hall-and-bankrupted-the-british-aristocracy-148268691/ [dostęp: 7.02.2021]. Od 1960 r. 

urządzanie gier hazardowych w Wielkiej Brytanii zostało uregulowane w „Gambling Act”. Zgodnie z tą ustawą 

kasyna działały jedynie w formie klubów, zatem graczami mogły być jedynie osoby mające status członkowski, 

uiszczające wpisowe i składki członkowskie. Nowelizacja z 1968 r. polegała na wprowadzeniu ułatwień w 

prowadzeniu działalności w formie kasyn. Przełomowe znaczenie miały zmiany wprowadzone w 2005 r., których 

celem była ochrona dzieci i osób bezbronnych wobec zagrożeń związanych z udziałem w grach hazardowych, 

przeciwdziałanie przestępczości i zapewnienie uczciwej gry. W 2007 r. wprowadzono zmiany w celu ustalenia 

licencjonowania nowych kasyn, wprowadzono regulacje umożliwiające klasyfikację automatów do gier i limitów 

stawek w automatach. W czasie świąt gry są zakazane – Gambling Commission. Gambling Related Legislation,  

https://www.gamblingcommission.gov.uk/Footer/Gambling-related-legislation.aspx [dostęp: 11.04.2021] 

 71 Ważne wydarzenia historyczne mają tło podatkowe –  D. F. Burg, A World history of tax rebellions, New York-

London 2014 cyt. za E. Juchniewicz, Prawo podatkowe Unii Europejskiej [w:] A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler 

(red.), System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 186; F. Grapperhaus, Podatki przez wieki. 

Historia wizualna, Toruń 2010, s. 13-17. 

 72 M. Wierzbowski, Słowo wstępne [w:] S. Radowicki, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o grach hazardowych. 

Komentarz, Wolters Kluwer 2019, s. 2. 

 73 Zakaz uprawiania gier hazardowych we Francji przyczynił się do popularności ruletki w sąsiednich krajach – 

D. Schwartz, op. cit., s. 181 i nast. . 
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koncertów i przedstawień. W Bawarii zgodnie z edyktem księcia Wilhelma Wittelsbacha 

działalność kasyna była obciążona trzydziestoprocentową daniną na jego rzecz. W Niemczech 

na polecenie margrabiego Karola Fryderyka Badeńskiego przekształcono Baden-Baden 

w uzdrowisko, w którym w sezonie letnim gry hazardowe legalnie uprawiano od 1748 roku74. 

Miasto udzielało koncesji, partycypując w zyskach75. Kurort Bad Homburg w Hestii, za zgodą 

elektora Wilhelma II, dopuścił możliwość prowadzenia działalności w zakresie gier 

hazardowych przez cały rok. Warunkiem uzyskania pozwolenia na działalność hazardową było 

uiszczenie daniny lub podział zysku. Na początku XIX wieku dwadzieścia cztery miasta 

na terenie Niemiec i Austrii utrzymywały się dzięki dochodom z hazardu76. Wielkie Księstwo 

Luksemburga również gwarantowało możliwość uzyskiwania koncesji na kasyna. 

W księstwach niemieckich przedstawiano zarówno potrzebę ochrony społeczeństwa przed 

„pasożytniczymi przybytkami”, jak również konieczność uwzględnienia interesów władców. 

Utworzony pod przewodnictwem Prus Związek Północnoniemiecki uchwalił zamknięcie kasyn 

i ograniczenie hazardu prywatnego77. Wygrana w 1872 roku z Francją i uzyskane reparacje 

istotnie zmieniły sytuację finansową Prus. Gwarancje dochodów budżetowych ze źródeł 

zewnętrznych umożliwiły realizowanie polityki ochrony społeczeństwa przed negatywnymi 

skutkami hazardu poprzez wprowadzenie zakazu urządzania gier hazardowych 78. 

Zakaz hazardu w Prusach spowodował przeniesienie aktywności organizatorów gier 

w inne miejsce. Atrakcyjne dla graczy stały się kasyna położone na Riwierze Francuskiej79. 

Niezależne Księstwo Monaco od 1861 roku, po utracie znacznej części terytorium, poszukiwało 

źródeł dochodów. Ponieważ produkcja perfum i alkoholu nie przynosiła dostatecznych zysków, 

szansą gospodarczą stały się gry hazardowe. Od 1863 roku dochody z hazardu stanowiły 

główne źródło wpływów budżetowych. W Monaco dotychczas obowiązują przepisy, zgodnie 

z którymi obywatele nie płacą podatków, ale podlegają zakazowi wstępu do kasyn i salonów 

gier80. We Włoszech w czasach Mussoliniego zezwolono na otwarcie kasyna w San Remo. 

 
74P.  Blochlinger,  Vom  Kursaal  zum  Grrand  Casino  Baden, https://www.grandcasinobaden.ch/var/site/storag

e/original/application/75853357971bb2481d6c0e74081ca765.pdf [dostęp:10.01.2021]. 

 75 Z uwagi na obecność Francuzów, którzy po Wielkiej Rewolucji poszukiwali nowych miejsc osiedlenia oraz 

popularność tego języka w sferach ludzi dysponujących funduszami na wyprawy do kurortów i udział w grach 

hazardowych, od 1838 r., zgodnie z pomysłem Jacques'a Benazeta, który przeniósł działalność z Paryża do Baden 

-Baden, w grze w ruletkę zakłady są nazywane w języku francuskim – D. Schwartz, op. cit., s. 191. 

 76 D. Schwartz, op. cit., s. 195. 

 77 T. Hayer, M. Schipper, Die  öffentliche  Wahrnehmung  des  Glücksspiels  und  der  damit  assoziierten 

Suchtgefahren:Eine  kulturgeschichtliche  Analyse,  https://gluecksspiel.unihohenheim.de/fileadmin/einrichtunge

n/gluecksspiel/Forschungsarbeiten/2016_MA_LMunzel.pdf [dostęp: 21.01.2021] 

 78 Zakaz obowiązywał w Prusach od 31 grudnia 1872 r. Dopiero w 1933 r., po dojściu do władzy NSDAP, został 

zniesiony zakaz gry w ruletkę – D. Schwartz, op. cit., s. 192. 

 79 Ibidem, s. 194. 

 80 Ibidem, s. 258. 

https://www.grandcasinobaden.ch/var/site/storage/original/application/75853357971bb2481d6c0e74081ca765.pdf
https://www.grandcasinobaden.ch/var/site/storage/original/application/75853357971bb2481d6c0e74081ca765.pdf
https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Forschungsarbeiten/2016_MA_LMunzel.pdf
https://gluecksspiel.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Forschungsarbeiten/2016_MA_LMunzel.pdf
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We Francji zezwolenie na prowadzenie kasyn nastąpiło w czasie kryzysu lat trzydziestych 

XX wieku – w związku z poszukiwaniem dochodów budżetowych81. 

Wyruszający z Europy osadnicy podtrzymywali zwyczaje hazardowe w nowych 

miejscach zamieszkania. W Australii i Nowej Zelandii, podległej Koronie Brytyjskiej, 

poszukiwano możliwości zasilenia budżetu82. Australijska ustawa o likwidacji publicznych 

zakładów i hazardu z 1896 roku, pomimo wprowadzającej w błąd nazwy, stanowiła prawną 

podstawę organizowania loterii, z których zyski w części zasilały kasę państwową. W Nowej 

Zelandii dozwolone było urządzanie totalizatora83. Kanada we wprowadzonym w 1892 roku 

kodeksie karnym zakazała gier hazardowych, za wyjątkiem wyścigów konnych i gier na cele 

dobroczynne84. Od 1901 roku stopniowo liberalizowano przepisy, z tym, że zakaz gry w kości 

obowiązywał do 1998 roku, mimo że wcześniej (w 1985) zalegalizowano e-hazard85. 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej stolicą hazardu aż do lat pięćdziesiątych 

XIX wieku został Nowy Orlean. Zakaz uprawiania hazardu w Luizjanie został wprowadzony 

jedynie czasowo, na czas procesu przystąpienia do Stanów Zjednoczonych. Władze nowego 

stanu w 1814 roku cofnęły zakaz. Walki zwolenników i przeciwników hazardu – związane 

z dyskursem na temat zagrożeń związanych z hazardem i niezgodności z etyką z jednej strony, 

a poszukiwaniem zysku z drugiej strony – doprowadziły do częstego lokowania hazardu 

poza lądem, na statkach pływających po rzekach Mississippi i Ohio86. Delegalizacja hazardu 

od 1835 roku spowodowała stopniowy upadek stolicy hazardu. Hazard znalazł nową 

lokalizację – w San Francisco i w Nowym Jorku jako ośrodku hazardu na Wschodnim 

Wybrzeżu87. Rozkwit hazardu w San Francisco trwał do 1860 roku, kiedy to zmieniono 

przypisy, restrykcyjnie zakazując prowadzenia domów gry. Uznanie hazardu za przestępstwo 

na podstawie przepisów wprowadzonych w 1885 roku pozwalało na karanie organizatorów 

gier, a od 1891 roku również graczy88. 

 Istotnym etapem popularyzacji hazardu było wynalezienie w latach siedemdziesiątych 

XIX wieku automatów do gier. W 1898 roku Charles Fey skonstruował trzybębnową maszynę 

 
 81 Ibidem, s. 311. 

 82 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 62. 

 83 W 1916 r. Patriotyczny Fundusz Quinsland za zgodą rządu zorganizował na rzecz weteranów i wdów loterię 

Złota Szkatułka. W Nowej Zelandii skonstruowano w 1879 r. urządzenie będące mechanicznym totalizatorem, 

wykorzystując stworzony w 1865 r. przez Francuza Pierre'a Ollera matematyczny system sumowania wszystkich 

zakładów i wypłacania wygranych w zależności od ilości pieniędzy zgromadzonych w puli – D. Schwartz, op. cit., 

s. 212. 

 84 Ibidem, s. 223. 

 85 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 50. 

 86 D. Schwartz, op. cit., s. 233 i nast.  

 87 Ibidem, s. 256. 

 88 Ibidem, s. 254. 
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o nazwie Liberty Bells. Atrakcyjność gry, łatwość i zawarty w nazwie element patriotyczny 

powodowały zainteresowanie tym automatem. Nazywane „jednorękimi bandytami”, 

początkowo automaty wrzutowe działały nielegalnie, przy wykorzystaniu kamuflażu 

do sprzedaży drobnych przedmiotów89. Polityka liberalizacji hazardu bądź wprowadzania 

zakazu organizacji gier hazardowych zmieniała się w poszczególnych stanach. Ubogi stan 

Nevada dzięki legalizacji hazardu w 1869 roku uzyskiwał dochody z tytułu udzielania 

kwartalnych licencji na prowadzenie działalności w tej branży. Przepisy prawa gwarantowały 

także równy podział wpływów z tytułu opłat na rzecz skarbu hrabstwa oraz kasy stanowej 90. 

W 1905 roku zalegalizowano automaty wrzutowe, pobierając opłaty licencyjne 

od ich właścicieli i warunkując zgodę obowiązkiem zapewnienia takiego usytuowania maszyn, 

że nie będą widziane od strony ulicy91. Ekonomiczne skutki Wielkiego Kryzysu doprowadziły 

do zwycięstwa zwolenników legalizacji dochodów hazardowych: ustawę podpisano 19 marca 

1931 roku92. Podmioty licencjonowane podlegały kontrolom uczciwości gier. Przykład Nevady 

potwierdził, że hazard jako dziedzina gospodarki przynosi ogromne dochody93. Pod wypływem 

społecznych postulatów również w New Jersey zliberalizowane zostały przepisy dotyczące 

hazardu, co spowodowało powstanie w 1978 roku Atlantic City, rywalizującego z Las Vegas94. 

 Ogromny wzrost hazardu odnotowuje się również w Azji. Było to wynikiem 

liberalizacji przepisów i przyjęciem polityki poparcia rozwoju tej dziedziny gospodarki. Makao 

zostało ustawowo określone jako „region turystyczny i hazardowy”. W dziedzinie hazardu 

z Makao konkurują Filipiny i Malezja95. 

 
89 Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, AM- Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 

s. 159, D. Schwartz, op. cit., s. 308 i n. 
90 An Act to Amend Act entitled „An Act Concerning Crimes And Punishments, 10th Tebruary 1865”, Journal of 

the Senate of Nevada 1864-65, p. 192, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3000453&view=1up&seq=15 

[dostęp:10.01.2021],  G.  Fenich,  A  Chronology  of  (Legal)  Gaining  in  the  U.S.,https://digitalscholarship.unl

v.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1223&context=grrj,[dostęp: 10.01.2021]. 
91 Twenty-second Session of the Legislature,1905,Chapter LII – An Act to amend an Act entitled “An Act relating 

to nickel-in-the-slot machines and providing a penalty for carrying on or playing against such device”, approved 

February 23, 1901, and to prescribe a license for the carrying on of such nickel-in-the-slot machines and regulate 

their operation.(Approved March 15, 1905)- za B. Hetfeld, The Legislative history of gambling, 

18611915,University  of  Nevada,  Las  Vegas,  p.  24,https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti

cle=1455&context=thesesdissertations [dostęp[:10.01.2021], D. Schwartz, op. cit., s. 333, Research  Division, 

Legislative   Counsel    Bureau, Policy and Program Report, April 2016,p.7,https://www.leg.state.nv.us/Division

/Research/Publications/PandPReport/11-GN.pdf [dostęp: 10.01.2021].  
92 Statutes of Nevada 1931, Page 165, Assembly Bill No. 98-M r. Tobin, CHAPTER 99–An Act concerning slot 

machines, gambling games, and gambling devices; providing for the operation thereof under license; providing 

for certain license fees and the use of the money obtained therefrom; prohibiting minors from playing and loitering 

about such games; designating the penalties for violations of the provisions thereof; and other matters properly 

relating thereto, https://www.leg.state.nv.us/Statutes/35th1931/Stats193102.html#Stats193102page165 [dostęp: 

10.01.2021]. 
93 Ibidem, s. 336; B. T. Woronowicz, op. cit., s. 46. 
94 D. Schwartz, op. cit., s. 376; B. T. Woronowicz, op. cit., s. 46. 

 95 Ibidem, s. 52. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3000453&view=1up&seq=15
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1223&context=grrj,%5bdostęp
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1223&context=grrj,%5bdostęp
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=thesesdissertations
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=thesesdissertations
https://www.leg.state.nv.us/Division/Research/Publications/PandPReport/11-GN.pdf,%20%5bdostęp
https://www.leg.state.nv.us/Division/Research/Publications/PandPReport/11-GN.pdf,%20%5bdostęp
https://www.leg.state.nv.us/Statutes/35th1931/Stats193102.html#Stats193102page165,[dostęp
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 Przedmiotem zainteresowania organizatorów gier i graczy są też gry on-line. Pierwsze 

kasyno on-line zostało zarejestrowane przez obywatela Australii na karaibskiej wyspie Antiqua 

w 1999 roku96. Hazardu on-line nie legalizuje wiele stanów USA97. Hazard jako dochodowa 

dziedzina usług, często łączona jest z turystyką, co sprawia, że niektóre kraje, na przykład 

Turcja i Maroko, legalizują hazard jedynie w ofercie kierowanej do osób, które nie są ich 

obywatelami. Specyficzne rozwiązanie, ograniczające dostęp do gier hazardowych, przyjęto 

w Izraelu – wprowadzono zakaz gier na lądzie, dozwolono natomiast na statkach 

wycieczkowych, pływających pod banderą tego państwa98. 

W krajach sąsiadujących z Polską zróżnicowane jest ustawodawstwo dotyczące 

hazardu. W Rosji w 2008 roku nastąpiła delegalizacja hazardu, za wyjątkiem czterech stref 

turystycznych – Primorie, Kaliningrad, Krasnodar i Rostow. Na Ukrainie od 2009 roku 

obowiązuje zakaz hazardu, w Niemczech, Czechach, Słowacji i Litwie hazard jest dozwolony99. 

Reasumując można zauważyć, że poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych 

dotyczących gier hazardowych to działanie ukierunkowane na wyznaczenie granic legalnego 

hazardu. Ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami udziału w grach hazardowych 

wymaga wspierania legalnego hazardu. Doświadczenie historyczne potwierdza również, 

że stworzenie prawnych zasad dotyczących gier hazardowych umożliwia pobór podatku 

od gier.  

 

1.4. Religia jako istotny determinant aksjologiczny kształtowania się rynku gier 

hazardowych 

 

 Człowiekowi pierwotnemu trudno było zrozumieć otaczający go świat. Trudy życia 

i ryzyko przeżywania każdego dnia wymagały poszukiwania prób kontaktu z siłami, które 

mogły odpowiedzieć na istotne, egzystencjalne pytania. Wróżenie wydaje się poprzedzać 

fenomen udziału człowieka w grach, z tym że może być postrzegane również jako rodzaj gry, 

której celem było uzyskanie wiedzy o przyszłości – wiedzy umożliwiającej czynienie planów 

i dokonywanie najlepszych wyborów. 

 
 96 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 56. 

 97 D. Schwartz, op. cit., s. 457. 

 98 D. Schwartz, op. cit., s. 415. 

 99 Ibidem, s. 52. Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne, związane z projektem Rady Ministrów Ukrainy 

dotyczącym legalizacji gier w kasynach i na automatach lokalizowanych w hotelach. Jako przyczyna zmian jest 

wskazywana możliwość uzyskania z tego tytułu 400 milionów dolarów dochodów budżetowych – 

Legalizacja   hazardu. Ukraina  chce  zostać  nowym  Monaco,https://pl.sputniknews.com/polityka/20191019112

16432-ukraina-legalizacja-hazardu-sputnik/ [dostęp: 12.12.  2019] 

https://pl.sputniknews.com/polityka/2019101911216432-ukraina-legalizacja-hazardu-sputnik/
https://pl.sputniknews.com/polityka/2019101911216432-ukraina-legalizacja-hazardu-sputnik/
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Wyobraźnia podpowiada odczucia człowieka pierwotnego wobec otaczającego 

go świata, zjawisk, które trudno przewidzieć, rezultatów, które trudno oszacować. Zaspokajanie 

podstawowych potrzeb wymagało wysiłku, pomysłowości, działań polegających na walce 

o uzyskanie jak najlepszego rezultatu łowiectwa lub zbieractwa. Próby przewidywania 

rezultatu działań podejmowano z uwzględnieniem elementu wpływu nieznanych sił wyższych, 

co wymagało użycia metod bliskich grom losowym100. 

Próby odczytania mechanizmu przypadku prowadziły pierwotnie do poszukiwania 

elementów ingerencji sił nadprzyrodzonych, boskich, wobec czego podejmowano próby 

zwiększenia szansy wygranej poprzez różne formy ofiarne. W starożytnej Grecji prośby 

o wygraną kierowano do bogini Tyche. W starożytnym Rzymie wierzono, że bogini losu 

Fortuna, jest sprawczynią wszystkiego, co zdarza się w ludzkim życiu. Hazard traktowano jako 

„metaforę życia”101. 

Bogowie i bohaterowie mitologicznych przekazów Egiptu, Grecji i Rzymu uprawiali 

hazard, a losy świata były zależne od wyniku ich gry. Element losowy wykorzystywano 

w rozstrzyganiu sporów o władzę lub majątek102. Boski element gier losowych dostrzegli 

Egipcjanie, Grecy i Majowie, którzy uważali hazard za dar bogów103. Grecy obracali tarcze 

bojowe, Rzymianie kręcili kołem wozu – takie były początki ruletki, która stanowiła szukanie 

boskich wyroków104. 

 W każdym społeczeństwie – oprócz norm prawa – funkcjonują również wynikające 

z tradycji religijnej, historycznej, politycznej, gospodarczej normy etyczne105. Prawo 

pozytywne jest legitymizowane religijnym porządkiem normatywnym106. 

 
 100 W zależności od intencji „jeśli układ kostek przypisywali woli boskiej, to było to wróżenie, jeżeli zaś rzucali je 

z nadzieją własnej wygranej, to był to już hazard” – J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, 

Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1998, s. 104.  

 101 Pliniusz Starszy pisał: „Jesteśmy tak bardzo zdani na łaskę losu, gdyż los jest naszą boginią” – D. Schwartz, 

op. cit., s. 42. Juliusz Cezar w 49 r. p.n.e., rozpoczynając ostateczną batalię o władzę, okrzykiem alea iacta est 

odwołał się do popularnej w Rzymie gry w kości. 

 102 Historycy twierdzą, że jedynie rdzenni mieszkańcy terenów subarktycznych, wysp Pacyfiku, Australii, 

niektóre ludy Indii i Ameryki Północnej nie grali hazardowo – B. T. Woronowicz, op. cit., s. 30. 

 103 Plutarch opisywał grę boga Tota i Księżyca, dzięki której Egipcjanie dostali dodatkowe pięć dni w roku. 

Hazardowa wygrana pięknie wyjaśniała zmianę stosowanego przez Egipcjan kalendarza księżycowego na 

dokładniejszy, liczący 365 dni kalendarz słoneczny. Natomiast zgodnie z grecką mitologią rozgrywka w kości 

pomiędzy Zeusem, Posejdonem i Hadesem doprowadziła do podziału kosmosu. Gracze odpowiednio uzyskali 

niebo, szare morze oraz mgły i ciemności. Już 3500 lat temu w Mezoameryce zaczęto grać w piłkę zrobioną 

z kauczuku. Gra na boisku o długości 36 metrów i szerokości 9 metrów była przedmiotem zakładów o wynik 

sportowej rywalizacji. Rangę tej gry potwierdza zawarta w Księdze Majów opowieść o meczu pomiędzy bogami 

a ziemianami – D. Schwartz, op. cit., s. 29-39. Zawody zręczności w Olimpii, Delfach, Koryncie i Nemei były 

okazją do hazardowych zakładów – B. T. Woronowicz, op. cit., s. 31. 

 104 F. Scolbete, Złoty krąg ruletki: sekrety pokonania koła, Wydawnictwo KRM, Warszawa 2001, s. 22. 
105 M. Frańczuk, Wzorce kulturowe a ustawa hazardowa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie”, 2013, nr 917, s.49-61. 

 106 W Kodeksie Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.) w sposób stanowczy uprawomocniono prawo nadane wolą Bożą 
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 W hinduizmie uznaje się, że hazard powoduje rozwój cech negatywnych, odejście 

od religii, lenistwo, skłonność do oszustwa, jednak w dniu święta Diwali – święta świateł – gra 

hazardowa jest obowiązkiem wyznawców, oddaje się wówczas cześć Lakszmi, bogini 

szczęścia, bogactwa i piękna107. 

 Buddyzm uznaje uzależnienie za niewłaściwe, jako że hazard może negatywnie 

wpływać na życie człowieka, pozbawiając go zaufania innych członków społeczeństwa 

i środków do życia108. 

 Talmud, Biblia, Koran – święte księgi monoteistycznych religii – zawierają jedynie 

wzmianki o hazardowych grach, gdyż w kanonach nie uznano gier losowych za sferę sacrum109. 

Określone później wzorce zachowań wyznawców w zakresie gier hazardowych miały istotny 

wpływ na społeczne uwarunkowanie organizacji gier hazardowych. 

 W judaizmie hazard jest porównywany do kradzieży. Pomimo pejoratywnej oceny 

ta religia dopuszcza hazard w granicach rozsądku, zakazuje jednak uzależnienia od hazardu110. 

Świadomość negatywnego wpływu hazardu na społeczne funkcjonowanie hazardzistów 

powodowała uznawanie osób uzależnionych za niewiarygodnych świadków w postępowaniach 

sądowych. Talmud Babiloński zakazywał powierzania graczom funkcji urzędowych oraz 

wykluczał jako świadków w sądach, gdyż „nie troszczyli się o dobro świata”111. Należy jednak 

zauważyć, że w religijnym kalendarzu święto Chanuka oraz inne dni świąteczne to czas 

nakazanych gier hazardowych112. 

 Stale towarzyszące ludziom zainteresowanie hazardem zostało uwzględnione również 

w religii chrześcijańskiej113. Zapisy ksiąg potwierdzają akceptację hazardu jako zjawiska 

społecznego, wiążąc obyczaje z religią114. W Biblii znajdują się odniesienia do rzucania 

 
- M. Zirk-Sadowski, T. Grzybowski, Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, 

„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 5, s. 46.  

 107 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 80; P. Binde, Gambling and religion: Histories of concord and conflict, „Journal 

of Gambling Issues” 2007, nr 6, s. 153. 

 108 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 79. 

 109 „Na początku II w. n.e. w Rzymie podjęto pewne działania w celu zakazania gier; grający byli karani grzywną 

oraz wygnaniem” – D. Barwaśny, Zasady świadczenia usług w zakresie gier hazardowych w prawie Unii 

Europejskiej, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2014, vol. 3(1), s. 145. 

 110 „Książęta ludu mieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, 

żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem” – Księga Nehemiasza, Stary Testament 11.1. 

 111 D. Schwartz, op. cit., s. 47. 

 112 Święto Chanuka upamiętnia powstanie Machabeuszy pod wodzą Judy Machabeusza. Osoby dorosłe mogą grać 

w karty. Polski Słownik Judaistyczny, Żydowski Instytut Historyczny, https://www.jhi.pl/psj/Chanuka [dostęp: 

18.03.2020] 

 113 J. Głuchowski, Opór podatkowy a obowiązek uiszczania podatku w wykładni chrześcijańskiej i koranicznej 

[w:] I. Czaja- Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana 

profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012, s. 165-177. 

 114 „We fałdy sukni wrzuca się losy, ale Pan sam rozstrzyga”, Księga Przysłów, Stary Testament 16.33. 

https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/biblia- w-rok/biblia-w-rok-sierpien/biblia-w-rok-14-sierpnia/ 

[dostęp: 6.12.2020]. 

https://www.jhi.pl/psj/Chanuka
https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/biblia-%20%20%20%20%20%20%20%20w-rok/biblia-w-rok-sierpien/biblia-w-rok-14-sierpnia/,%20%5bdostęp
https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/biblia-%20%20%20%20%20%20%20%20w-rok/biblia-w-rok-sierpien/biblia-w-rok-14-sierpnia/,%20%5bdostęp
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losów115. Czynność ta nie stanowi jednak rozrywki w celu uzyskania wygranej116. Z treści Biblii 

nie wynika, aby zakazywano gier hazardowych. Sceny biblijne zawierają informację 

o ówczesnych obyczajach, pokazują żołnierzy rzymskich grających o szaty ukrzyżowanego 

Jezusa i apostołów rzutami kości do gry wybierających Mateusza jako następcę Judasza. 

 W 1215 roku Sobór Laterański IV ustanowił zakaz gier, czyniąc wyjątek jedynie 

dla szachów. Ostatecznie katolicyzm co do zasady nie uznaje gier hazardowych za sprzeczne 

z zasadami religijnymi. Dozwala na grę sprawiedliwą, uznając za niezgodne z zasadami 

religijnymi pozbawienie innego gracza środków do życia. Katolicyzm zakazuje hazardu 

nieuczciwego i uzależniającego. W katolicyzmie gry hazardowe nie są zakazane. Zgodnie 

z punktem 2413 Katechizmu Kościoła Katolickiego gry hazardowe naruszają zasady religijne, 

jeżeli ich skutkiem jest pozbawienie jej uczestników środków niezbędnych do zaspokojenia 

potrzeb własnych oraz innych osób. Sprzeczne z nauką kościoła katolickiego jest oszukiwanie 

w grze, a także stan uzależnienia od hazardu117. 

 Protestantyzm postrzega hazard jako zło. Obowiązuje zasada, że pieniądze należy 

zdobywać pracą, a nie podstępem. Religia ta potępia czerpanie zysku z gry zamiast z pracy, 

lecz negatywnej oceny nie odnosi do towarzyskiej gry w karty. Martin Luter głosił nadejście 

Boga, który „rozda karty i pokona papieża przy pomocy Lutra, który jest asem”. Również Jan 

Kalwin w zarządzeniu z 1547 roku swobodę gry w karty zastrzegł jedynie dla gry w celach 

rozrywkowych, nie dla zysku.118 

 Prawosławie surowo potępia hazard. W wydanym w 526 r. akcie prawa cywilnego 

i kanonicznego Corpus Juris Civilis cesarz Justynian będący głową Kościoła Ortodoksyjnego 

zabronił urządzania i udziału w grach hazardowych119. Zgodnie z zasadą religijną wolność 

człowiek stworzonego na podobieństwo Boga może być realizowana jako zdolność 

do tworzenia. Akceptowana jest zapłata jako odzwierciedlanie trudu pracy. Wygrana z gier 

 
 115 Na przykład Jozue rzucał losy w celu przydzielenia ziemi różnym plemionom. Nehemiasz, by zdecydować, 

kto będzie mieszkał w granicach miasta Jeruzalem, apostołowie, gdy mieli wyznaczyć następcę Judasza – D. 

Schwartz, op.cit., s. 43 i nast. 

 116 Zgodnie z Księgą Przysłów 13:11 „Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte, a krok za krokiem zdobywane 

– rośnie”. W pierwszym liście św. Pawła do Tymoteusza 6:10 znajduje się zapis, że „korzeniem wszelkiego zła 

jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli 

wielu boleściami”. W liście do Hebrajczyków 13:5 św. Paweł napisał: „Postępowanie wasze niech będzie wolne 

od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani 

pozostawię”. Zgodnie z ewangelią według św. Mateusza 6:24 „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie 

służyć Bogu i Mamonie” – Co  Biblia  mówi  o  hazardzie?, https://www.gotquestions.org/Polski/hazard-

grzech.html [dostęp: 18.03.2020] 
117  Katechizm  Kościoła  Katolickiego,  opracowanie  internetowe ks. M. Baranowski,http://www.katechizm.opo

ka.org.pl/  [dostęp: 18.03.2020 
118 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 77-78. 
119 D. Schwartz, op. cit., s. 48.  

https://www.gotquestions.org/Polski/hazard-grzech.html
https://www.gotquestions.org/Polski/hazard-grzech.html
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
http://www.katechizm.opoka.org.pl/
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hazardowych jest pozbawiona waloru zgodności z zasadami wiary120. 

 Uprawianie hazardu jest w islamie zabronione121. Podstawą tego zakazu są niektóre 

hadisy (opowieści z życia Mahometa) oraz wersety Koranu. Te ostatnie odnoszą się w zasadzie 

„tylko” do gry w strzały (tzw. majsir), ale prawnicy muzułmańscy wykorzystali je do zakazania 

hazardu w ogóle. I nie chodzi tylko o takie gry, jak poker, ruletka czy kości. Przepisy prawa 

muzułmańskiego zakazują wszelkich zakładów hazardowych, a nawet spekulacji giełdowych. 

Do hazardu odnoszą się – podobnie jak w przypadku alkoholu – wersety piątej sury Koranu, 

które głoszą: „O wy, którzy wierzycie! wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie – 

to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego! Być może, będziecie 

szczęśliwi! Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsir 

i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Czyż wy nie zaprzestaniecie!” (5,90-

91)122. Hazard to prowadzące do konfliktów i niesprawiedliwości marnowanie czasu 

potrzebnego na rozwój duchowy123. Koran zakazuje hazardu, w konsekwencji kraje 

muzułmańskie zakazują lub zasadniczo ograniczają możliwość organizowania gier 

hazardowych. W islamie dostrzeżono dwoistą naturę hazardu: cechy użyteczne i grzeszne, 

nakazując zachowanie proporcji pomiędzy wielkością wydatku na grę a możliwościami 

majątkowymi grającego. Wersety postulatu rozsądnej gry sąsiadują z wersetami wyraźnie 

potępiającymi hazard jako dzieło szatana. 

 Wiele religii jednoznacznie negatywnie odnosi się do hazardu. Według Świadków 

Jehowy hazard jest surowo zabroniony. Hazardu zakazują również Mormoni124. 

 Świadomość społecznego kontekstu hazardu jest istotna w procesie wyboru prawnego 

modelu regulacji gier hazardowych. Niezbędne jest uwzględnienie, że zainteresowanie 

hazardem stanowi formę realizacji specyficznej potrzeby społecznej, funkcjonującej 

niezależnie od kondycji finansowej jednostki lub sytuacji makroekonomicznej. Wiedza 

o poziomie akceptacji nakazów religijnych i zdolności do ich przestrzegania powinna stanowić 

 
120 I. Windyga –Jastrzębska, Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego wobec pracy, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski 

w Olsztynie) 2018, nr 24, s. 291 i nast., H. Rarot, Personalizm Mikołaja Bierdiajewa, „Kultura i Wartości” 

(Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej), Lublin  2013, nr 3, s. 87 i nast. rana) l 
121 A. Wąs, Koncepcja Boga w Islamie, https://religie.wiara.pl/doc/472215.Koncepcja-Boga-w- islamie [dostęp: 

19.11.2019] 

 122 Koran stanowi o majsir czyli o znanej już w okresie przedislamskim i popularnej wśród Arabów grze w strzały. 

Przegrywał ten, którego strzały nie wylosowano. W czasie gry prośby o wygraną kierowano do lokalnego bóstwa. 

W islamie panuje powszechna opinia, że hazard przeszkadza w wypełnianiu religijnych obowiązków – A. Wąs, 

Zakazy dotyczące hazardu i spożywania potraw, https://religie.wiara.pl/doc/472247.Zakazy-dotyczace-hazardu-i-

spozywania-potraw [dostęp: 18.03.2020]. 

 123 Zakazy absolutne w islamie, Al. Islam Oficjalna Strona Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyyja w Polsce – 

https://www.alislam.pl/islam/ zarys_islamu/zakazy_absolutne_w_islamie [dostęp:18.03.2020]. 

 124 B. T. Woronowicz, op. cit., s. 78; P. Binde, op. cit., s. 153-154. 



43 

argument ostatecznego wyboru. Każda religia, dotycząca wprawdzie sfery duchowej, w istotny 

sposób kształtuje tę część społeczeństwa, która akceptuje jej zasady. Akceptowane zasady 

religijne mogą wpływać na proces stanowienia prawa obowiązującego wszystkich, niezależnie 

od wyznania. Zasady religijne nie są prawem, ale mogą stanowić istotny mechanizm 

ograniczający zainteresowanie grami i swobodę prowadzenia tej działalności. 

 

 1.5. Analiza historycznoprawna gier hazardowych w Polsce 

 Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie podjęte zostały prace sejmowe 

w celu stworzenia krajowego porządku prawnego. Ustawa z dnia 26 marca 1920 roku 

w przedmiocie urządzania loterii i założenia polskiej Loterii Klasowej125 regulowała 

organizowanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju loterii na obszarze Rzeczypospolitej. Loterie 

stanowiły również przedmiot kolejnej regulacji – ustawy z 9 lipca 1936 roku o monopolu 

loteryjnym126. Społeczne zainteresowanie loteriami potwierdza specyficzny katalog zakazów 

zawarty w art. 7 ustawy o monopolu loteryjnym z 1936 r. Zgodnie z tym przepisem zabroniono 

sprzedaży losów loteryjnych na raty lub dniówki, sprzedaży samych możliwości wygrania 

na poszczególne losy loteryjne (szans) i premiowania losami loteryjnymi innych transakcji. 

Wprowadzoną regulację można oceniać jako realizację ochrony najuboższych graczy przed 

skutkami hazardu oraz gwarancję uzyskiwania przez państwo dochodów z urządzanych loterii. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o monopolu loteryjnym z 1936 r. eksploatowanie monopolu powierzono 

przedsiębiorstwu Polski Monopol Loteryjny. Definicja loterii jako gry objętej monopolem 

państwowym była przedmiotem postanowienia Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 1937 r. 

W konsekwencji do księgi zasad prawnych wpisano, że "przez loterię, stanowiącą przedmiot 

monopolu państwowego, chronionego przez art. 114 u. k. s. (art. 103 p r. karn. skarb.) należy 

rozumieć grę losową, obliczoną na osiągnięcie zysku bezpośrednio z niej samej w postaci 

nadwyżki kapitału gry nad wartością wygranych i innymi kosztami własnymi przedsiębiorstwa, 

a polegającą na rozprzedaży losów i na ich ciągnieniu (rozlosowaniu)"127. Sąd wskazał istotne 

elementy gry o charakterze hazardowym: zysk jako cel działalności prowadzonej przez podmiot 

wykonujący monopol państwowy oraz losowość wygranych.  

 
 125 Dz. U. z 1920 r., nr 31, poz. 180, zmieniona ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na obszar 

województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, 

jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: 

wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego 

i wilejskiego Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania 

loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej (Dz. U. 1920.131.1063). 

 126 Dz. U. 1936.55.398, dalej u.m.l. 
127 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1937 r., sygn.. akt III K 1450/36, opublikowane OSN(K) 

1937/5/119, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-k-1450-36-postanowienie-sadu-

najwyzszego-520457617. 
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Po drugiej wojnie światowej w Polsce o zmienionym systemie politycznym legalizacja 

gier i zakładów nie była priorytetowa. Wyjątkiem było unormowanie wyścigów konnych 

w ustawie z dnia 19 kwietnia 1950 roku o wyścigach konnych128. Wyjaśnienie celu legalizacji 

wyścigów konnych znaleźć można w art. 1 u.w.k. z 1950 r., zgodnie z którym wyścigi konne 

to publiczne próby koni, których zadaniem jest sprawdzenie koni w celu wybrania 

odpowiedniego materiału zarodowego dla ulepszenia rasy koni. Poprzestano na argumentacji 

gospodarczej, hazardowy charakter rozgrywki nie został wyeksponowany. 

Pierwszą próbę systemowej regulacji prowadzenia działalności w dziedzinie usług 

hazardowych stanowiła ustawa z dnia 20 maja 1976 roku o grach losowych i totalizatorach129. 

Zgodnie z definicją ustawową grami losowymi były gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, 

których wyniki zależał wyłącznie od przypadku (art. 2 u.g.t.). Wymienione zostały gry 

liczbowe, loterie pieniężne i fantowe oraz totalizatory, czyli zakłady wzajemne o wyniki 

wyścigów konnych lub zawodów sportowych. W art. 4 u.g.t. jako zasadę wskazano, że zysk 

przedsiębiorstwa prowadzącego gry i zakłady wzajemne jest przeznaczany na cele społeczne 

lub rozwój gospodarki narodowej.  

 Poszukiwanie rozwiązań w dziedzinie gier hazardowych, których celem było 

zwiększenie dostępności automatów do gier o niskich wygranych i umożliwienie 

wprowadzenia na polski rynek teleloterii doprowadziło do uchwalenia nowej kompleksowej 

ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych130. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

u.g.z.w. legalnymi grami hazardowymi, w celu uzyskania wygranej o wartości ekonomicznej, 

były gry liczbowe, loterie pieniężne oraz gry na automatach.  

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych131 weszła w życie 1 stycznia 

2010 roku i zastąpiła ustawę z 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych132. Jedynie w nazwie 

ustawy skonkretyzowany został obszar prawnej regulacji, którym są gry hazardowe. Istotnych 

zmian w ustawie o grach hazardowych dokonano w 2015 roku z zachowaniem procedury 

 
 128 Dz. U. 1950.20.173 – dalej u.w.k. z 1950 r. 

 129 Dz. U. 1976.19.22 – dalej u.g.t. 

 130 Dz. U. 1992 r., Nr 4, poz. 27 – dalej u.g.z.w, Ustawa ta była nowelizowana –  istotne zmiany wprowadzono 

ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach 

oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2003.84.714 oraz ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, (Dz. 

U. 2009. 168.1323). 

 131 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm. – dalej u.g.h.  

 132 Projekt rządowy ustawy o grach hazardowych wraz z projektami aktów wykonawczych 

złożony  do  Sejmu  RP  VI  Kadencji  w  dniu  12  listopada  2009 

r., druk  nr  2481,http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49518C7F5B9A4CB2C125766C00632CBA/$file/2481.

pdf [dostęp: 29.11.2019]- dalej  Druk nr 2481. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49518C7F5B9A4CB2C125766C00632CBA/$file/2481.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/49518C7F5B9A4CB2C125766C00632CBA/$file/2481.pdf
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notyfikacji właściwym organom unijnym projektu przepisów technicznych133. Generalnie 

zmiany dotyczyły terminu rozstrzygnięcia przez właściwy organ charakteru gry, zasad 

zapewniających prawidłowe funkcjonowania rynku gier oraz warunków prowadzenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w zakresie gier hazardowych wskazane 

podmioty posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

W rządowym projekcie z dnia 1 sierpnia 2016 r. dotyczącym zmiany ustawy o grach 

hazardowych jako główny cel wskazywano zmniejszenie szarej strefy hazardu poprzez 

„stworzenie środowiska prawnego, które, umożliwiając obywatelom uczestnictwo w grach 

hazardowych, jednocześnie zawierać będzie elementy wpływające na ich ochronę przed 

uzależnieniem” 134. 

Dopiero od dnia 1 kwietnia 2017 roku w treści ustawy art. 1 u.g.h. otrzymał nowe 

brzmienie, zgodnie z którym ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady 

prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier 

hazardowych135. Nowa forma określenia w tekście ustawy przedmiotu regulacji ma znaczenie 

wymagające analizy szerszej niż odnosząca się wyłącznie do waloru precyzji językowej. 

Zmiana redakcji tekstu prawnego potwierdza akceptację hazardu jako zjawiska społecznego. 

Odstąpienie od zastępczego posługiwania się określeniami poszczególnych rodzajów działań 

hazardowych pozwala na wniosek, że ustawodawca odstąpił od socjotechnicznego zabiegu 

eksponowania w art. 1 u.g.h., przepisie o charakterze zakresowym, jedynie rodzajów gier, 

zamiast posłużenia się precyzyjnym pojęciem dotyczącym przedmiotu regulacji. 

 Adresaci norm prawnych od 1 kwietnia 2017 roku, na podstawie tytułu ustawy 

i przystającej do niego nazwy przedmiotu regulacji, już w art. 1 u.g.h. uzyskują pełną, 

podstawową informację o zakresie ingerencji ustawowej w prawa i obowiązki związane z grami 

hazardowymi. Adresatami norm zawartych w ustawie o grach hazardowych są podmioty 

urządzające gry i prowadzące działalność w zakresie hazardu. Katalog gier został określony 

w ustawie poprzez wskazanie kategorii legalnego hazardu, zróżnicowanych pod względem 

 
 133 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych złożony do Sejmu VII 

Kadencji  w dniu  19  listopada 2014 

r., druk  nr  2927, .https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24Fil

e/2927-001.pdf,  [dostęp: 6.12.2019] – dalej Druk nr 2927. 
134 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, złożony do 

Sejmu RP  VIII Kadencji w dniu 2 września 2016 r., druk nr 795, 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf [dostęp: 

21.01.2021] – dalej  Druk nr 785. 

 135 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2017. 88). 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24File/2927-001.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24File/2927-001.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D6A2F98601317E52C1258022002CF9FF/%24File/795.pdf
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prawnej reglamentacji warunków ich urządzania. 

 W art. 2 u.g.h. wymienione zostały gry i zakłady, które mogą być uznane za gry losowe, 

których wynik w szczególności zależy od przypadku. Przepis ten w istocie określił katalog gier 

i zakładów wzajemnych, które mogły być legalne urządzane w Polsce. Wymieniono gry 

liczbowe, grę liczbową keno, gry cylindryczne, gry w karty, grę bingo pieniężne, grę bingo 

fantowe, loterie pieniężne, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audiotekstowe, grę 

telebingo, gry w karty: black jack, poker i baccarat, gry na automatach i zakłady wzajemne.  

 Od 1 kwietnia 2017 r. zalegalizowano urządzanie gier przez sieć Internet: gier 

cylindrycznych (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.g.h.) i gier na automatach 9 art. 2 ust. 3 u.g.h.). Podkreślić 

należy, że w tej formie organizacyjno-technicznej oferowane są gry odpowiadające grom 

tradycyjnym. Specyfika tzw. e-hazardu uzasadnia jednak wyróżnienie tej formy gry jako 

zjawiska „świata technicznego”136. Cechą e-hazardu jest transgraniczność137. Hazard w formie 

on-line daje również poczucie anonimowości, co sprawia, że gracz może odczuwać komfort 

wynikający z poczucia braku społecznych ocen jego działań138. Wielofunkcyjność Internetu 

oraz funkcjonowanie w przestrzeni globalnej powoduje, że gry urządzane w tej formie mogą 

generować spory multijurysdykcyjne139. 

Hazard oferowany w formie elektronicznej jest usługą stanowiącą treść handlu 

elektronicznego. Zasadą jest dążenie do globalnej sprawiedliwości w opodatkowaniu handlu 

elektronicznego. Dochody podatkowe z handlu elektronicznego podlegają regulacjom prawa 

krajowego i prawa międzynarodowego. Granice opodatkowania hazardu on-line wyznacza 

multijurysdykcyjne prawo podatkowe140. 

Elementem istotnym w ustawowej definicji hazardu, oprócz losowości, jest wynik gry. 

Celem gry jest zysk w postaci uzyskania pieniędzy lub przedmiotów o określonej wartości. 

Zauważyć należy, że w pojęciu wyniku gry jest zawarta zarówno wygrana, jak i strata. Wygrane 

mogą mieć postać wygranych pieniężnych lub wygranych rzeczowych. Szczególna forma 

wygranej rzeczowej w grach na automatach to możliwość przedłużenia gry. Możliwość dalszej 

gry bez uiszczania stawek za grę stanowi wygraną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, 

gdyż jest to rodzaj wygranej rzeczowej, uprawniającej do korzystania z rzeczy141. Rzeczowy 

 
 136 G. Skowronek, op. cit., s. 33. 

 137 Zielona Księga ws gier hazardowych , op. cit., s. 6-7. 

 138 Zielona Księga ws gier hazardowych, op. cit.  s. 19; B. T. Woronowicz, op.cit., s. 58. 

 139 M. Kenig-Witkowska, Niektóre zagadnienia prawnomiędzynarodowej regulacji Internetu, „Państwo i Prawo” 

2001, nr 9, s. 56-66. 

 140 E. Juchniewicz, Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu 

elektronicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016, s. 25- 165. 

 141 Uchwała SN z 24 listopada 1999 r., I KZP 39/99, OSNKW 2000/1-2/9, Wyrok TK z 13 stycznia 2005 r., 

P 15/02, OTK-A 2005/1/4. 
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charakter mają również wygrane w formie bonusów, premii, punktów premiowych142. 

W praktyce stosowania ustawy o grach hazardowych pojawił się problem odróżnienia 

gry losowej i konkursu. Prawidłowe odczytanie definicji gier hazardowych pozwala 

na przeciwdziałanie prostym obejściom prawa polegającym na dodawaniu przez podmioty 

urządzające gry dodatkowych elementów sugerujących, że gra nie ma charakteru losowego. 

Wprowadzenie do regulaminu na przykład etapu konkursu wiedzy wymagającego udzielenia 

przez gracza odpowiedzi na pytania na poziomie elementarnym nie zmienia charakteru gry 

losowej, odpowiadającej kryteriom koniecznym.143 Gra jest konkursem, a nie grą hazardową, 

gdy konieczne jest przygotowanie pytań o odpowiednim stopniu trudności, bez zawartych 

w nich podpowiedzi, sugestii, zagwarantowanie samodzielności odpowiedzi uczestnika 

konkursu, weryfikowanie odpowiedzi przez komisję konkursową, w skład której wchodzą 

osoby zaufane, jak i podjęcie działań potwierdzających, że wynik jest zależny od wiedzy 

uczestnika144.  

W ramach niniejszego wywodu warto zwrócić uwagę, że aktualnie wskazywana jest 

rozbieżność prawnej kwalifikacji tzw. lootboxów (określanych mianem „skrzyń z łupami”), 

czyli przydzielanych losowo, odpłatnie lub nieodpłatnie on-line przez producentów gier video. 

„Łupy” to wartości wirtualne lub realne. Problemem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

zakup lootboxów powinien być traktowany jako gra losowa, na przykład zbliżona do gry 

loteryjnej. Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie wiąże się z oceną, czy gracze gier 

video, którym producenci gier oferują odpłatnie skrzynie o losowo ustalanej zawartości, 

są chronieni przed zagrożeniami związanymi z udziałem w szarej strefie hazardu145. Sądzić 

należy, iż nie ma prawnego uzasadnienia domniemanie hazardowego charakteru gry. Rygory 

 
 142 Uchwała SN z 15 VI 2007 r., I KZP 14/07, OSNKW 2007/7-8/54. Analiza prawnego charakteru powyższych 

uprawień z uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa używania (art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm., dalej k.c.) i prawa użytkowania (art. 252 k.c.) 

wykracza poza zakres pracy dotyczącej zagadnień finansowo-prawnych.  
143 Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., II GSK 1314/12, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

doc/1B89A942A5 [dostęp: 19.11.2019]; wyrok NSA z 5 lutego 2016 r., sygn..akt II GSK 1647/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/154BEB11D3 [dostęp:9.02.2021]. 

 144 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1000/06, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C64996DF8F [dostęp: 9.02.2021]. 

 145 Definicje hazardu są zróżnicowane w ustawodawstwach poszczególnych krajów. W konsekwencji 

zindywidualizowanych ocen dokonywanych w poszczególnych krajach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji 

do końca 2019 r. tzw. lootboxy podlegały rygorom gier losowych. W USA nadal prowadzone są badania w celu 

ustalenia poziomu ochrony praw konsumenta, który mimo uiszczenia ceny gry jest narażony na dodatkowe koszty 

w celu uzyskania wyższego komfortu gry lub większego prawdopodobieństwa wygranej – P. Hekman, Lootbox. 

Oszustwo w pudełku, „Gazeta Wyborcza” z dnia 30 kwietnia-1 maja 2019 r. Z informacji Ministerstwa Finansów 

udzielonej na pytanie dziennikarzy wynika, że losowy charakter uzyskiwania lootboxów nie wyczerpuje definicji 

żadnej z gier hazardowych należących do zamkniętego katalogu legalnych gier losowych , J. Styczyński, Dobra 

wiadomość dla branży gier. Lootboksów nie można traktować jak hazard, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 

26 lutego 2019 r.  
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prawne dotyczące hazardu mogą być stosowane wyłącznie do gier enumeratywnie wskazanych 

w ustawie o grach hazardowych. Nie ulega wątpliwości, iż wykazanie, że gra jest grą 

hazardową inną niż prawnie dozwolona, umożliwia podjęcie działań prewencyjnych 

zapewniających ochronę odbiorcy usługi lub towaru. 

Ustawowy katalog gier ma charakter zamknięty (art. 2 u.g.h). Uwagi wymaga 

kompetencja ministra właściwego do spraw finansów publicznych do rozstrzygania w formie 

decyzyjnej, czy gra ma charakter gry hazardowej, o której stanowi art. 2 ust. 6 u.g.h. 

Sygnalizowany jest bowiem problem ryzyka kreowania przez organ władzy wykonawczej 

nowych rodzajów gier hazardowych. Argumentem minimalizującym wskazane zagrożenie jest 

wskazywana możliwość kontroli sądowo-administracyjnej oraz pogląd, że zakres 

rozstrzygnięcia właściwego ministra jest limitowany kognicją określoną w art. 2 ust. 6 u.g.h., 

wskazującym obowiązek rozstrzygnięcia w granicach katalogu gier taksatywnie wymienionych 

w ustawie146. Na aprobatę zasługuje stanowisko, zgodnie z którym minister nie kreuje nowych 

gier i zakładów wzajemnych oraz gier na automatach, ma za zadanie precyzowanie 

i wyjaśnianie zakresu dozwolonego rozstrzygnięcia147. Przyjęta w ustawie o grach 

hazardowych ścisła reglamentacja gier hazardowych budzi wątpliwości szczególnie w świetle 

transgranicznego dostępu do gier oferowanych za pośrednictwem sieci Internet. Postępująca 

globalizacja techniczna oraz dążenie do harmonizacji legislacyjnej uzasadniają postulowanie 

otwarcia katalogu gier hazardowych przez generalne zezwolenie na organizację gier losowych 

– z wyjątkiem naruszających wartości nadrzędne chronione odrębnymi przepisami. 

 Dla uniknięcia sporów kompetencyjnych od dnia 1 kwietnia 2017 r. wprowadzono 

przepis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych nie wydaje 

decyzji, jeżeli charakter gier na danym urządzeniu został ustalony w wyniku kontroli lub 

czynności procesowych, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami przez organy 

Krajowej Administracji Skarbowej148 (art. 2 ust. 7a u.g.h.). Wskazany przepis potwierdza, 

że organ Krajowej Administracji Skarcowej (KAS) jest uprawniony do ustalania, w wyniku 

kontroli lub czynności procesowych przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, 

charakteru gry na automatach i urządzeniach do gier. Urządzenia odpowiadające pojęciu 

automatu do gry to urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne lub elektroniczne, w tym 

komputerowe oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć 

 
 146G. Skowronek, op. cit., s. 32. 
147 Wyrok WSA w Warszawie  z  dnia  4  marca  2010 

r., sygn. akt VI SA/Wa 2192/09, niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFDA9AF3B0 [dostęp: 9.02.2021]. 
148 Działające na podstawie ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 422 z późn. zm. – dalej ustawa o KAS).  
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Internet. Badanie przeprowadzane przez organy KAS może zatem dotyczyć automatu, 

urządzenia lub oprogramowania spełniającego powyższe wymogi. Przyjęte w art. 2 ust. 7a 

u.g.h. rozwiązanie gwarantuje, że w sytuacji „ustaleń” poczynionych przez organy KAS, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych nie jest władny wydać decyzji, o której 

mowa w art. 2 ust. 6 u.g.h. Użyte w art. 2 ust. 7a u.g.h. zastrzeżenie „nie wydaje się decyzji” 

oznacza, że decyzja nie może być wydana. W konsekwencji strona zainteresowana nie może 

oczekiwać decyzyjnego rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu prowadzonym w trybie 

art. 2 ust. 6 u.g.h. Kontrola celno-skarbowa prowadzona przez naczelnika urzędu zakończona 

wynikiem kontroli zawierającym rozstrzygnięcie dotyczące charakteru gry, przekształca się 

w kontrolę podatkową, jeżeli podatnik nie dokona korekty deklaracji. Kontrola prawidłowości 

ustalenia charakteru gry przez organ KAS jest więc prowadzona w trybie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa149. Wydaje się, że przepis art. 2 ust. 7a u.g.h. realizuje 

postulat ekonomii postępowania administracyjnego. Powyższy tryb rozstrzyga ewentualny 

konflikt pomiędzy postępowaniami prowadzonymi przez różne organy w odrębnych trybach 

postępowania. Zasadny wydaje się pogląd, że konieczność prowadzenia postępowania 

w przedmiocie kwalifikacji gry jest warunkowana zaistnieniem wątpliwości 

co do charakteru gry150. Organ KAS prowadzący postępowanie celno-skarbowe może dokonać 

samodzielnej kwalifikacji gry lub pozostawić rozstrzygnięcie właściwemu ministrowi, jeżeli 

zostało wszczęte postępowanie w trybie art. 2 ust. 6 u.g.h. Należy jednak dostrzec, że organ 

KAS nie został uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w tym trybie151.  

 Szczególnym kryterium klasyfikacji gier hazardowych jest miejsce urządzania gry 

i przyjmowania zakładów. Miejscami takimi są kasyna gry, salony gry bingo pieniężne, punkty 

przyjmowania zakładów wzajemnych, miejsca organizowania turnieju pokera lub prowadzenia 

przez uprawnionego pracownika gry w pokera, salony gier na automatach, a nadto sieć Internet 

jako „miejsce” szczególnego rodzaju. 

 
149Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) – dalej 

o.p.  

 150 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt II SA/Go 581/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EC0BE5FD69 [dostęp: 9.02.2021].  

 151 Wątpliwości dotyczące uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do rozstrzygania, 

czy gra lub zakład są grami hazardowymi, sygnalizowano również w orzecznictwie sądów administracyjnych – 

wyrok  NSA  z  dnia  25  listopada  2015 

r., sygn. akt  II  GSK  183/14, niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46D8004CEA [dostęp: 19.11.2019]. 

Z przepisu art. 2 ust. 7 u.g.h. wynika, że wydanie decyzji może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu. Organ 

celny może zasygnalizować potrzebę rozstrzygnięcia tej kwestii, co nie oznacza, że na skutek tej sygnalizacji 

właściwy minister jest zobligowany do wszczęcia postępowania z urzędu -po 

r. wyrok  WSA  w  Gorzowie  Wielkopolskim  z  dnia  28  września  2016 

r.,  sygn.akt  II  SA/Go 581/16, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EC0BE5FD69 [dostęp: 9.02.2021].  
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 Klasyfikacja według sposobu organizacji gry również znajduje uzasadnienie ustawowe. 

Gry hazardowe są prowadzone zgodnie z tradycją poszczególnych gier, przesadzającą 

o sposobie ich rozgrywania. Ustawodawca posłużył się nazwami ogólnymi lub tradycyjnymi, 

odstąpił od szczegółowego wyjaśniania definicyjnego pojęć użytych w ustawie dotyczących 

rodzajów i kategorii gier. Z tej przyczyny jako kategorie charakterystyczne można wskazać: 

gry w kości wymagające użycia przyborów w formie sześciennych kostek z oznaczonymi 

na ściankach wartościami, gry w karty wymagające użycia zbioru (talii) oznaczonych 

numerycznie lub figuralnie kart, maszyny do losowania, automaty do gier i urządzeń 

obrotowych. W art. 4 pkt 3 u.g.h. została zawarta definicja legalnego urządzenia do gry. 

Zgodnie z wolą ustawodawcy przez to pojęcie rozumie się wszelkie urządzenia, 

z wykorzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urządzenia, których 

działanie wpływa na prowadzenie gry. Zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 4 u.g.h. urządzeniem 

losującym jest urządzenie służące do ustalania wyników gry w loteriach pieniężnych, loteriach 

audiotekstowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach fantowych. W ustawie 

uwzględniono nowe technologie pozwalające na. symulowanie komputerowe i udostępnienie 

przez sieć Internet cyfrowych, wirtualnych odpowiedników gier prowadzonych z użyciem 

wskazanych przedmiotów (art. 2 ust. 4 i 7 u.g.h). Program komputerowy zostaje przygotowany 

z odniesieniem do tradycyjnych form gier, co może wpływać na atrakcyjność udziału w grze, 

udostępnianej przez sieć Internet. Wielość automatów do gier oraz wprowadzone limity 

wysokości stawek umożliwiają wskazywanie kolejnych kryteriów klasyfikacji. 

 W praktyce spór jest prowadzony na poziomie odróżnienie automatów do gier 

i tzw. quizomatów. Rozważając sytuację graczy w różnych rodzajach gier hazardowych można 

dostrzec, że wynik gry może być zależny nie tylko od losu. O ile wynik gry w kości, loterie, 

bingo, keno, w marynarza oraz gry na automatach jest zależny wyłącznie od losu, istnieje 

również grupa gier, w których prawdopodobieństwo wygranej, mimo losowego charakteru gry, 

jest większe, jeżeli gracz opanował charakterystyczne umiejętności, związane z zasadami 

i specyfiką gry. Przykładowo gracz pokera, którego wygrana jest warunkowana wartością 

wylosowanych kart, z uwagi na przebieg rozgrywki zwiększa możliwość ostatecznej wygranej, 

jeżeli posiada umiejętność opanowania własnych emocji i odczytania emocji przeciwnika. 

Wydaje się, że przykłady tradycyjnych gier hazardowych potwierdzają, że udział 

w kształtowaniu wyniku gry również dodatkowego elementu związanego z racjonalnym 

zachowaniem gracza nie wyklucza możliwości klasyfikowania gry jako losowej. W niektórych 

grach losowych urządzanych na automatach mogą być wprowadzane dodatkowe wymogi 

wykazania się wiedzą, umiejętnościami intelektualnymi lub manualnymi. Pojęcie losowości 
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gier hazardowych (art. 2 ust. 2 u.g.h.) odnosi do zależności ich wyniku od przypadku. 

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

że gracz nie może przewidzieć wyniku gry, który nie jest kształtowany wyłącznie 

możliwościami lub umiejętnościami gracza. Do zakwalifikowania gry do gier losowych 

wystarczy stwierdzenie wystąpienia w grze elementu losowości wpływającego bezpośrednio 

na wynik gry. Wprowadzenie do gry losowej elementów dodatkowych, np. elementu wiedzy 

nie pozbawiają gry charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy 

od przypadku152. Podobnie jak w grze na automacie gracz biorący udział w grze na quizomacie 

nie może przewidzieć rezultatu gry. Wykazanie się wiedzą poprzez udzielenie poprawnej 

odpowiedzi na pytania nie stanowi strategii wpływającej na zwiększenie prawdopodobieństwa 

wygranej, więc nieprzewidywalność wyniku gry powinna być oceniana na poziomie warunków 

standardowych153.  

 Gry hazardowe nie są objęte harmonizacją na poziomie norm prawa unijnego. Aktualnie 

zgłaszane są postulaty harmonizacji regulacji prawnych gier hazardowych w Unii Europejskiej, 

szczególnie w obszarze gier online154. W odróżnieniu od unifikacji lub uniformizacji przepisów 

harmonizacja nie kształtuje przepisów prawa krajowego155. Uzasadnione jest stwierdzenie, 

że harmonizacja zwiększa przewidywalność efektów stosowania prawa i prowadzi 

do ujednolicenia istotnych pojęć prawnych, ponadto umożliwia usuwanie rozbieżności 

powstających w procesach wykładni przepisów prawa. Świadomość zagrożeń związanych 

z hazardem powoduje, że wspólną wartością jest ochrona członków społeczeństwa przed 

skutkami patologicznego uzależnienia od hazardu oraz zapobieganie zjawiskom prania 

brudnych pieniędzy w operacjach branży hazardowej156. Podobnie jak kraje spoza systemu 

unijnego – państwa członkowskie UE powinny poszukiwać rozwiązań umożliwiających 

 
152 Postanowienie NSA z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt II GSK 2005/17, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A5E37B95D2 [dostęp: 9.02.2021]; wyrok NSA z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt 

II GSK 1202/14, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6E77F237AE [dostęp: 29.11.2019];  wyrok NSA z 30 

września 2014, sygn. akt II GSK 1852/13, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF567F8208 [dostęp: 

9.02.2021]. 
153 Wyrok SN z 7 maja 2012 r., sygn. akt V KK 420/11, OSNKW 2012, nr 8, poz. 85. 
154 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego , Rady, Komitetu Ekonomiczno-   Społecznego i Komitetu 

Regionów z 12 października 2012 r. w sprawie kompleksowych europejskich  ram dla hazardu online [SWD (2012) 

345 final],  https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0596&from=PL [dostęp: 

10.01.2021], Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zielonej księgi dotyczącej 

gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego COM(2011) 128 wersja ostateczna z 

3 października 2011 r., 2012/C 24/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.024.01.0085.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2012%3A024%3ATOC

,[dostęp: 10.01.2021] [dostęp: 10.01.2021]. 

 155 W. Kocot, Europeizacja materialnego prawa prywatnego – stan obecny i perspektywy, „Państwo i Prawo” 

2020, nr 2, s. 99 i n. 

 156 A. Litter, Member States versus the European Union. The Regulation of Gambling, Leiden-Boston 2011, s. 507 

–  za G. Skowronek, op.cit., s. 127. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A5E37B95D2
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6E77F237AE
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF567F8208
https://eur-lex.europa.eu/legal-%20content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0596&from=PL%20%5bdostęp
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osiągnięcie stanu równowagi, gdyż wykonują funkcje strażników porządku publicznego oraz 

jednocześnie są odbiorcami stałych dochodów budżetowych z tytułu podatków i wpłat 

od działalności hazardowej157.  

 

1.6. Podsumowanie  

 

Ogólna charakterystyka gier hazardowych uwzględnia społeczne, historyczne i religijne 

uwarunkowania hazardu. Kluczowe znaczenie dla rozważań w zakresie podatku od gier 

ma wyjaśnienie zagadnień wstępnych związanych z pojęciem hazardu oraz opisem gier 

hazardowych. Tradycyjne gry należą do katalogu aktualnie urządzanych legalnych gier 

hazardowych. Próba charakterystyki hazardu umożliwiła wskazanie istotnych elementów 

definiujących to zjawisko.  

Zarys historyczny ewolucji gier hazardowych potwierdza, że związane z hazardem 

negatywne zjawiska społeczne oraz potrzeba partycypacji w dochodach z hazardu uzasadniały 

poddanie tej formy aktywności regulacjom prawnym. Rozważania poczynione w kontekście 

historycznym pozwalają na konstatację, że od dawna na gruncie normatywnym poszukiwano 

sposobów reglamentacji hazardu. Doświadczenie historyczne potwierdza, że wiedza 

o hazardzie jako zjawisku behawioralnym jest uwzględniana w procesie stanowienia prawa. 

W kontekście historycznym zasadne jest twierdzenie o niezmienności poszukiwania prawnych 

rozwiązań odpowiadających potrzebom indywidualnym i publicznym. Historia hazardu 

potwierdza, że niezmienne uzasadnieniem prawnej ingerencji dotyczącej tej dziedziny 

aktywności stanowią dostrzegane skutki hazardu.  

Zadaniem państwa jest zarówno ochrona społeczeństwa przed negatywnymi skutkami 

hazardu, jak i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów publicznych. Poziom 

akceptacji hazardu jest uwarunkowany społecznym systemem wartości obejmującym również 

postawy religijne. Prawo nie jest tworzone w oderwaniu od istniejących zależności 

aksjologicznych. Religia może stanowić podłoże obowiązującego prawa. W rezultacie nakazy 

religijne mogą znajdować odzwierciedlenie w regulacjach prawnych.   

Analiza historycznoprawna gier hazardowych w Polsce potwierdza dynamikę zmian 

rynku gier hazardowych. Kolejne regulacje prawne dotyczące gier hazardowych w Polsce były 

 
 157 A. Zawidzka-Łojek, Zróżnicowanie obszarów wrażliwych. Test proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym hazardu [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji 

przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 46, B. Kucia – Guściora, Wymiana informacji podatkowych z innymi 

państwami [w:] P. Smoleń, W.Wójtowicz (red.) Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 261-269. 
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podejmowane w związku ze zmieniającymi się realiami społecznymi i technologicznymi. 

Monitorowanie stopnia realizacji zakładanych celów stanowi istotny element prawidłowego 

procesu legislacyjnego, umożliwia bowiem inicjowanie zmian prawa adekwatnych 

do oczekiwań społecznych.  
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Rozdział II. Prawna reglamentacja urządzania gier hazardowych 

 

2.1.Uwagi wprowadzające 

 

 W ustawie o grach hazardowych zostały uregulowane zarówno warunki urządzania gier 

hazardowych, jak i zasady opodatkowania oraz poboru innych danin publicznoprawnych. 

Rozwiązania przyjęte w odniesieniu do warunków urządzania gier hazardowych kształtują 

rynek tego rodzaju działalności. Czy zachodzi związek pomiędzy regulacją dotyczącą rynku 

usług hazardowych a tytułowymi dochodami publicznymi? Wydaje się, że unormowanie w tym 

zakresie ma kluczowe znaczenie dla sfery finansów publicznych. Daniny publicznoprawne 

generowane przez gry hazardowe: podatki, opłaty i dopłaty są pochodną urządzania gier 

hazardowych. Dochody budżetowe z tytułu podatków są wprost proporcjonalne do obrotów 

branży. Zależą od liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych 

oraz wysokości wpłat dokonywanych przez graczy w związku z udziałem w grach hazardowych 

lub zakładach wzajemnych. Prawne warunki niekorzystne dla prowadzenia działalności 

w zakresie gier hazardowych powodują zmniejszenie rynku gier urządzanych legalnie. 

W rezultacie nie powstają faktyczne okoliczności, generujące możliwość poboru danin 

publicznoprawnych od gier hazardowych. Przepisy prawne dotyczące organizacji gier 

hazardowych stanowią istotny czynnik wpływający na finanse publiczne. 

 Określone w ustawie o grach hazardowych warunki urządzania gier hazardowych 

oddziałują na zainteresowanie podmiotów prowadzeniem gier hazardowych. Wskazane 

w ustawie podmioty są zobowiązane do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych związanych 

z grami hazardowymi, zatem zauważyć wypada, że ukształtowanie rynku gier hazardowych nie 

jest obojętne dla sfery finansów publicznych. Działalność w branży hazardowej podlega 

reglamentacji na zasadach określonych przez ustawodawcę. Nie korzysta ona z wolności 

działalności gospodarczej na ogólnych warunkach. Ograniczenie swobody działalności 

gospodarczej nie może być dowolne. Zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. 158ograniczanie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne 

tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny159. Ograniczanie wolności 

 
158 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), zwana 

dalej Konstytucją RP. 
159 K. Kos, Społeczna gospodarka rynkowa i wolność działalności gospodarczej [w:] A. Ciżyńska, J. Karakulski, 

K. Kos, J. Pyłko, Prawo konstytucyjne wraz z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2017, s. 50-51; L .Garlicki, M. Zubik, Komentarz do art. 22 [w:] L.Garlicki (red.), Kostytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 489 i n.; P. Radziewicz, 

Zasada społecznej gospodarki rynkowej [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
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działalności gospodarczej jest dozwolone na warunkach wskazanych w ustawie zasadniczej. 

Odstępstwo od zasady wolności gospodarczej wymaga uzasadnienia ważnym interesem 

publicznym.160. Można dywagować, czy działalność hazardowa wymaga szczególnych 

restrykcji prawnych. Wydaje się, że konieczne jest odwołanie się do wiedzy o zagrożeniach 

związanych z behawioralnym charakterem hazardu, a także doświadczeń historycznych 

dotyczących tej branży. Trudno nie dostrzec, że hazard może mieć również charakter 

patologiczny. Uzależnienie od hazardu niszczy struktury społeczne, gdyż zaburza 

funkcjonowanie uzależnionej jednostki w społeczeństwie. Hazard patologiczny kojarzony jest 

z utratą przez gracza środków pozwalających na zaspokojenie potrzeb życiowych. Hazard 

kojarzy się również z przestępczą działalnością graczy, poszukujących środków finansowych 

umożliwiających udział w grze. Łączony jest także z działaniami przestępczymi podmiotów 

szarej strefy, oferujących nielegalne gry i środki pieniężne, umożliwiające udział w grach. 

Reglamentacja działalności gier hazardowych jest niezbędna dla realizacji celów fiskalnych 

państwa. Specyfika rozliczeń związanych ze świadczeniem usług hazardowych uzasadnia 

wprowadzenie mechanizmów kontroli umożliwiających efektywność poboru podatku od gier 

oraz dopłat. W rozważaniach można przytoczyć jeszcze jeden argument. Konkurencja praw 

podstawowych wymaga określenia gradacji. Gwarancje ochrony życia, zdrowia, integralności 

fizycznej i psychicznej, godności korzystają z pierwszeństwa nad prawami ekonomicznymi161. 

Ochrona jednostki leży w interesie całego społeczeństwa. Cele, jakim są ochrona społeczeństwa 

oraz ochrona jednostek przed skutkami hazardu, są wskazywane jako ważny interes 

publiczny162. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że ograniczenie swobody prowadzenia 

działalności w zakresie gier hazardowych odpowiada przesłankom konstytucyjnym. 

 

 2.2. Modele działalności w zakresie gier hazardowych 

 

 Możliwy jest model teoretyczny całkowitej likwidacji rynku gier hazardowych. 

Wówczas zamiar realizowany na poziomie przepisów prawa wymaga podjęcia działań 

 
Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 92. 
160 K. Kiczka, O znaczeniu Konstytucji RP dla prawa podatkowego [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa 

finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 254.  

 161 Wyrok NSA z 5 lutego 2020 r., sygn. akt II GSK 2730/17, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ [dostęp: 

5.04.2020].  

 162 S. Babiarz, K. Aromiński, Wstęp [w:] S. Babiarz ( red.) Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2018, s.3 i n; A. Bartosiewicz, Konkurs promocyjny a loteria promocyjna – czyli jak uniknąć 

ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej, „Monitor Podatkowy” 2011, nr 10, s. 23. 



56 

organizacyjnych w celu wyegzekwowania zakazu. Skutki zakazu można oceniać przez pryzmat 

zakładanych celów. Zasadniczym skutkiem jest uniemożliwienie dostępu do gier 

organizowanych legalnie. Efektem braku oferty gier legalnych może być funkcjonowanie 

hazardu w szarej strefie, w której sytuacja podmiotu urządzającego grę i sytuacja gracza 

nie podlegają ochronie prawnej. Skutkiem modelu ustanawiającego prawny zakaz urządzania 

gier hazardowych jest nie tylko uszczuplenie dochodów budżetowych o daniny 

publicznoprawne związane z legalną działalnością hazardową. Konieczne jest również 

ponoszenie przez poszczególne państwa wydatków na egzekwowanie zakazu oraz wydatków 

mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom hazardu nielegalnego, generującego 

zjawiska przestępcze i patologiczne, w tym związane z tzw. praniem brudnych pieniędzy163. 

 Odmiennym modelem ukształtowania rynku gier hazardowych jest wprowadzenie 

monopolu państwa164. Monopol powoduje, że państwo jest jedynym podmiotem obecnym 

na rynku gier hazardowych165. Monopolista urządza gry hazardowe oraz czerpie z tego tytułu 

korzyści. W istocie monopol pozostaje w sprzeczności z gwarancjami swobody prowadzenia 

działalności i wolności rynku usług oraz przedsiębiorczości166. W relacji zobowiązania państwa 

wobec obywateli organizacja gier w ramach monopolu sprzyja utworzeniu rynku gier 

rozgrywanych według reguł stabilnych, podlegających kontroli wyspecjalizowanych służb. 

Monopol określa nie tylko sytuację państwa, ale również graczy. Skutkiem monopolu jest 

ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zatem wprowadzenie zakłócenia 

w gwarancjach obywatelskich. Podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności w tym 

zakresie, wobec braku możliwości prawnych albo rezygnują z działalności, albo zwiększają 

 
163 Zob. art. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) – dalej u.p.p.i f.t.   Zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 6 sierpnia 1997 r. 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 14 u.p.p.i f.t. pranie pieniędzy 

to przyjmowanie, posiadanie, używanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, ukrywanie, dokonywanie 

transferu lub konwersji, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych 

czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca 

umieszczenia, wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, 

papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub 

nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.  

 164 „Monopol jest składnikiem podmiotowej struktury rynku, której cechą charakterystyczną jest węższy lub 

szerszy zakres występowania sytuacji monopolistycznych. Opisany zakres prezentuje stopień zmonopolizowania 

podaży, który może być lub jest zróżnicowany w różnych segmentach rynku” –  W. Caban, Ekonomia, PWE, 

Warszawa 2001, s. 158. W literaturze przedmiotu obserwowana jest relacja pomiędzy działaniami politycznymi a 

działalnością przedsiębiorstw publicznych – W. Srokosz, Możliwy kierunek reaktywacji w Polsce komunalnych 

instytucji kredytowych [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 596. 
165 Z. Ofiarski, Dopłaty z tytułu udziału w grach hazardowych objętych monopolem państwa jako szczególny rodzaj 

daniny publicznej [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 498-499. 

 166 M. Wierzbowski, op.cit., s. 2; ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm.)- dalej u.z.z.m.p.. 
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aktywność w szarej strefie. Zagrożenie naruszenia prawa wiąże się z koniecznością ponoszenia 

wydatków na ochronę rynku monopolisty. Osiąganie przez podmiot realizujący monopol 

państwa zysku z gier hazardowych wymaga nakładów inwestycyjnych i działań 

organizacyjnych, umożliwiających urządzanie gier. Relacja kosztów i zysków na początku 

działania podmiotów w systemie monopolu państwa może skutkować stratami gospodarczymi. 

 Rynek gier hazardowych może być również zorganizowany według innego modelu. 

Możliwe jest pozostawienie pełnej swobody urządzania gier hazardowych na zasadach 

swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W takim modelu, niezależnie od specyfiki 

rozważanego rodzaju działalności, podmioty zainteresowane mogą według reguł przez siebie 

określonych urządzać dowolne gry, charakteryzujące się losowością i oferowaniem wygranych 

o realnej wartości ekonomicznej. Legalny rynek gier hazardowych podlegających kontroli 

na zasadach ogólnych nie powoduje konieczności ponoszenia przez państwo wydatków 

inwestycyjnych w celu stworzenia rynku gier. Wydatki w tym zakresie ponoszą podmioty 

gospodarcze. W kalkulacji ekonomicznej nie można jednak pomijać, że państwo jest 

zobligowane do ochrony obywateli, do respektowania nakazów i zakazów wynikających 

z tradycji lub religii, do podejmowania działań prewencyjnych w celu ograniczania zjawisk 

patologicznych związanych z hazardem. Ocena takich kosztów nie może być pomijana 

w rozważaniach modelowych swobody działalności w zakresie gier hazardowych167. Należy 

jednak zauważyć, że nieograniczone dozwolenia prawne służą w pewnej mierze ograniczeniu 

szarej strefy. Obszar rynku legalnego jest tak rozległy, że w ramach dozwolonej swobody 

działalność może prowadzić każdy podmiot zainteresowany. Podkreślić trzeba, że osiągnięcie 

celu polegającego na całkowitym wyeliminowaniu szarej strefy jest utrudnione. Skutkiem 

szarej strefy jest luka podatkowa, powstająca wskutek unikania opodatkowania przez podmioty 

prowadzące działalność legalnie. Model gwarancji swobody działalności w zakresie gier 

hazardowych nie wykluczona naruszeń prawa przez podmioty zainteresowane osiąganiem 

zysków. 

 W praktyce stosowane są rozwiązania mieszane. Próba stworzenia optymalnego modelu 

wymaga precyzyjnego określenia celów oraz świadomości zysków i strat w sferze finansów 

publicznych. Weryfikacja funkcjonowania wybranego modelu prawnego następuje w praktyce 

stosowania przepisów prawa. Zasada stabilności prawa nie może być realizowana w sytuacji 

 
167 O roli Rady Dialogu Społecznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) – P. Pest, 

Znaczenie dialogu społecznego w procesie opracowywania projektu budżetu państwa [w:] P. Borszowski (red.), 

Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor 

Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 552-531. 
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dostrzegania wadliwości przyjętych rozwiązań prawnych. Dostrzeżone zjawiska negatywne 

wynikające z przyjęcia rozwiązań obarczonych wadami braku precyzji lub wadami 

wynikającymi z zaniechania procedury notyfikacji przepisów technicznych – wymagają 

niezwłocznej reakcji na poziomie legislacyjnym. Zmiana przepisów może być wynikiem 

nie tylko korekty uchybień, ale również przyjętej polityki gospodarczej, adekwatnej 

do definiowanych aktualnych potrzeb społecznych. Wybór pomiędzy ochroną społeczeństwa 

przed niepożądanymi zjawiskami związanymi z hazardem, takimi jak uzależnienie 

lub angażowanie nadmiernych środków pieniężnych kosztem możliwości zaspokojenia innych 

potrzeb życiowych a interesem fiskalnym państwa zainteresowanego, aby możliwości 

osiągnięcia zysków nie przejęły podmioty działające w szarej strefie, jest wyborem 

politycznym. Stabilność fiskalna ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie sektora 

prywatnego168. Wydaje się, że brak stabilności przepisów prawnych, wynikający z kolejnych 

nowelizacji, szczególnie o znaczeniu istotnym z uwagi na zmianę zasad i warunków urządzania 

gier, w zasadniczy sposób wpływa na kondycję tej branży, a w konsekwencji również na finanse 

publiczne. Możliwość przewidywania zasad prowadzenia działalności i kalkulacji zysków 

stabilizuje krąg podmiotów legalnie urządzających gry i wpływa na ograniczenie szarej strefy 

gier. W konsekwencji zwiększa się liczba podmiotów opodatkowanych oraz osiągane przez 

te podmioty dochody, wpływające na podstawę opodatkowania. 

 W prowadzonym w 2009 r. polskim procesie legislacyjnym dotyczącym kompleksowej 

regulacji gier hazardowych, zakończonym uchwaleniem ustawy o grach hazardowych 

analizowane były rozwiązania przyjęte w innych krajach Unii Europejskiej. W opracowaniu 

tematycznym dotyczącym gier i zakładów wzajemnych w Polsce i Unii Europejskiej ocenie 

poddano ramy prawne organizacji oraz sposobu urządzania gier losowych i zakładów 

wzajemnych169. Porównywano w poszczególnych państwach organy koncesyjne, zakres 

monopolu państwowego, katalog gier dozwolonych, system zezwoleń i opłat licencyjnych, 

podstawę opodatkowania i stawki podatkowe, a także nadzór i kontrolę. Z analizy regulacji 

prawnych wynika, że Włochy wprowadziły monopol na wszystkie gry hazardowe, Austria, 

Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, 

 
 168 O. Blanchard, J. C. Chouraqui, r. P. Hagemann, N. Sartor, The sustainability for Fiscal Policy. New Answers 

to an Old Questions, „OECD Economic Studies” 1990, nr 15, s. 13; P. Buger Sustainable Fiscal Policy and 

Economic Stability, Theory and Practice, Northampton 2003, s. 93-95.  

 169 Gry i zakłady wzajemne w Polsce i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji, OT-

576, listopad  2009,https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/74/plik/ot-576.pdf 

[dostęp: 19.11.2019] 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/74/plik/ot-576.pdf
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Szwecja i Węgry wprowadziły monopol na niektóre gry hazardowe170. Bułgaria, Litwa, Malta, 

Rumunia i Wielka Brytania nie wprowadziły monopolu państwa, pozwalając na prowadzenie 

usług hazardowych na zasadzie swobody działalności gospodarczej w granicach udzielonych 

licencji. Państwa Unii Europejskiej niejednolicie określają katalog gier dozwolonych. Krajami 

dozwalającymi na prowadzenie wszystkich form gier i zakładów były Austria, Estonia, 

Hiszpania, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Pozostałe kraje w wewnętrznych 

regulacjach określały katalog gier dozwolonych lub wskazywały gry zakazane. Zróżnicowanie 

rozwiązań jest dopuszczalne z uwagi na brak harmonizacji na poziomie ustawodawstwa 

unijnego. W opracowaniu sporządzonym na użytek organu legislacyjnego podkreślono, 

że kraje członkowskie korzystają z różnych rozwiązań mających na celu zwalczanie szarej 

strefy, uzyskiwanie dochodów budżetowych i przeciwdziałanie patologiom związanym 

z hazardem171. 

 Regulacje prawne poszczególnych krajów w zakresie gier hazardowych ulegają 

zmianom172. Przykładem może być ustawodawstwo brytyjskie. Kolejne zmiany przepisów 

potwierdzają, że w Wielkiej Brytanii poszukiwano adekwatnych do zmieniającej się sytuacji 

społecznej i gospodarczej rozwiązań prawnych w tym zakresie. W Wielkiej Brytanii hazard jest 

bardzo popularny, jest tradycyjną rozrywką. Pierwsze kasyno zostało utworzone w 1828 roku 

jako elitarny klub Williama Crockforda173. Od 1960 roku obowiązywała ustawa Gambling 

Act174, kompleksowo regulująca branżę gier hazardowych. Zgodnie z tą ustawą dopuszczalne 

było urządzanie gier w kasynach, działających jako kluby. Konsekwencją przyjętego 

rozwiązania było warunkowanie dostępu do gry uzyskaniem członkostwa w klubie 

i uiszczeniem wpisowego. W 1963 roku weszła w życie ustawa The Betting, Gaming and 

Lotteries Act 175. W nowej ustawie brzmieniu zliberalizowano przepisy dotyczące otwierania 

kasyn. Przełomowa zmiana nastąpiła w związku z wejściem w życie The Gaminig Act, 2005176. 

Urządzanie gier zostało uznane za działalność gospodarczą, podlegającą ograniczeniom 

wynikającym z obowiązku uniemożliwienia dostępu do gier osobom małoletnim, bezrobotnym, 

 
170 Wg stanu na 2009 r. 
171 Niniejszy akapit za: Gry i zakłady wzajemne, op.cit. . s. 13-28. 
172 szerzej: M. Duda-Hyz, Gry hazardowe urządzane przez sieć Internet i ich opodatkowanie w prawie polskim 

oraz innych krajów europejskich, KUL, Lublin 2019. 
173 A. Pitt, A Study of Gamblers and Gaming Culture In London, c. 1780-1844: emerging, strategic, reasoning in 

coulture of conspicouous consumption, MA History, sierpień 2012, https://core.ac.uk/download/pdf/9848223.pdf 

[dostęp: 19.01.2021] 
174The  Betting  and  Gaming  Act,  1960,  c. 60,https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1963/2/pdfs/ukpga_196300

02_en.pdf,[dostęp: 21.01.2021]. 
175 The Betting, Gaming and Lotteries Act, 1963, c.2 [dostęp: 24.11.2020 r.].  
176 The  Gambling  Act, 2005, c. 19, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/contents [dostęp: 24.11.2020 

r.]   

https://core.ac.uk/download/pdf/9848223.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1963/2/pdfs/ukpga_19630002_en.pdf,%5bdostęp
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1963/2/pdfs/ukpga_19630002_en.pdf,%5bdostęp
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chorym psychicznie, obowiązku przeciwdziałania przestępstwom, obowiązku zapewnienia 

uczciwej gry. Od 2007 roku w Wielkiej Brytanii zalegalizowano gry hazardowe urządzane 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozumianych jako na przykład sieć 

Internet, telefon, telewizja, radio 177. Od 2014 roku178 rozszerzone zostały obowiązki 

podatkowe operatorów, uzyskujących zyski z tytułu udziału w grach obywateli Wielkiej 

Brytanii179. 

 Aktywne poszukiwanie optymalnych rozwiązań legislacyjnych określiło politykę 

hazardową i kierunek zmian prawa w Danii. Założeniem było nowe podejście do problemu 

legalizacji hazardu. W tzw. modelu duńskim charakterystyczne jest dążenie do ukształtowania 

otoczenia prawnego uwzględniającego interesy duńskiego rządu, graczy i operatorów180. 

 W założeniu uznano za istotne zapewnienie korzystnych komercyjnie warunków 

prowadzenia działalności w zakresie hazardu. W Danii walkę z „szarą strefą” zakładów 

wzajemnych w sieci Internet rozpoczęto w 2012 roku181. Wprowadzono licencje oraz dwa różne 

rozwiązania podatkowe – jedno dla zmonopolizowanej, drugie dla zliberalizowanej części 

rynku. Ważną zmianą było uniemożliwienie płatności on-line na rzecz nielegalnych operatorów 

oraz – podobnie jak we Włoszech – blokowanie witryn internetowych, oferujących nielegalny 

hazard. Duński Urząd Gier Hazardowych szacuje, że rok po wprowadzeniu ustawy o grach 

hazardowych działalność szarej strefy stanowiła mniej niż 5% rynku. Potwierdza 

to skuteczność wdrożonych regulacji oraz ich egzekwowania. Dla ułatwienia graczom wyboru 

legalnych operatorów wprowadzono specjalny system oznaczeń: „Uznany przez Duński Urząd 

Gier Hazardowych”, co wzmacniało transparentność rynku i ochronę graczy. Duński rynek gier 

hazardowych został udostępniony nie tylko operatorom tego kraju, ale również podmiotom 

zagranicznym. Dozwolono oferowanie szerokiego zakresu gier i zakładów, nie wprowadzono 

 
 177 The Gambling Act 2005 (Gaming in Clubs) Regulation 2007, 

 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1942/introduction/made [dostęp: 21.01.2021] 

 r. Mroczkowski, Rynek kapitałowy Unii Europejskiej, (w:) r. Mroczkowski, A Jurkowska-Zeidler (red.), System 

prawnofianansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 286 i nast.; S. Komorowski, 

M. Koralewski, A. Kośmider, M. Kraska, J. Langer, K. Nowaczyk, J. Pucher, Rozwój  sektora  e-

usług  na  świecie,  Warszawa  2010,https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/fb558a7c0450c8ce7feb8b

d1891fde74.pdf [dostęp: 19.11.2019]. 
178 The Gambling (Licensing and Advertising) Act, 2014, c. 17, 

 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/17/contents [dostęp: 24.11.2020 r.]. 

 179 Gambling  Commission    Enforcement  Report  2018/19, https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-

gambling-businesses/Compliance/General-compliance/Enforcement-report-2019/Enforcement-report-2019.aspx 

[dostęp: 19.11.2020]. 

 180 H. N. Hoffmann, Efficient regulation of online gambling: A modern regulatory approach is required for a 

modern medium, “European Gaming Lawyer Magazine” Autumn 2014, s. 18 cyt. za:  L. Kiełza, O co chodzi z tym 

“modelem duńskim? https://e-playbet.com/o-co-chodzi-w-tzw-modelu-dunskim [dostęp: 19.11.2019].  
181 BEK nr 1121 af 01/12/2011,Skatteministeriet, Yderligere oplysningerVis/skjul Yderligere 

oplysninger, Offentliggørelsesdato,  07/12/2011, Ressortministeriets journalnummer,Skatteministeriet, j.n 

r.2011-512-0047, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1121 [dostęp: 21.01.2021]. 

file:///C:/Users/SONY/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/IUU3F0I6/The%20Gambling%20Act%202005%20(Gaming%20in%20Clubs)%20Regulations%202007,%20https:/www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1942/introduction/made,%20%5bdostęp:%2021.01.2021%5d,%20)
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/fb558a7c0450c8ce7feb8bd1891fde74.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/fb558a7c0450c8ce7feb8bd1891fde74.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/17/contents
https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/Enforcement-report-2019/Enforcement-report-2019.aspx
https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/Enforcement-report-2019/Enforcement-report-2019.aspx
https://e-playbet.com/o-co-chodzi-w-tzw-modelu-dunskim
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zakazu reklamowania usług hazardowych oraz sponsoringu rozgrywek będących przedmiotem 

zakładów wzajemnych. W duńskim systemie prawnym wprowadzono rozbudowane regulacje 

dotyczące egzekwowania obowiązków prawnych. Dolegliwe i nieuchronne zagrożenia 

sankcyjne związane z naruszeniem prawa mają na celu ochronę legalnego rynku gier. 

Przewidziano nie tylko sankcje karne, administracyjne kary pieniężne, ale również zawieszenia 

i cofnięcia licencji, blokowanie stron internetowych i blokowanie usług płatniczych. 

Podkreślane jest znaczenie dialogu pomiędzy przedstawicielami władzy i operatorami gier 

w celu poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych182. 

 Jedynie dla ilustracji zróżnicowania rozwiązań prawych można wskazać podstawowe 

założenia regulacji w wybranych krajach. Branża gier hazardowych w Czechach od dnia 

1 stycznia 2017 roku została poddana nowym regulacjom w związku z wejściem w życie 

ustawy hazardowej z dnia 1 września 2016 r.183 Istotną zmianą była liberalizacja w zakresie 

możliwości urządzania w sieci Internet gier przez zagranicznych operatorów. Zmiany 

dotyczyły ograniczenia stawek gry, lokalizacji automatów, podwyższenia podatku od gier, 

zapewnienia bezpiecznych warunków gry (na przykład obowiązek oferowania graczom 

bezpłatnych bezalkoholowych napojów)184. Szacuje się, że Republika Czeska to drugi kraj 

na świecie z największą liczbą automatów do gier na jednego mieszkańca185. 

 
 182 H. N. Hoffmann, op.cit. , s.18 – cyt. za:  L.Kiełza , O co chodzi z tym ”modelem duńskim”, op.cit., M. Ellinger,, 

The Future of Gaming Law in an Uncertain World, https://iclg.com/practice-areas/gambling-laws-and-

regulations/1-the-future-of-gaming-law-in-an-uncertain-world [dostęp: 6.04.2021.],  Legal  framework, 

https://www.spillemyndigheden.dk/en/legal-framework#legal-framework- [dostęp: 6.04.2021]. 
183 Zákon o hazardních hrách (č.186/2016 Sb.) https://www.aspi.cz/products/lawText/1/86652/1/2 [dostęp: 

24.11.2020].  

 184 Czeski rynek loterii zdominowany jest przez firmę Sazka, której 98% dochodów pochodzi z loterii, 

bukmacherki i zakładów sportowych. W 2003 r. Minister Finansów autoryzował Sazkę do wprowadzenia na rynek 

wideoloterii drogą Centralnego Systemu Loteryjnego. Wideoloterie są rozlokowane po kasynach, salonach gier i 

sportowych barach Sazki. Minister Finansów wydał 14 licencji na operowanie wideoloteriami; oprócz Sazki, 

otrzymali je Synot Lotto, Comax i Fair Play. Synot pracuje na terminalach Boss Media Interactive Video. Pod 

koniec 2006 roku po salonach gier, pubach i punktach zostało rozstawionych 700 wideoloterii, są one uważane za 

konkurencję dla tradycyjnych ANW. Kasyna reguluje Departament Gier w Ministerstwie Finansów. W Czechach 

jest około 25 operatorów kasyn, którzy posiadają 170 lokalizacji, jednak dwie trzecie z nich oferuje zazwyczaj 

jeden stół do gier i automaty hazardowe o wysokich wygranych. Automatami o Niskich Wygranych operuje około 

450 podmiotów gospodarczych i co najmniej 600 mniejszych przedsiębiorstw” - Hazard w Europie w pigułce, 

https://interplay.pl/ustawa-hazardowa-w-pigulce.pl [dostęp: 21.01.2021].  
185 Zob. Kasyna w Czechach, http://www.kasyna.co/europa/czechy [dostęp: 24.11.2020 r.]. 

https://www.spillemyndigheden.dk/en/legal-framework#legal-framework-
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/86652/1/2
https://interplay.pl/ustawa-hazardowa-w-pigulce.pl
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 Zmiany prawa następują również w Austrii, Belgii i Finlandii186. Przepisy prawa 

hazardowego są poddawane nowelizacjom w Irlandii, Hiszpanii i Holandii187. Od 1990 roku 

Łotwa wprowadziła regulacje prawne, pozwalające na rozwój branży hazardowej, z tym, 

że poczynając od 1994 roku stopniowo podwyższane są opłaty licencyjne i stawki podatku, 

a od stycznia 2007 roku nielegalne jest uprawianie hazardu poza salonami gier i kasynami. 

W Niemczech zawarte zostało porozumienie krajów związkowych dotyczące legalizacji 

hazardu online188. W Norwegii rozbudowany jest monopol państwowy, a w Portugalii 

wydawane są licencje na prowadzenie kasyn i gier, a operatorzy automatów nie mogą wypłacać 

wygranych w kwotach wyższych niż trzykrotność stawki. W Słowenii większość kasyn należy 

do państwa. Szwajcarskie przepisy o grach hazardowych mają rangę regulacji na poziomie 

konfederacji, jedynie loterie podlegają zindywidualizowanym regulacjom kantonów. 

Charakterystyczne jest zróżnicowanie kategorii kasyn w zależności do liczby urządzeń do gry. 

Rynek gier hazardowych w Szwecji pozostaje zmonopolizowany. Na Ukrainie rynek gier 

hazardowych nie jest regulowany prawnie w sposób kompleksowy. Gry i zakłady wzajemne 

na Węgrzech są prowadzone na podstawie udzielanych licencji i nadzorowane na poziomie 

ministerialnym. We Włoszech szczególnie popularne są zakłady sportowe189. Prawne 

uregulowania hazardu urządzanego w sieci Internet są bardzo zróżnicowane. „Liberalne 

przepisy obowiązują w Anglii, Malcie, Antylach Holenderskich, Bermudach, Antigui, 

Kostaryce i Czechach, nieco surowsze we Francji, Włoszech i Niemczech, a w większości 

 
 186 Rynek gier w Austrii kształtują dwa państwowe monopole. Casinos Austria, który jest właścicielem wszystkich 

12 kasyn w Austrii (pierwsze otwarto w 1934 r.) i Ossterreichische Lotterien, które posiadają w operacji loterie, 

sale bingo, zakłady sportowe i wideoloterie.” Ustawa o grach z 1999 roku zalegalizowała 8. istniejących już w 

Belgii kasyn, powołała do życia Komisję Hazardową oraz zezwoliła na otwarcie w czerwcu 2006 roku 9. kasyna 

w Brukseli, którego właścicielem jest Casinos Austria. W branży działa w sumie około 350 firm.” „W Finlandii 

wszystkie gry są regulowane ustawą o loteriach. Automaty hazardowe są objęte monopolem państwowym.” - 

Hazard w Europie w pigułce, https://interplay.pl/ustawa-hazardowa-w-pigulce.pl [dostęp: 21.01.2021].  

 187  Rynek irlandzki jest regulowany ustawą o grach z 1956 r., zmienianą zgodnie z raportami Komisji Regulującej 

Kasyna. W Hiszpanii szczególnie popularne są loterie. Kasyna w Hiszpanii zalegalizowano w 1977 r. Stopniowo 

podwyższane są dopuszczalne prawnie stawki i wygrane w grach na automatach. W Holandii ustawa o grach 

losowych została wprowadzona w 2005 r. i jest poddawana kolejnym zmianom w zakresie uproszczenia procedur 

licencyjnych.- Hazard w Europie w pigułce, op.cit.   
188 Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland 2021 (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) – cyt. za: 

Information über Staatsvertragsentwürfe;hier: Entwurf des Staatsvertrages zur Neuregulierung des 

Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021), Landtag von Baden-

Wirtenberg, 14.07.2020, https://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8480_D.pdf[dostęp: 21.01.2021] 

 189 Hazard w Europie w pigułce, op,cit. [dostęp: 21.01.2021].  

https://interplay.pl/ustawa-hazardowa-w-pigulce.pl
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8480_D.pdf%5bdostęp
https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/8000/16_8480_D.pdf%5bdostęp
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stanów USA, w Singapurze, Hong Kongu, Japonii, Kanadzie hazard w Internecie jest surowo 

zabroniony lub nie został jeszcze uregulowany”190. 

 Podmioty zainteresowane urządzaniem gier i zakładów wzajemnych podejmują 

działania lobbingowe, mające na celu kształtowanie regulacji prawnych w poszczególnych 

krajach191. 

 

2.3.Analiza historycznoprawna zasad i wymogów urządzania gier hazardowych w 

Polsce 

 

 Ustawa z dnia 20 maja 1976 roku o grach losowych i totalizatorach192 wprowadziła 

możliwość urządzania gier hazardowych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik 

zależał wyłącznie od przypadku (art. 2 u.g.l.t.).. W art. 4 ust. 2 i 3 u.g.l.t. określono zasady 

podziału wpływów zgromadzonych z wpłaconych stawek pomiędzy państwo, graczy, 

i przedsiębiorstwo prowadzące grę lub zakłady totalizatora. W ówczesnych realiach 

społecznych i politycznych ustawa stanowiła rozwiązanie nowatorskie. Ukształtowała legalny 

rynek gier i zakładów wzajemnych w Polsce. 

 Ustawa o grach losowych i totalizatorach utraciła moc w związku z wejściem w życie 

ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych193. Kluczowa dla rynku gier 

hazardowych była legalizacja od 23 listopada 2000 r. gier na automatach, co znalazło 

odzwierciedlenie w zmienionej nazwie ustawy.194 W art. 2a u.g.z.w. zdefiniowano gry 

na automatach jako gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, 

elektrycznych i elektronicznych. Rynku gier na automatach dotyczyła również nowelizacja 

tej ustawy dokonana ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach, zakładach 

 
190 Gambling Laws in Europe-Online Gambling Site, https://www.gamblingsites.com/online-gambling-

jurisdictions/europe/ [dostęp: 19.11.2019] 
191 Zgłoszenie European Gaming and Betting Association dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o grach 

hazardowych i innych ustaw. Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (European Gaming and Betting 

Association – EGBA) jest organem branżowym z siedzibą w Brukseli, reprezentującym wiodących operatorów 

gier hazardowych i zakładów bukmacherskich ustanowionych, licencjonowanych i regulowanych w UE. EGBA 

współpracuje z władzami krajowymi, władzami UE i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu uzyskania 

dobrze uregulowanej i atrakcyjnej oferty dla obywateli UE, promuje bezpieczny odpowiedzialny hazard, 

podejmuje działania w celu wspierania uczciwych rozgrywek sportowych. EGBA jest zarejestrowana w rejestrze 

przejrzystości UE., Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (European Gaming and Betting Association 

EGBA), www.egba.eu [dostęp: 19.11.2019] 
192 Dz. U. z 1976 r. Nr 19 poz. 122. ze zm., dalej u.g.l.t. 
193 Dz. U. z 1992 r. Nr 68 poz. 341 ze zm., dalej u.g.z.w. 
194 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2000 r Nr 70 poz. 816). Od. dnia wejście w życie tej ustawy. zmieniony został tytuł, od 23 

listopada 2000 r -ustawa o grach, zakładach wzajemnych i grach na automatach.  
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wzajemnych i grach na automatach oraz zmianie niektórych innych ustaw195. Zgodnie z art. 2b 

u.g.z.w. szczególnym rodzajem gier były gry na automatach o niskich wygranych, będących 

urządzeniami mechanicznymi, elektromechanicznymi i elektronicznymi o wygrane pieniężne 

lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie mogła być wyższa 

niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie mogła 

być wyższa niż 0,07 euro. Gry na automatach o niskich wygranych (ANW) mogła być 

urządzana na podstawie zatwierdzonego regulaminu, jeżeli liczba zainstalowanych automatów 

nie przekraczała 3 sztuk (art. 9 pkt 3 u.g.z.w.). Zgodnie z art. 30 u.g.z.w. ANW mogły być 

sytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co 

najmniej 100 metrów od ośrodków szkolnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz miejsc 

kultu religijnego.  

 Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii 

i gry telebingo stanowiło monopol państwa, wykonywany przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa, który – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych – w tym celu tworzył jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (art. 4 u.g.z.w.). 

Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, 

zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych mogła 

być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski (art. 5 u.g.z.w.). 

 Zgodnie z art. 6 u.g.z.w. loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie 

audiotekstowe mogły być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne, niemające osobowości prawnej, na podstawie udzielonego zezwolenia. Gry 

w karty i kości, gry cylindryczne mogły być urządzane wyłącznie w kasynach gry, a gry na 

automatach wyłącznie w kasynach gry lub salonach gier na automatach (art. 7 u.g.z.w.). 

Działalność w zakresie urządzania gier hazardowych podlegała ograniczeniom wynikającym 

z art. 8 u.g.z.w. Zabronione było reklamowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wideoloterii, gier cylindrycznych, w karty, w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach 

oraz na automatach o niskich wygranych. Reklamę definiowano jako zachęcanie do udziału, 

przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane 

i możliwościach uczestnictwa. Zakaz nie obejmował reklamy i informacji w ośrodkach gier 

i punktach przyjmowania zakładów. W celu ochrony interesów graczy określono sposób 

obliczenia wartości wygranych, sposób ich wypłaty i wydawania zaświadczeń (art. 10 i 11 

 
195 Dz. U. z 2003 r. Nr 84 poz. 744. 
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u.g.z.w). Charakterystyczne było wprowadzenie jako daniny publicznoprawnej opłaty za wstęp 

do kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne. Płatnikiem odpowiedzialnym za pobór i wpłatę 

opłaty była osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne. Opłata 

stanowiła dochód budżetu państwa (art. 17 u.g.z.w.). Opłata za wstęp, warunkująca dostęp 

do gry, miała znaczenie w sferze finansów publicznych jako dochód budżetowy. Pełniła 

również funkcje organizacyjne, stanowiąc obciążenie i utrudnienie organizacyjne prowadzonej 

działalności. Regulacje ustawowe o grach i zakładach wzajemnych nie przystawały 

do dynamicznie zmieniającego się rynku gier liczbowych, loterii, zakładów wzajemnych. 

Dostrzeżono konieczność kompleksowej regulacji wprowadzającej między innymi nowe 

definicje gier, zakaz urządzania gier na automatach losowych poza kasynami gry, ograniczenie 

liczby automatów w kasynach, zakaz zawierania zakładów wzajemnych dotyczących wyników 

gier losowych196. 

 Ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych utraciła moc w związku z wejściem 

w życie 1 stycznia 2010 roku ustawy o grach hazardowych197. W uzasadnieniu projektu nowej 

ustawy wskazano konieczność ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami udziału 

w grach hazardowych. Uznano za konieczne wprowadzenie zakazu urządzanie gier 

na automatach o niskich wygranych i ograniczenie dostępu do pozostałych gier na automatach 

poprzez możliwość ich urządzania wyłącznie w kasynach gry198. Od 2011 roku prawnie 

dozwolone stało się przyjmowanie zakładów wzajemnych oraz zakładów bukmacherskich 

przez sieć Internet199. Od 1 kwietnia 2017 roku również gry cylindryczne, gry odpowiadające 

zasadom gier na automatach i loterie pieniężne mogły być urządzane online200. Gry online są 

objęte monopol państwowym, za wyjątkiem urządzania zakładów wzajemnych i loterii 

pieniężnych. 

 
 196 Gry i zakłady wzajemne w Polsce i Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu – Biuro Analiz i Dokumentacji,  OT-

576, listopad  2009, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/74/plik/ot-576.pdf [dostęp: 19.11. 

2019]. 

 197 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.) zmieniona 

m. in. ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 134 poz. 779), ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1717), ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1201), ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 88), ustawą z dnia15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności –  Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 z późn. zm.).  
198 Druk nr 2481, s. 2-3 uzasadnienia. 
199 Art. 14 ust. 3 u.g.h. w brzmieniu zmienionym art. 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach 

hazardowych i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 134 poz. 779. 
200 Art. 2 w brzmieniu zmienionym art. 1 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r. poz. 88. 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/74/plik/ot-576.pdf
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 Szczególnym sposobem reglamentacji jest monopol państwa na wybrane gry. 

Podmiotem organizującym taką grę jest wyłącznie państwo, które powierza prowadzenie 

działalności przedsiębiorcy zorganizowanemu w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, 

spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością201. Po okresie zakazu prowadzenia 

gier na automatach poza kasynami gry (z wyjątkiem gier urządzanych przez podmioty, które 

uzyskały zezwolenia pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów do czasu wygaśnięcia 

zezwoleń), od dnia 1 kwietnia 2017 roku monopolem państwa zostało objęte urządzanie gier 

na automatach w salonach gier. Wykonywanie monopolu państwa należy do prezesa rady 

ministrów, który – zgodnie z art. 5 ust. 2 u.g.h. – tworzy w tym celu jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym202 może wskazać spółki, wobec których uprawnienia 

Skarbu Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia1 6 grudnia 2016 r. u.z.z.m.p. 

wykonują inne niż prezes rady ministrów organy administracji rządowej203. 

 Stanowczy zapis ustawy wyklucza stosowanie do prowadzenia działalności objętej 

monopolem państwa przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony 

konkurencji. Monopolem państwa są objęte gry o szczególnych cechach: gry angażujące dużą 

liczbę graczy (gry liczbowe, loterie pieniężne i gry telebingo), a także gry najbardziej 

uzależniające i adresowane również do osób o niewielkich dochodach (gry na automatach i gry 

organizowane przez sieć Internet). Liczba salonów gier na automatach na terenie powiatu 

nie może przekraczać proporcji 1. automatu na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu, 

z tym, że w salonie gier nie może być mniej niż 3 i nie więcej niż 50 automatów. Monopol 

stanowi instytucję prawną, mającą oparcie w art. 216 ust. 3 Konstytucji RP, określającym formę 

jego ustanowienia. Skutkiem ustawowego ustanowienia monopolu jest wyłączność państwa 

w sferze wskazanej działalności gospodarczej, a w konsekwencji pozbawienie podmiotów 

prywatnych możliwości podjęcia działalności gospodarczej objętej monopolem. Skorzystanie 

z możliwości objęcia wskazanych gier hazardowych monopolem było uzasadnione ważnym 

interesem publicznym, związanym z zamiarem przeciwdziałania szarej strefie i kontroli rynku 

 
 201 M. Krawczyk, Monopol państwa na gry hazardowe, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2-3, s. 62. 

 202 Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm., dalej u.z.z.m.p. 

 203 Przepis art. 7 ust. 1 u.z.z.m.p. stanowi, że Prezes Rady Ministrów m.in. koordynuje wykonywanie uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw 

z akcji należących do Skarbu Państwa, wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, wykonuje 

uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa, składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o 

utworzeniu spółki, przystąpieniu do spółki lub objęciu akcji, a także może określać zasady nadzoru 

właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz, w szczególności w 

zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki dywidendowej, sponsoringu oraz kształtowania 

wynagrodzeń. 
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gier szczególnie uzależniających. Z tej przyczyny, jak wykazano we wcześniejszych 

rozważaniach dotyczących ograniczenia swobody prowadzenia działalności w zakresie gier 

hazardowych, ustanowienie monopolu państwa w ustawie o grach hazardowych może być 

oceniane jako zgodne z art. 22 Konstytucji RP, wprowadzającym zasadę proporcjonalności. 

Wprowadzając rozwiązanie ograniczające zasadę swobody wolności gospodarczej (art. 20 

Konstytucji RP)204, skorzystano z klauzuli ważnego interesu publicznego. Zasada 

proporcjonalności powinna odpowiadać kryterium przydatności, konieczności 

i proporcjonalności w ścisłym tego słowa znaczeniu205. Na etapie legislacyjnym rozważana 

była także zgodność monopolu z ograniczeniami wynikającymi z prawa unijnego206. 

Problemem nie jest wyłącznie zgodność monopolu państwa w zakresie części gier hazardowych 

z prawem. Wskazywane cele ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu 

mogą być realizowane w różnych formach organizacji gier hazardowych. Warto zauważyć, 

że w procesie legislacyjnym nie dokonano porównania monopolu państwa z innymi formami 

reglamentacji branży hazardowej – nie tylko precyzja przepisów ustawy, ale również czytelność 

wyborów dokonywanych na każdym etapie legislacyjnym stanowi gwarancję porządku 

demokratycznego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że forma monopolu stanowi obciążenie 

społeczeństwa kosztami prowadzonej działalności. 

 Urządzanie gier, które nie są objęte monopolem, może stanowić przedmiot działalności 

prowadzonej przez podmioty prywatne. Aktualnie, zgodnie z obowiązującym przepisem art. 3. 

u.g.h., urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz 

prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwej koncesji, 

zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. 

 Wyjątkowe rozwiązanie przyjęto w zakresie gier na automatach. Działalność tego typu 

jest objęta monopolem państwa z tym, że odnośnie gier na automatach urządzanych w kasynach 

 
204 Wszelkie środki mogą być stosowane przez władzę publiczną wyłącznie w celu skorygowania działania 

mechanizmu rynkowego, ich zastosowanie powinno być uzasadnione wyłącznie zawodnością tych mechanizmów, 

bowiem ich nadużywanie prowadzi do obniżenia efektywności funkcjonowania gospodarki, a w konsekwencji do 

negatywnych skutków gospodarczych i społecznych – P. Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad 

polskim systemem finansowym, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 127. 

 205 Wyrok TK z dnia 26 marca 2007 r., sygn. K 29/06, OTK-A 2007/3/30; W. Sokolewicz, Komentarz do art.216 

[w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  tom 4, C.H. Beck, Warszawa 2005, s.17 

i n.  

 206 Uwzględniono stanowisko, że „do władz krajowych wyłącznie należy także wybór, w ramach swobodnego 

uznania, z którego korzystają, metod ograniczania i kontroli działalności w zakresie gier losowych i zakładów oraz 

brania w nich udziału, takich jak zawarcie z Państwem administracyjnej umowy koncesyjnej lub ograniczenie 

działalności oraz uczestniczenia w niektórych grach do miejsc prawidłowo koncesjonowanych w tym celu” -  Druk 

nr 795, wyrok Trybunału z dnia 11 września 2003, Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas 

(Anomar) i inni przeciwko Estado português ,Sprawa C-6/01, ECLI:EU:C:2003:446,Zbiór Orzeczeń 2003 I-

08621. 
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gry podlega systemowi koncesji udzielanych innym podmiotom. Monopol państwa obejmuje 

także urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet. Wyjątkiem są zakłady wzajemne oraz 

loterie promocyjne urządzane on-line przez pomioty, które uzyskały zezwolenie. 

 Reglamentacja prowadzenia działalności w wyżej wskazanym zakresie dotyczy 

nie  tylko konieczności uzyskania koncesji lub zezwolenia, ale dopełnienia wymogu 

podmiotowego. Koncesja lub zezwolenie mogą być udzielane podmiotom prowadzącym 

działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającym 

siedzibę na terytorium RP oraz spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. Warunkiem jest ustanowienie przedstawiciela albo działanie 

w formie oddziału. 

Ogólne zasady urządzania gier hazardowych na podstawie koncesji, zezwoleń 

i zgłoszeń wymagały wprowadzenia w ustawie regulacji szczegółowych, dotyczących 

właściwych organów, zasad wykonywania monopolu, formalnych wymogów wniosków, 

terminów rozpatrzenia wniosków, zakresu koncesji i zezwoleń , wymogów regulaminów, zasad 

przedłużania terminu rozpoczęcia działalności, skutków zmian w strukturze kapitału 

zakładowego spółek i zmian przedstawicieli spółki zagranicznej, zabezpieczeń finansowych 

i gwarancji. 

 Charakter prawny regulaminów zatwierdzonych w trybie przewidzianym w ustawie 

budzi wątpliwości. Urządzanie wszystkich gier hazardowych i zakładów jest warunkowane 

zatwierdzeniem regulaminu gry. Organem właściwym w przedmiocie zatwierdzenia 

regulaminu gry jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wyjątkowo 

zatwierdzanie regulaminu loterii fantowej, loterii audio-tekstowej, gry bingo fantowe i loterii 

promocyjnej zastrzeżono do właściwości dyrektora izby administracji skarbowej. 

Zatwierdzony regulamin jest odrębnym dokumentem. Zgodnie z art. 47 u.g.h. zatwierdzony 

regulamin gry jest dołączany do koncesji lub zezwolenia. Powyższe potwierdza, że regulamin 

ma charakter samodzielny, odrębny od decyzji w przedmiocie koncesji lub zezwolenia207. 

Wydaje się, że do regulaminu gier hazardowych nie ma zastosowania art. 384 §1 k.c. 

 
 207 Charakter prawny regulaminu gier hazardowych był przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych 

i sądów powszechnych. Wnioski, że regulamin ma charakter odrębny, wobec czego nie stanowi integralnej części 

aktu prawnego, potwierdza m.in. wyrok NSA z 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 396/05, niepubl., 

http://orzeczenia. nsa.gov.pl/doc/8B157DEC21 [dostęp: 29.11.2019].  



69 

Nie stanowi on ustalonego przez jedną ze stron umowy i wiążącego drugą stronę wzorca 

umowy. Regulaminy gier hazardowych są wprawdzie opracowywane przez podmiot 

urządzający grę lub zakład, lecz ich obowiązywanie jest warunkowane zatwierdzaniem przez 

właściwy organ. Regulamin gry nie stanowi cywilnoprawnego porozumienia organizatora gry 

z graczem. Regulacja zawarta w ustawie o grach hazardowych ma charakter lex specialis. 

Rozstrzygnięcie organu w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu następuje w formie 

decyzji208. Zatwierdzanie regulaminu stanowi więc sferę władztwa administracyjnego. Organ 

administracji poprzez zatwierdzenie regulaminu gry ustala zakres obowiązków podmiotu 

urządzającego grę. Podmiot urządzający gry hazardowe jest zobligowany do działania zgodnie 

z przepisami ustawy. W ustawie wprowadzono obowiązek działania zgodnie z zatwierdzonym 

regulaminem, więc naruszenie regulaminu to działanie wbrew przepisom ustawy209. Podmiot 

urządzający gry jest zobowiązany do poinformowania graczy o zatwierdzonym regulaminie 

gry, co stanowi gwarancję przestrzegania prawa. 

 Warunki urządzania gier odpowiadają ustalonym w ustawie zasadom prowadzenia 

działalności w tym zakresie. Działalność może być prowadzona w miejscach urządzania 

wskazanych gier. Ośrodkami gry początkowo były kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz 

salony przyjmowania zakładów wzajemnych. Od 1 kwietnia 2017 roku działają również salony 

gier na automatach jako wydzielone miejsca, w których prowadzi się gry na automatach 

na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 

do 50 sztuk.210 Odstąpienie od zakazu urządzania gier na automatach poza kasynem gry 

w istotny sposób zmieniało rynek gier hazardowych w Polsce. Urządzanie gier cylindrycznych, 

gier w karty, w tym turniejów pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone 

wyłącznie w kasynach gier, urządzanie gry bingo pieniężne jest dozwolone wyłącznie 

w salonach gry bingo pieniężne, przyjmowanie zakładów wzajemnych jest dozwolone 

 
 208 Treść przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

2020, poz. 256 ze zm., dalej k.p.a.) pozwala na sformułowanie zasady domniemania decyzyjnego charakteru 

rozstrzygnięcia. Decyzją administracyjną wydaną w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym jest akt 

o charakterze zewnętrznym, czyli dotyczący przedmiotu o takim charakterze. Akt zewnętrzny to akt wydawany 

w sprawach niewynikających z podległości organizacyjnej lub służbowej, co nie wyklucza sytuacji, w której 

adresat aktu jest podporządkowany organizacyjnie lub służbowo podmiotowi wydającemu akt – Z. Kmieciak, 

E. Kosieradzka, Mit o adresacie decyzji administracyjnej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 7-8, s. 5-17. Szerzej 

o decyzji administracyjnej m. in. J. Borkowski, Komentarz do art. 104 k.p.a. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 468-487,  

M. Dyl, Komentarz do art. 104 k.p.a. [w:] r. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 517-523; A. Wróbel, Komentarz do 

art. 104 k.p.a. [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt -Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 558 -570. 

 209 S. Babiarz, K. Aromiński, op. cit., s. 128. 
210 Art. 4 ust. 1 pkt 1lit. c u.g.h. w brzmieniu zmienionym art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy 

o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r. poz. 88.  
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wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez sieć Internet, urządzanie 

gry w pokera jest dozwolone również poza kasynami gier. 

 W ustawie uregulowane zostały nie tylko zasady prowadzenia działalności hazardowej. 

Regulacji ustawowej poddano również warunki prowadzenia działalności w zakresie kasyna 

gry, salonu gry bingo pieniężne i zakładów wzajemnych. Podmiotowe warunki prowadzenia 

działalności sprowadzają się do wymogów dotyczących wiarygodności i rzetelności 

akcjonariuszy (wspólników) i członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej 

w zakresie nieistnienia uzasadnionych zastrzeżeń z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, 

porządku publicznego lub bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa oraz 

obywatelstwa. Wskazane wymogi dotyczące podmiotów organizujących działalność w zakresie 

gier hazardowych można postrzegać jako wprowadzenie klauzul generalnych, 

sprowadzających się do konieczności weryfikacji co do braku zastrzeżeń kwalifikowanych 

w obszarach szczególnie zagrożonych211. Ustawowo określone zostały warunki działalności 

prowadzonej w wybranych formach. Niewątpliwie kasyna gry, salony gry bingo pieniężne i 

zakładów wzajemnych to szczególne obszary gier i zakładów. Wyróżniają się zakresem, 

sposobem oferowania gier, popularnością wśród graczy, wielkością obrotów finansowych, 

a w szczególności prawną formą działania jako spółki kapitałowe. 

 Interesujące jest porównanie warunków w zakresie wymaganego kapitału zakładowego 

spółek prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych. Zgodnie z art. 10 u.g.h. 

w pierwotnym brzmieniu wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie gier urządzanych 

w kasynie gry nie mogła wynosić mniej niż 4 000 000 zł, a gier urządzanych w salonie gry 

bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych ‒ mniej niż 2 000 000 zł. W związku 

z nowelizacją w 2015 r. art. 10 ust. 7 u.g.h 212 doprecyzowano zasady przeliczania kapitału 

zakładowego w walucie obcej i odstąpiono od ograniczenia wartości akcji przysługujących 

jednemu podmiotowi, natomiast wysokość kapitału zakładowego nie uległa zmianie. 

Zasadnicza nowelizacja ustawy o grach hazardowych dokonana od 1 kwietnia 2017 roku 

nie objęła wymogów wysokości kapitału zakładowego spółek. Zainteresowane spółki nie 

muszą podejmować działań dotyczących ewentualnego podwyższania kapitału zakładowego. 

Dotychczas działające na rynku gier hazardowych podmioty mogą kontynuować działalność 

lub podejmować działalność nową bez konieczność zmian kapitału zakładowego. 

 
 211 M. Bik, Komentarz do art. 11 [w:] M. Bik, r. Kamionkowski, D. Obrębalski, K. Ryszard, Gry hazardowe. 

Komentarz od ustawy o grach hazardowych, Difin, Warszawa 2013, s. 33 

 212 Art. 1 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych,(Dz. U. z 2015 r. poz. 1201). 
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 Konieczność zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa jako beneficjenta wpływów 

podatkowych, a także zabezpieczenia interesów finansowych graczy wymaga obciążenia 

podmiotów wskazanych w ustawie obowiązkiem złożenia zabezpieczenia finansowego. 

Podmiotem zobowiązanym jest podmiot prowadzący kasyno gry, salon gry bingo pieniężne lub 

punkt przyjmowania zakładów wzajemnych. Termin i wysokość złożenia zabezpieczenia jest 

określany w koncesji lub zezwoleniu. Zabezpieczenia finansowe zależą od liczby kasyn, 

salonów i punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, są składane w kwotach, 

stanowiących wielokrotność podstawy wskazanej w ustawie. Podstawa wysokości 

zabezpieczeń to 1 200 000 zł w przypadku prowadzenia kasyna gry, 600 000 zł ‒ w przypadku 

prowadzenia salonu gry bingo pieniężne, 40 000 zł ‒ w przypadku prowadzenia punktu 

przyjmowania zakładów wzajemnych. Zabezpieczenie w wysokości podstawowej składają 

podmioty prowadzące od jednego do trzech kasyn, salonów lub punktów, dwukrotność 

zabezpieczenia ‒ podmioty prowadzące od czterech do sześciu, trzykrotność ‒ podmioty 

prowadzące od siedmiu do dziewięciu, czterokrotność ‒ podmioty prowadzące od dziesięciu 

do dwudziestu, pięciokrotność ‒ podmioty prowadzące od dwudziestu jeden do trzydziestu, 

sześciokrotność ‒ podmioty prowadzące od trzydziestu jeden do czterdziestu kasyn, salonów 

lub punktów, z tym że krotność zabezpieczeń zwiększa się o jedno na każde rozpoczęte dziesięć 

ośrodków powyżej czterdziestu. 

 W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot 

urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć zabezpieczenie finansowe w wysokości 

480 000 zł (art. 63 ust. 2a u.g.h.). Formy zabezpieczeń finansowych są zróżnicowane. Z ustawy 

wynika, że aktualnie dopuszczalne jest przedstawienie gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych lub złożenie właściwej kwoty na rachunku bankowym wskazanym 

przez organ udzielający koncesji czy zezwoleń. Gwarant zobowiązuje się na piśmie 

do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie organu udzielającego 

koncesji lub zezwolenia, kwoty należnego podatku od gier wraz z odsetkami za zwłokę oraz 

kwoty na pokrycie roszczeń uczestników gier hazardowych ‒ za zgodą podmiotu 

je urządzającego albo określonych w prawomocnym orzeczeniu sądowym. Gwarancja wypłaty 

nagród stanowi obowiązek ciążący również na podmiotach ubiegających się o udzielenia 

zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej lub audiotekstowej. Formą zabezpieczenia jest 

gwarancja bankowa, udzielana na warunkach analogicznych jak w odniesieniu do zabezpieczeń 

finansowych. Analiza art. 63 u.g.h. w jego pierwotnym brzmieniu oraz brzmieniu po kolejnych 

nowelizacjach potwierdza, że wysokość zabezpieczeń finansowych, podobnie jak wysokość 

kapitału, nie uległa zmianie. Aktualnie nie jest dopuszczalne zabezpieczenie w formie 
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ustanowienia hipoteki213. Niezmiennie jako cel złożenia zabezpieczenia wskazuje się 

zapewnienie ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenie 

zobowiązań podatkowych w podatku od gier. Wydaje się, że osiągnięcie zakładanego celu jest 

utrudnione w związku ze zjawiskami inflacyjnymi. Utrzymanie zabezpieczeń na stałym 

poziomie od 2009 roku powoduje, że aktualnie zabezpieczenia składane przez zobowiązane 

podmioty mają niższą wartość ekonomiczną, co może niekorzystnie wpływać na ewentualną 

realizację gwarantowanych praw. 

 Na zasadach szczególnych mogą być urządzane loterie fantowe i gry bingo fantowe, 

w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, loterie fantowe i urządzane 

przez organizacje pożytku publicznego gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych 

jest wyższa od kwoty bazowej, ale nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty214. Organizacja 

takich gier nie wymaga uprzedniego zezwolenia. Wystarczające jest dokonanie zgłoszenia 

zamiaru urządzenia gry, lecz konieczne jest dochowanie terminu określonego w ustawie. 

Należy zauważyć, że ograniczenia wartości puli wygranych pozostają w proporcji do łącznej 

kwoty stawek gry wpłaconych przez graczy. We wskazanych wyżej grach gracze angażują 

środki relatywnie niskie, co ogranicza ryzyko negatywnych skutków hazardu. Sądzić należy, 

że rozwiązanie takie jest zgodne z interesem społecznym. Gwarantuje bezpieczeństwo graczy 

oraz możliwość prowadzenia działalności hazardowej w tym obszarze gier po dopełnieniu 

formalności na poziomie minimalnym. Z drugiej strony zgłoszenie zamiaru prowadzenia tego 

rodzaju loterii fantowych oraz gry bingo fantowe umożliwia kontrolę prawidłowości rozgrywek 

oraz opodatkowania. 

 Zmianą zasadniczą jest zmiana dotycząca zasad organizowania gry w pokera. Gra 

w pokera sportowego jest przedmiotem zainteresowania zarówno w Polsce, jak i za granicą215. 

Do dnia 1 kwietnia 2017 roku zakazane było urządzanie w kasynach gry pokera, w którym 

uczestnicy grają między sobą. Wyjątkiem było urządzanie w kasynach turniejów gry w pokera 

na podstawie udzielonego zezwolenia, przy czym warunkiem było uczestniczenie co najmniej 

10 graczy. Legalizacja gry w pokera obejmuje możliwość organizowania tej gry zarówno 

w kasynach gry, jak i poza kasynem gry, przez podmioty urządzające gry hazardowe 

 
213 O należnościach, które są zabezpieczane hipoteką przymusową m.in.: K. Kopyściańska, Zabezpieczenie 

zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, s. 34-42. 

 214 Przepis art. 7 ust. 1a u.g.h. dodany 14 lipca 2011 r.  na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o 

zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 134 poz. 779 oraz art. 7 

ust. 1b u.g.h. dodany 19 grudnia 2014 r. na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1717). 

 215 W Polsce działa Polska Federacja Pokera Sportowego, Związek Pokera Sportowego w Szczecinie 

i Stowarzyszenie Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”- szerzej: P. Nowosielska, Wielki Szu już nie gra, 

„Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 21-23 kwietnia 2017 r. 
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na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry. Odstępstwem od zasady 

podmiotowej jest możliwość urządzania gry w pokera w formie turnieju gry w pokera poza 

kasynami gry przez podmiot nieposiadający koncesji. Istotne jest wprowadzenie zasady 

podmiotowej. Tryb koncesjonowania i związane z nim rygory sprawdzania podmiotu 

ubiegającego się o uprawnienie na prowadzenie kasyna stanowią ograniczenia o charakterze 

gwarancyjnym o wadze istotniejszej niż miejsce urządzania gry. Gra w pokera w formie 

turnieju gry w pokera poza kasynami gry może być urządzana przez nieposiadające koncesji 

osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

Organizujący turniej gry w pokera poza kasynem gry, będący osobami fizycznymi 

lub członkami władz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 Dopuszczalność organizowania turniejów gry w pokera poza kasynami spełnia 

oczekiwania społeczne. Poszukiwanie przez graczy emocji związanych z bezpośrednią 

rozgrywką pokerową wymaga stworzenia warunków prawnych w prawie krajowym. Stanowi 

to gwarancję interesów fiskalnych oraz gwarancję interesów graczy. Znaczenie gwarancyjne 

ma urządzanie rozgrywek przez wskazany podmiot, działający na podstawie udzielonej 

koncesji oraz dokonanie zgłoszenia właściwemu ze względu na miejsce urządzania turnieju gry 

w pokera dyrektorowi izby administracji skarbowej. 

 Warunkiem urządzania gier w ośrodkach gry jest prowadzenie rejestracji gości216. 

Obowiązkiem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie oraz 

w salonie gry na automatach jest też zainstalowanie audiowizyjnego systemu kontroli gier. 

Obowiązek ten wprowadzono w celu kontroli przebiegu i prowadzenia gier. W związku 

z dopuszczeniem możliwości urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet 

wprowadzono obowiązek instalowania i przechowywania urządzeń przetwarzających 

i przechowujących informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich 

uczestników na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wprowadzono nakaz wykorzystywania przez 

podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet do ich urządzania wyłącznie strony 

internetowej, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron 

internetowych. 

 
 216 Przepis art. 15a w brzmieniu zmienionym art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach 

hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 134 poz. 779).  
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 Ochrona sfery finansów publicznych jest realizowana nie tylko poprzez możliwości 

kontroli prawidłowości przebiegu wyżej wskazanych gier oraz związanych z nimi wpłat 

i wypłat gotówkowych oraz obrotu żetonami. Zasadnicze znaczenie gwarancyjne ma 

obowiązek przeprowadzania transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego. Podmiot 

urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet od 2011 roku jest obowiązany 

przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku 

bankowego prowadzonego w banku krajowym, oddziale banku zagranicznego, instytucji 

kredytowej. Od dnia 1 kwietnia 2017 roku podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć 

Internet, który posiada koncesję lub zezwolenie lub dokonał zgłoszenia organizacji tych gier ‒ 

jest obowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 roku o usługach płatniczych217, wynikające z tych gier ‒ wyłącznie za pośrednictwem 

wskazanych w tej ustawie dostawców usług płatniczych. Obowiązek rozliczeń dotyczy 

wszystkich podmiotów urządzających gry hazardowe on-line. Nie budzi wątpliwości, 

że wykorzystanie możliwości technologicznych rozszerza katalog czynności kontrolnych 

i zwiększa obszar gwarancji obrotu pieniężnego związanego z grami on-line. 

 Ochrona interesów uczestników gier i interesów fiskalnych jest uzyskiwana również 

poprzez ciążący na podmiotach urządzających loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo 

pieniężne lub grę bingo fantowe obowiązek zabezpieczenia losów lub inne dowodów udziału 

w takiej grze oraz kartonów do gry bingo pieniężne lub gry bingo fantowe przed sfałszowaniem 

oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry. Ustawowy katalog zagrożeń nie jest katalogiem 

zamkniętym. Obowiązek zabezpieczenia obejmuje w szczególności ochronę przed 

prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym 

naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru. Na podmiocie urządzającym 

zakłady wzajemne przez sieć Internet ciąży obowiązek zabezpieczenia stosowanych dowodów 

udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnienia 

możliwości weryfikacji ich autentyczności. 

 Nie budzi wątpliwości, że prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych 

stanowi działanie typu gospodarczego, którego celem jest osiągnięcie zysku. Specyfika usług 

hazardowych i związanych z nimi negatywnych skutków społecznych wyklucza prowadzenie 

reklamy, promocji i sponsoringu w formach dopuszczalnych w innych branżach. W art. 29 

ust. 6-10 u.g.h. wprowadzono definicje tych pojęć. Przez reklamę gier cylindrycznych, gier w 

karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiotów 

 
217 T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 794 ze zm.  



75 

prowadzących te gry rozumie się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych 

lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych. Pojęcie reklamy obejmuje 

również informację o miejscach urządzania gier i zakładów wzajemnych oraz możliwościach 

uczestnictwa. Ustawowa definicja reklamy zawarta obejmuje także reklamę i promocję 

produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie 

wykorzystywała podobieństwo lub była tożsama z oznaczeniem, firmą, nazwą lub oznaczeniem 

gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach, 

kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo podmiotem prowadzącym 

działalność w tym zakresie. Użyte w definicji ustawowej pojęcia „publicznego 

rozpowszechniania” oraz „informowania” dotyczą przedmiotu hazardu. Zwraca uwagę brak 

odniesienia do podmiotowego celu lub skutku działań reklamowych. W definicji 

nie wprowadzono odniesienia do celu reklamy, którym jest kształtowanie popytu przez 

przekazywanie informacji zachęcających graczy do udziału w grach hazardowych218. Promocją 

wskazanych gier i zakładów są wszystkie formy publicznego zachęcania do uczestnictwa 

lub przekonywania o ich zaletach, w szczególności publiczna prezentacja, rozdawanie 

rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach 

albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania 

do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn 

gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych (art. 29 ust. 7 u.g.h.). Zgodnie 

z dyspozycją art. 29 ust. 8 i 9 u.g.h. za reklamę i promocję wymienionych gier i zakładów uważa 

się również reklamę i promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje 

podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, 

zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów 

wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność 

w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier 

na automatach lub innym ‒ symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń. 

W przepisie art. 29 ust. 10 u.g.h. sprecyzowano pojęcie sponsorowania działalności 

hazardowej. Zgodnie z definicją legalną sponsorowanie to bezpośrednie lub pośrednie 

finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu upowszechniania, 

utrwalania lub podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów 

wzajemnych oraz gier na automatach, podmiotów prowadzących działalność w zakresie tych 

 
 218 G. Skowronek, Analiza pojęć „reklama” i „promocja” gier hazardowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 2015, nr 4, s. 147-159.  
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gier lub zakładów lub innego oznaczenia indywidualizującego podmiot prowadzący działalność 

w zakresie tych gier lub zakładów lub jego działalność ‒ w zamian za informowanie 

o sponsorowaniu, a informowanie o sponsorowaniu to prezentowanie informacji zawierającej 

nazwę lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora, w związku ze sponsorowaniem. 

W powyższych definicjach ustawowych zwracają uwagę zwroty nieostre, umożliwiające 

przypisanie cech reklamy, promocji lub sponsoringu zróżnicowanym działaniom. Konieczność 

zindywidualizowanych ocen może stanowić przyczynę odstąpienia od zapisu o większym 

stopniu precyzji. Deklarowanym celem ustawodawcy jest ochrona społeczeństwa przed 

negatywnymi skutkami hazardu. Konstrukcja wyżej przytoczonych definicji umożliwia 

rozszerzenie działań interwencyjnych, umożliwiających realizację tego celu. Definicje mają 

charakter uniwersalny, dotyczą działań zarówno legalnych, jak i nielegalnych podmiotów, 

prowadzących działalność w zakresie hazardu. Powyższe uzasadnia akceptację przyjętego 

rozwiązania jako adekwatnego do zakładanego celu społecznego. Specyfika gier hazardowych 

jest związana między innymi z towarzyszącym zjawiskiem szarej strefy hazardu. Czy ustawowe 

definicje pojęć stanowią narzędzie ochrony interesów graczy i interesów fiskalnych? 

Pominięcie w definicjach efektu kształtowania rynku istotnie ułatwia zwalczanie zachęt 

do udziału w grach. Wykazanie, że działanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

gier hazardowych narusza zakazy ustawowe, nie wymaga dowodzenia rynkowego efektu tych 

działań. W tym kontekście można twierdzić, że konstrukcja definicji uwzględnia specyfikę 

rynku gier hazardowych. 

 W ustawie w jej brzmieniu pierwotnym reklama i promocja gier cylindrycznych, gier 

w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach była zabroniona. 

Zabronione było również informowanie o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący 

działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, przyjmowania zakładów 

wzajemnych oraz gier na automatach. Wyjątkowo zezwolono na informowanie 

o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania 

zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą 

ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu. 

Dopuszczono jedynie prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub innego oznaczenia 

indywidualizującego sponsora. Zakazy nie obejmowały reklamy i promocji prowadzonej 

wewnątrz kasyna gry i punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz oznaczenia nazwą 

‒ na zewnątrz budynku ‒ miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania 

zakładów wzajemnych. 
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 Aktualnie na zasadach określonych w ustawie dozwolona jest reklama zakładów 

wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie. Reklama jest legalna, jeżeli 

nie jest kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy 

udziale małoletnich, nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością 

fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej, nie zawiera stwierdzeń, 

że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem 

rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych. Nie może przedstawiać 

powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób, 

nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną, 

nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub 

pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym. 

 Ograniczenia dotyczą również godzin publikowania reklamy. Nie może być ona 

prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 22.00 ‒ z wyłączeniem 

reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący 

działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem 

drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej (art. 29b ust.2 

u.g.h.). Nie może być również prowadzona w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach 

dzienników i czasopism, w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez 

sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów 

wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny 

udział w danej imprezie sportowej lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek 

z organizowaną imprezą. 

 Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych 

przez sponsora lub reklamę sponsora. Reklama wskazanych gier może być prowadzona pod 

warunkiem umieszczenia w niej komunikatu o konsekwencjach udziału w nielegalnych grach 

hazardowych, o ryzyku związanym z hazardem, o posiadaniu zezwolenia na urządzanie 

zakładów wzajemnych. Przywołanie pełnego brzmienia przepisu ma istotne znaczenie 

dla ilustracji skali warunków ograniczających dopuszczalność reklamy. Korzyści z reklamy 

w sferze finansów publicznych zależnych od finansowego efektu działalności gospodarczej 

i straty społeczne związane z uczestnictwem w hazardzie wymagają bilansowania i tworzenia 

reguł prowadzenia działalności odmiennych niż w innych dziedzinach gospodarczych o innym 

poziomie zagrożeń. 

 Urządzanie gier hazardowych przez Internet stanowi szczególnie wrażliwą materię 

normatywną. Założenia prawnej regulacji gier hazardowych odnośnie planowanych dochodów 
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budżetowych powinny uwzględniać tendencje rynku gier hazardowych. Pojawia się pytanie, 

czy zmienia się proporcja dochodów publicznych generowanych przez poszczególne rodzaje 

gier? Kluczowe jest dostrzeżenie, że gry nowoczesne i tradycyjne konkurują w walce o gracza. 

Zauważyć należy, że problemem prawnym, szczególnie w odniesieniu do gier on-line, jest 

wyważenia sprzecznych interesów: interesu fiskalnego i konieczności ochrony graczy. 

W pierwotnym tekście ustawy urządzanie gier przez Internet nie było normowane. Korzystanie 

przez podmioty urządzające gry hazardowe z nowych technologii wymagało interwencji 

prawnej. Wprowadzono zakaz zarówno urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, jak 

i uczestniczenia w grach dostępnych w ten sposób. Zakazy nie dotyczyły urządzania zakładów 

wzajemnych przez Internet na podstawie udzielonego zezwolenia. Przepis art. 29a u.g.h. był 

oceniany jako jeden z najbardziej restrykcyjnych w ustawie, gdyż kolidował z zasadą 

swobodnego świadczenia usług, stanowioną w art. 56 TFUE219. 

 Uchylony został zakaz urządzania gier hazardowych przez Internet, ale nadal 

obowiązuje zakaz uczestniczenia w grach hazardowych oferowanych w sieci Internet przez 

podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe 

przez Internet bez wymaganego zezwolenia. Odstąpienie od dotychczasowych restrykcyjnych 

reguł urządzania gier przez Internet wymagało, dla zachowania standardów gwarancji oraz 

ochrony zarówno graczy jak i interesów finansowych państwa ‒ wprowadzenia systemu 

kontroli sieci. Z tej przyczyny wprowadzono procedurę rejestracji domen służących 

do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr ten, prowadzony przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych w systemie teleinformatycznym, umożliwiający 

automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych , zawiera informacje o nazwach domen 

internetowych, wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia 

lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W celu ograniczenia nielegalnych gier hazardowych ustalony został katalog środków 

zaradczych. Obowiązki w tym zakresie ciążą na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 

świadczącym usługi dostępu do sieci Internet. Podmiot ten nieodpłatnie uniemożliwia dostęp 

 
 219 W projekcie zmian jako uzasadnienie zakazu konieczności zwiększenia praworządności wskazano brak 

kontroli dostępu i związane z tym ryzyko uzależnień oraz brak rzeczywistych możliwości kontroli ––Rządowy  

projekt ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem  Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 

Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia  ustawodawstwa FATCA złożony do  Sejmu VII Kadencji w dniu 8 września 2015 r., druk nr 3860, 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/96ED97AD4173A248C1257EBA0027A8C1/%24File/3860.pdf  [dostęp: 

19.11.2019]- dalej Druk nr 3860. 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/96ED97AD4173A248C1257EBA0027A8C1/%24File/3860.pdf
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do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru, 

przekierowuje połączenia odwołujące się do nazw domen internetowych wpisanych do rejestru 

do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

 Ingerencja w prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę urządzającego gry 

hazardowe w Internecie wymagała wprowadzenia procedury sprzeciwu ‒ jako środka 

prawnego ‒ przysługującego podmiotowi dowodzącemu naruszenia jego praw. Prawo 

wniesienia sprzeciwu przysługuje nie tylko podmiotom urządzającym gry hazardowe na stronie 

internetowej, wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do rejestru, ale również 

przedsiębiorcom telekomunikacyjnym lub posiadającym tytuł prawny do domeny wpisanej 

do rejestru lub podmiotom będącym dostawcami usług płatniczych. Sprzeciw, który może być 

wniesiony w terminie dwóch miesięcy od dnia umieszczenia nazwy domeny w rejestrze, 

podlega rozpoznaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wydana 

przez właściwy organ decyzja może rozstrzygać o pozostawieniu nazwy domeny w rejestrze 

albo o jej wykreśleniu. W ustawie zastrzeżono krótki termin wdania orzeczenia – termin 

rozstrzygnięcia sprzeciwu wynosi 7 dni (art. 15f ust. 9  u.g.h.). Wątpliwości interpretacyjne 

budzi kwestia, wynikającego z ustawy, warunku wpisania domeny do rejestru. Ustawa stanowi 

o urządzaniu nielegalnych gier hazardowych. Pojęcie to należy odróżnić od oferowania 

świadczenia usług. Wyrażany jest pogląd, że warunkiem wpisania domeny do rejestru jest 

potwierdzenie świadomego zawarcia przez przedsiębiorcę umowy o świadczenie nielegalnych 

usług hazardowych wskutek świadomego działania przedsiębiorcy (element kierowania). 

Pogląd powyższy jest wywodzony z pojęcia „kierowanie” usług na terytorium danego państwa 

członkowskiego, pojęcia rozumianego jako zawarcie umowy o świadczenie 

usług hazardowych220. 

 Przyjęcie powyższego poglądu w istotny sposób ogranicza możliwość ingerencji 

ochronnej i prewencyjnej. Sformułowanie ustawowe może być również rozumiane jako 

uzasadniające poprzestanie na wykazaniu, że oferowane są nielegalnie określone gry. Wówczas 

obowiązek ingerencji powstaje w momencie ustalenia faktu oferowania gry, bez konieczności 

dowodzenia, że doszło do zawarcia umowy o świadczenie usługi hazardowej. Z uwagi na cel 

analizowanej instytucji i przysługujące prawo wniesienia sprzeciwu gwarantującego kontrolę 

 
 220 Termin „urządzania” nielegalnych gier hazardowych posiada desygnaty pojęcia „nakierowania działalności” 

wyjaśnionego w deklaracji Rady UE i Komisji, a posługiwanie się polską walutą i językiem, o których mowa w 

art. 15f ust. 4 pkt 1 u.g.h., stanowi dodatkowe wskazanie świadomej, nielegalnej działalności operatora hazardu 

internetowego – M. Lewandowicz, Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa 

unijnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 8, s. 14-21. 
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właściwego organu właściwy jest pogląd, że dostatecznym uzasadnieniem wpisu do rejestru 

jest ustalenie na podstawie treści publikowanej w sieci oferty, że gra jest urządzana przez 

podmiot działający nielegalnie. Ramowe brzmienie ustawy zostało uzupełnione przepisami 

wykonawczymi221. 

 Na poziomie ustawy wprowadzone zostało kryterium minimalnych wygranych (art. 18 

u.g.h.). Wartość ta ma znaczenie w relacji podmiotu urządzającego grę z uczestnikiem gry. 

Celem tego uregulowania prawnego jest stworzenie dla graczy gwarancji udziału w środkach 

uzyskanych przez podmiot urządzający grę z tytułu stawek lub wpływów ze sprzedaży losów 

albo innych dowodów udziału w grze. Ustawowo określona została minimalna wartość puli 

wygranych. Wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub 

innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki 0 art. 18 ust. 1 u.g.h.). Ogólna 

wartość wygranych w grze liczbowej ‒ z wyjątkiem gry liczbowej keno totalizatorze i grze 

bingo pieniężne ‒ nie może być niższa niż 50% kwoty wpłaconych stawek, a w loterii 

pieniężnej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie może być niższa niż 

30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze 

(art. 18 ust. 2u.g.h.). Gwarantowana w grach na automatach zaprogramowana wartość 

wygranych w automacie wynosi nie mniej niż 75% kwoty wpłaconych stawek (art. 18 ust. 3 

u.g.h.). Minimalną wartość wygranych w zakładach wzajemnych w których przedmiotem jest 

odgadywanie zdarzeń wirtualnych określono w art. 18 ust. 4 u.g.h. Pojęcie zdarzeń wirtualnych 

zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 2a u.g.h. Zdarzenia wirtualne to generowane komputerowo 

zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt. Wartość wygranych 

w zakładach wzajemnych dotyczących zdarzeń realnych jest punktem odniesienia określenia 

minimalnych wygranych w zakładach wzajemnych, których przedmiotem są zdarzenia 

wirtualne.  

 W zakładach wzajemnych na odgadywanie wyników komputerowo symulowanych 

wydarzeń sportowych, wygrane są programowane tak, by średnia wartość wygranych nie była 

niższa o więcej niż 5% od średniej „wygrywalności” w zakładach wzajemnych, w przypadku 

 
 221 Rozporządzenie MF z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji 

automatów i urządzeń do gier (Dz. U. z 2012 r. poz. 312) oraz rozporządzenie z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 389) – akty utraciły moc; rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2017 r. 

w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących 

urządzanej loterii oraz uzyskiwanie, naliczanie i wypłacanie wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1171). Szczególne 

obowiązki ciążą również na podmiotach wykorzystujących w prowadzonej działalności automaty do gier. W art. 

23, 23 a, 23b i 23 c u.g.h. określono wymogi techniczne z uwzględnieniem badań sprawdzających, a także wymogi 

rejestracyjne i informacyjne. Zmiany przepisów odzwierciedlają postęp techniczny w konstrukcji tego rodzaju 

urządzeń. 
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zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc 

poprzedzający. Punktem odniesienia jest więc średnia częstotliwość wygranych w zakładach 

wzajemnych na odgadywanie zdarzeń rzeczywistych. Postęp technologiczny w zakresie gier 

umożliwia aranżowanie zakładów w odniesieniu do sytuacji, które nie znajdują 

odzwierciedlenia w rzeczywistości. Uczestnik gry, dysponujący parametrami i czynnikami 

podanymi przez podmiot urządzający grę, proponuje wynik analogicznie do obstawiania 

wyników zdarzeń rzeczywistych. Sądzić należy, że z uwagi na specyfikę usług hazardowych 

realizowanych w drodze umowy zawieranej przez podmiot urządzający grę lub przyjmujący 

zakład z graczem ‒ regulacja minimalnej puli wygranych jest wystarczająca. Można zauważyć, 

że przepis art.18 ust. 4 u.g.h. ma na celu, oprócz tworzenia gwarancji dla graczy, również 

kształtowanie warunków prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych 

na odgadywanie zdarzeń wirtualnych w sposób zbliżonych do realiów rynkowych, związanych 

z ponoszeniem kosztów uzyskania przychodów. 

 Jaki powinien być sposób obliczenia wygranych w grach na automatach? W grach 

na automatach zaprogramowana wartość wygranych w automacie nie może być niższa niż 75% 

kwoty wpłaconych stawek (art. 18 ust. 3 u.g.h.). Wątpliwości interpretacyjne dotyczą tego, czy 

zasada powyższa odnosi się do wygranych w poszczególnych grach, czy do łącznej wartości 

wygranych z wszystkich zaprogramowanych na automacie gier. Należy podzielać pogląd, 

że zgodnie z treścią tego przepisu, dotyczącego gwarantowanej wartości wygranych, proporcja 

75% winna być odnoszona do wygranych w automacie od poszczególnych gier, nie odnosi się 

zatem do ogólnej wartości wygranych ze wszystkich gier222.W świetle przepisu art. 18 ust. 3 

u.g.h. wymóg 75% wpłacanych stawek należy odnieść do każdej z gier. Wartość ta jest 

weryfikowana. Przeprowadzane są badania sprawdzające automat lub urządzenie do gier 

(art. 23b u.g.h.). Na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia, że zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia 

warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub urządzenie jest 

obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu. Badanie sprawdzające 

przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, jednostka badająca, 

upoważniona do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących oraz urządzeń 

do gier. Do decyzji organu pozostawiono skorzystanie z uprawnienia badania sprawdzającego 

urządzenia do gier oraz automatów do gier. Kompetencje organu obejmują ocenę uzasadnienia 

 
 222 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2592/12, ONSA/WSA z 2015 r., Nr 

2, poz. 30. 
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podejrzenia odnośnie działania automatu niezgodnie z prawem223. Konsekwencją 

potwierdzenia naruszeń warunków zezwolenia jest cofnięcie rejestracji urządzenia. Naczelnik 

urzędu celno-skarbowego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli 

zarejestrowany automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia 

warunków określonych w ustawie. 

 Podmiot prowadzący działania w zakresie gier hazardowych jest zobligowany 

do zapewnienia wypłacalności wygranych w każdej z gier. Poziom prognozowanych zysków 

stanowi kryterium oceny opłacalności działalności. Regulacje prawne w tym zakresie wpływają 

na finanse publiczne, albowiem kształtują rynek usług hazardowych. W praktyce wypłata 

z tytułu wygranych nie stanowi prostego rozliczenia pomiędzy graczem a podmiotem 

urządzającym grę. Z tej przyczyny w ustawie określono sposób wypłaty wygranych. Wygrane 

w grach hazardowych wypłaca się (wydaje) okazicielom losów lub innych dowodów udziału 

w tych grach lub za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin gier stanowi inaczej (art. 19 

ust. 1 u.g.h.). Podmiot urządzający gry hazardowe nie ma obowiązku badania uprawnień 

okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) 

wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień 

okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem udziału w grze (art. 19 ust. 3 u.g.h.). 

W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania) wygranej podmiot 

urządzający taką grę jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie za okres 

wstrzymania wypłaty (wydania). Warto zauważyć, że ustawodawca, określając w art. 19 ust. 3 

u.g.h. konsekwencje prawne nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty wygranej, potwierdził 

możność wykazania przez okaziciela dowodu wygranej udziału w grze uprawnień do wygranej. 

Oczywiście niemożność potwierdzenia, że los lub inny dowód udziału w grze hazardowej jest 

autentyczny lub niemożność ustalenia jego numeru albo utrata lub zniszczenie dowodu udziału 

w grze hazardowej wykluczają wypłatę (wydanie) wygranej. W razie utraty lub zniszczenia 

losu albo innego dowodu udziału w grze hazardowej wystawionego imiennie albo 

na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze, uczestnikowi gry nie przysługują żadne 

roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę, chyba że regulamin gry stanowi inaczej. 

Prawne ograniczenia wypłat mają na celu zapobieganie finansowaniu terroryzmu lub praniu 

pieniędzy i umożliwienie identyfikacji beneficjentów wygranych. Rozwiązanie powyższe 

w istocie umożliwia obrót losami. Podmioty szarej strefy poszukują możności legalizacji 

środków pochodzących ze źródeł nielegalnych. Nie jest dostateczny mechanizm ograniczony 

 
 223 Wyrok  WSA  w  Gliwicach  z  dnia  24  maja  2013 r.,  sygn. akt  III  SA/Gl  661/13,  niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3C7085935 [dostęp: 9.02.2021]. 
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do możności interwencji jedynie w sytuacjach podejrzenia co do uprawnień rozporządzania 

losem. Pojęcie ustawowe nie jest ostre. Może być zawężone wyłącznie do wady prawnej 

czynności przeniesienia uprawnień z gracza na okaziciela losu lub rozumiane szeroko jako 

sytuacja realizowania wygranej przez podmiot inny niż gracz. Losy i inne dowody udziału 

w grze mają wartość majątkową. W literaturze prezentowany jest pogląd, że losy wygrane 

są papierami wartościowymi, natomiast przegrane to dokumenty, które nie powodują 

uprawnień ich posiadacza w sferze praw majątkowych224. Sądzić należy, że pogląd ten może 

budzić wątpliwości z uwagi na szczególne rygory dotyczące hazardu, związane z zagrożeniami 

typowymi dla tego rodzaju działalności. 

 Dokumentem są również zaświadczenia o wygranej (art. 20 u.g.h.). Podmiot 

urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić 

imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Szczególne znaczenie dla finansów 

publicznych mają zasady wydawania imiennych zaświadczeń. Wprowadzony rygoryzm 

wydawania zaświadczeń stanowi mechanizm przeciwdziałania nieujawnionym źródłom 

przychodu i przeciwdziałania legalizacji środków, pochodzących ze źródeł nielegalnych. 

Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Ograniczony jest czas sporządzenia 

zaświadczenia: może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym 

uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Dokument 

taki potwierdza tytuł prawny i źródło pochodzenia przychodu finansowego gracza. Znaczenie 

zaświadczeń o wygranych w finansach publicznych potwierdza obowiązek prowadzenia 

ewidencji wygranych. Zaświadczenie dokumentujące wygraną w grze wpływa na ocenę 

legalności majątku graczy oraz rozliczenie z tytułu podatku dochodowego. Zasady określone 

w art. 20 u.g.h. należą do zbioru wprowadzonych do ustawy ograniczeń prowadzenia 

działalności w zakresie gier hazardowych, mających na celu zapobieganie negatywnym 

skutkom hazardu i ochronę interesów finansowych państwa. Na szczególną uwagę zasługuje 

zmiana wysokości ewidencjonowanych wypłat. W miejsce dotychczas obowiązującej wartości 

20 000 złotych przewidziano ewidencjonowanie wypłat (wydań) wygranych, których wartość 

wynosi co najmniej 2 280 zł (art. 20 ust. 5 u.g.h.).225. Zaświadczenie imienne o wygranej jest 

wydawane przez podmiot urządzający grę hazardową na żądanie uczestnika takiej gry. 

Ponieważ zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania, podmiot urządzający grę 

 
 224 J. Błachut, Dokument jako przedmiot ochrony prawnokarnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 205 i n.  

 225 Art. 20 ust. 5 u.g.h. w brzmieniu zmienionym art. 1 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 stycznia 2017 r. o zmianie 

ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.88). Zgłaszane wcześniej zastrzeżenia 

co do wysokości kwoty minimalnej –  po r. M. Bik, op.cit., s. 68. 
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hazardową jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać ich odpisy, 

a także udostępniać ewidencję, w celu jej poświadczenia, naczelnikowi urzędu skarbowego. 

Na podmiocie urządzającym gry hazardowe ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji 

wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł. Kwotowe 

ograniczenie, zwalniające z obowiązku prowadzenia ewidencji wygranych o wartości niższej 

niż wskazana kwota może być rozumiane jako dotyczące wygranych z poszczególnych 

zakładów, istotą jest bowiem obowiązek ewidencjonowania łącznych kwot wypłaconych226. 

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 20 ust. 8 u.g.h. wysokość wygranej albo przegranej 

w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać 

podmiot urządzający tę grę. Informacja o wygranej stanowi tajemnicę zawodową227. Informacje 

o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego oraz inspektora kontroli skarbowej, 

a także Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądu i prokuratora ‒ w związku 

z toczącymi się postępowaniami. Obowiązek prowadzenia ewidencji wygranych nie może być 

utożsamiany z obowiązkiem rejestrowania transakcji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu228.  

  W przepisach art. 23, 23 a, 23b u.g.h. w odniesieniu do urządzeń losujących, urządzeń 

do gier i automatów zostały określone wymogi dotyczące nie tylko sposobu uzyskiwania, 

naliczania i wypłacania wygranych, ale również badania, rejestracji i eksploatacji, warunków 

i sposobu zabezpieczenia przed ingerencją z zewnątrz, sposobu działania w czasie awarii, 

sposobu zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych 

dotyczących jej uczestników. Zastrzeżono, że wszystkie wyżej wskazane rygory mogą być 

stosowane dla zapewnienia ochrony interesów uczestników gier i wykonywania zobowiązań 

urządzającego grę wobec budżetu państwa.  

 Na podmiotach urządzających gry hazardowe ciążą również obowiązki związane 

z zapewnieniem szkoleń. Od dnia 1 kwietnia 2017 roku wprowadzono obowiązek szkolenia w 

miejsce uprzednio obowiązującego wymogu uzyskiwania świadectw zawodowych, 

potwierdzających zdanie egzaminu warunkującego pełnienie funkcji lub zajmowanie 

 
226Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej 

w Warszawie  z  dnia 18  stycznia  2011 r.,  nr  IPPP2/443-808/10-3/MM, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-

urzedowe/pisma-urzedowe/ippp2-443-808-10-3-mm-okreslenie-podstawy-opodatkowania-184599050  [dostęp: 

9.12.2019]. 
227 M. Stanik, Spółki Akcyjne prowadzące działalność w zakresie niektórych gier hazardowych [w:] A.Kidyba 

(red.), Szczególne formy spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 1415. 

 228 T. j. Dz. U. 2017 .1049 ze zm. Rozważania dotyczące celu poszczególnych regulacji prawnych oraz adresatów 

obowiązku w wyroku NSA z dnia 7 marca 2014r, II GSK 272/12, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D40FB1202. 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ippp2-443-808-10-3-mm-okreslenie-podstawy-opodatkowania-184599050
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/ippp2-443-808-10-3-mm-okreslenie-podstawy-opodatkowania-184599050
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stanowiska, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania lub bezpośredniego prowadzenia gier 

hazardowych. Powierzenie pracodawcy uprawnień prowadzenia szkoleń (art. 24b u.g.h.) 

istotnie zmniejsza dotychczasowe ciężary uczestniczenia w szkoleniach, do których wyłącznie 

uprawnione były podmioty specjalistyczne. 

 

2.4.Koncesje i zezwolenia na urządzanie gier hazardowych w Polsce 

 

 W literaturze przedmiotu koncesja jest rozumiana jako akt administracyjny dotyczący 

zakresu i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w określonej dziedzinie, 

skutkujący odstąpieniem od wynikającego z przepisów prawa zakazu wykonywania 

działalności gospodarczej229. Wyrażany jest pogląd, że koncesja to rodzaj zezwolenia 

udzielanego podmiotom wykonującym zadania lub uprawnienia państwa230. Przez zezwolenie 

należy natomiast rozumieć akt administracyjny uchylający wobec wskazanego w nim 

przedsiębiorcy zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, z tym że zakaz ten nie 

musi być bezpośrednio sprecyzowany w przepisach prawa, lecz może być wyinterpretowany 

z normy nakazującej uzyskanie zezwolenia231. W doktrynie jest dostrzegany brak koncepcji 

pozwalającej na odróżnienie koncesji i zezwoleń232. Generalnie zezwolenia i koncesje 

to indywidualne akty organów administracji publicznej konkretyzujące uprawnienia 

administracyjne. 

 Działalność hazardowa jest poddana szczególnym rygorom ilościowym. Ograniczenia 

związane z limitami koncesji i zezwoleń233 wynikają z realizacji funkcji władczych państwa 

w kształtowaniu rynku gier hazardowych. Proces udzielania koncesji i zezwoleń pozwala 

organom właściwym na korzystanie z mechanizmu wyboru odpowiedniego podmiotu. 

Gwarancje transparentności działań władczych w procedurze przetargowej są szczególnie 

 
229 J. Kidyba, Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 26; M.A. 

Waligórski, Koncesje na działalność gospodarczą, Forum Naukowe, Poznań 2009, s. 151 i nast.  
230 D. Kijowski, Zezwolenia i koncesje [w:] r. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa 

Administracyjnego, Tom 7, Prawo administracyjne materialne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017,  s. 387-402. 

Potrzeby społeczne stanowią uzasadnienie akceptacji urządzania gier hazardowych. – M. Furdzik, Nowe 

instrumenty finansowania organizacji pozarządowych w Polsce [w:] S. Mazur, A. Pacut (red.), System 

finansowania organizacji pozarządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła 

Administracji Publicznej, Kraków 2015, s. 120. 
231 E. Czech, Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, Nr 5,  

s. 42- 47; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 201.  
232 K. Kiczka, Problemy badawcze uprawniających aktów prawnych [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne 

publicznego prawa gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 62-63. 
233 Zob. rozdział II pkt 3 niniejszej pracy.  
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istotne w związku ze ścisłym reglamentowaniem rynku gier hazardowych234. Przepisy prawne 

przewidują procedurę przetargową, jeżeli o limitowane ilościowo koncesje albo zezwolenia 

ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający ustawowe wymogi. W takiej sytuacji minister 

właściwy do spraw finansów publicznych jest zobligowany do ogłoszenia i przeprowadzenia 

przetargu. Charakterystyczne jest wprowadzenie kryterium udziału „więcej niż jednego 

podmiotu”. Jeżeli o koncesję albo zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom 

ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza i przeprowadza przetarg. 

Niezależnie od liczby koncesji lub zezwoleń podlegających ograniczeniom liczbowym 

ubieganie się przez więcej niż jeden podmiot, spełniający wymogi określone w ustawie 

dla uzyskania koncesji lub zezwolenia, wymaga przeprowadzenia przetargu. Pojawia się 

pytanie, czy konieczność prowadzenia procedury przetargowej jest celowa, jeżeli o jedną 

koncesję ubiega się jeden podmiot. Należy sądzić, że od procedury przetargowej zwalnia 

sytuacja ubiegania się przez więcej niż jeden podmiot o koncesję lub zezwolenie, jeżeli 

porównanie rachunkowe potwierdzi rywalizację o jedną koncesję lub o jedno zezwolenie przez 

nie więcej niż jeden podmiot. Właściwy minister jako podmiot kompetentny do udzielenia 

koncesji ma obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy liczba 

możliwych do udzielenia koncesji jest niższa niż liczba podmiotów ubiegających się 

o uzyskanie tego uprawnienia. Zgodnie z dyspozycją art. 33 ust. 2 u.g.h. przetarg jest 

obligatoryjny, gdy liczba osób zainteresowanych przekracza liczbę dostępnych koncesji lub 

zezwoleń, zatem o każdą koncesję albo każde zezwolenie ubiega się w konsekwencji więcej 

niż jeden podmiot. Podmioty wnioskujące o koncesję lub zezwolenie poddają weryfikacji 

legalność źródeł pochodzenia kapitału, rzetelność rozliczeń podatkowych oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

 Warunki związane z legalnością finansową i zgodnością z prawem rozliczenia danin 

publicznoprawnych mają kluczowe znaczenie dla finansów publicznych. Wniosek o udzielenie 

koncesji powinien zwierać szczegółowe informacje o sytuacji finansowej podmiotu 

zainteresowanego. Podmiot ten powinien przedstawić również proponowane warunki złożenia 

zabezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału. 

Wymagane jest aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków, stanowiących 

dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

i ubezpieczenia zdrowotne. Osoby fizyczne powinny złożyć oświadczenie, że nie toczy się 

 
 234 G. Materna, Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 

2016, s. 45- 49.  
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przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz 

finansowaniem terroryzmu i aktualne zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

Warunkiem skuteczności przyjętych rozwiązań jest ścisłe egzekwowanie obowiązków 

prawnych w warunkach współpracy pomiędzy organami różnych krajów. Na spółkach ciąży 

obowiązek przedłożenia dokumentu, wydanego przez właściwe władze lub złożenia 

oświadczenia, potwierdzającego zgodność działań spółki z właściwymi przepisami, 

regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także 

sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Spółka rozpoczynająca działalność 

powinna złożyć oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości. 

Należy zwrócić uwagę, że jednym z warunków prawidłowości wniosku jest prezentacja opisu 

dokumentów, wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem), w którym będą 

urządzane gry. Wystarczające jest wykazanie posiadania tytułu prawnego do żądania zawarcia 

właściwej umowy lub wykazanie przez przedsiębiorcę prawa faktycznego korzystania 

z budynku (lokalu)235. 

 Wymagana prawem opinia organu gminy o lokalizacji kasyna gry nie stanowi 

rozstrzygnięcia o koncesji, dotyczy jedynie kwestii lokalizacji, przy czym kryterium oceny nie 

zostało zdefiniowane236. Określone szczegółowo wymogi wniosku wyznaczają nie tylko 

obowiązki podmiotu zainteresowanego, ale również zakres kognicji organów dokonujących 

oceny w sprawie. W przepisach art. 36 u.g.h. zostały określone wymogi wniosków o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne lub urządzanie zakładów wzajemnych. 

Generalnie można dostrzec, że przyjęto rozwiązanie analogiczne jak w art. 35 u.g.h., gdyż 

organ bada zarówno przesłanki podmiotowe, jak i związane z miejscem, rozmiarem 

i finansowaniem wnioskowanej działalności. Dodatkowe wymogi obowiązują podmioty 

zagraniczne. Wniosek zagranicznych spółek kapitałowych o udzielenie zezwolenia w granicach 

przedmiotowych art. 35 i 36 u.g.h. wymaga wykazania warunków odnoszących się do spółki, 

 
 235 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Go 37/11, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/914B82971B [dostęp: 9.02.2021]; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 

dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Go 696/10, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C3C6AC091 

[dostęp: 9.02.2021]; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. II SA/Go 824/15, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82D3360955 [dostęp: 9.02.2021]. 

 236 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2011 r., sygn., akt III SA/Gl 2234/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE665EB140 [dostęp: 9.02.2021]; J. Korczak, A. Ostapski, Opinia rady gminy 

w sprawie lokalizacji ośrodka gry, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 3, s. 64-70. 
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jak i warunków dotyczących wspólników (akcjonariuszy). Turniej gry w pokera może być 

urządzany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie zezwolenia i zatwierdzeniu 

‒ przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ‒ regulaminu turnieju (art. 6a 

u.g.h.). Loteria fantowa lub gry bingo fantowe mogą być urządzane po uzyskaniu zezwolenia. 

Wniosek powinien odpowiadać wymogom treści określonym w art. 38 u.g.h. Powinien 

zawierać wskazanie rodzaju gry, nazwy i statusu prawnego podmiotu występującego 

z wnioskiem. Konieczne jest podanie danych osobowych osób zarządzających podmiotem oraz 

reprezentujących podmiot, występujący z wnioskiem, We wniosku powinien być określony 

obszar i czas planowanego urządzenie gry. Warto zauważyć, że w celu ochrony interesów 

fiskalnych wprowadzono na etapie wnioskowania obowiązek dokładnego wyznaczenia celu, 

na który przeznacza się dochód z urządzanej gry, określenie planowanej wielkości sprzedaży 

losów lub kartonów, gwarancje wypłacalności nagród. Wnioskujący przedstawia projekt 

regulaminu gry, dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału 

zakładowego, środków finansowych lub innego majątku, przeznaczonego na urządzenie loterii 

fantowej lub gry bingo fantowe, aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Do wniosku jest dołączana ekspertyza losów, innych 

dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzająca zabezpieczenie przed sfałszowaniem 

oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, 

otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby 

ochronnej bez naruszenia struktury papieru. Podmiot wnioskujący przedkłada aktualne 

zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz reprezentujące podmiot 

występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 Mniej sformalizowane jest zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe o niższej 

puli wygranych, czyli nieprzekraczających kwoty bazowej lub o puli wygranych 

nieprzekraczającej piętnastokrotności kwoty bazowej (art. 7 ust. 1a i 1b u.g.h.). Warunkiem jest 

jednak obligatoryjne złożenie oświadczenia o legalności źródeł pochodzenia kapitału 

zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii 

fantowej lub gry bingo fantowe i o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne. Loterie promocyjne to loterie, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, 

usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, 
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a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe237. Wniosek o udzielenie 

zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej wymaga wykazania okoliczności o charakterze 

podstawowym, jednak powinien odpowiadać standardom umożliwiającym ocenę legalności 

źródeł pochodzenia środków finansowych, przeznaczonych na organizację loterii i zapłaty 

podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Kluczowe znaczenie ma ocena 

wstępna dotycząca charakteru loterii. 

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audiotekstowej zawiera 

w szczególności informacje o statusie prawnym podmiotu zainteresowanego, danych 

osobowych członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, określenie obszaru i czasu 

planowanego urządzenie loterii, bankowych gwarancjach wypłat nagród, dokumenty 

potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych i o niezaleganiu z zapłatą 

podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Potwierdzenie zawsze dotyczy 

niezalegania zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Wymagana rzetelność 

podatkowa jest więc ograniczona do wymienionej w ustawie o grach hazardowych grupy danin 

‒ ze zbioru wyłączono podatki, których beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego. 

Wyłączenie nie jest uzasadnione. Oczekiwanie rzetelności podmiotu zainteresowanego 

prowadzeniem tego rodzaju działalności nie powinno podlegać gradacji. Nierzetelne 

zachowanie tego podmiotu jako podatnika, ujawnione już na etapie wniosku o zezwolenie 

na prowadzenie działalności, powinno wykluczać ten podmiot z rynku gier hazardowych. 

 Prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych podlega nadzorowi organów 

udzielających koncesje lub zezwolenia. Stwierdzenie przez uprawniony organ uchybień 

obliguje organ do podjęcia czynności w celu usunięcia stanu niezgodnego z treścią decyzyjnych 

rozstrzygnięć, określających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszym 

działaniem, jeżeli uchybienie nie ma charakteru rażącego, jest wezwanie do usunięcia uchybień 

(art. 58 u.g.h.). Problemem jest zdefiniowanie pojęcia rażącego naruszenia prawa. Kwalifikator 

oceny odsyła do wzoru działania lub zaniechania w sposób niepozostawiający wątpliwości, 

że działania lub zaniechania pozostają w sprzeczności z warunkami wyznaczonymi ustawą, 

 
 237 „Loterii nie można przypisać charakteru promocyjnego, jeżeli występował w niej element wysyłania 

SMS-ów, których koszt był wyższy niż koszt standardowych SMS-ów według cennika danego operatora” – wyrok 

WSA  w  Warszawie  z  dnia  23  marca  2017 

r., sygn.  akt  III  SA/Wa  1406/16, niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1B9A0AEB4 [dostęp: 9.02.2021]. 
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orzeczeniem lub regulaminem238. Organ udzielający koncesji lub zezwolenia może wezwać 

podmiot, któremu udzielono koncesji lub zezwolenia, do usunięcia stwierdzonych uchybień. 

Organ wyznacza termin i zobowiązuje do powiadomienia o terminie i sposobie usunięcia 

uchybień. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego 

niezgodnego z przepisami regulującymi działalność objętą koncesją lub zezwoleniem lub 

z warunkami określonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie to sytuacja kwalifikowana 

jako podstawa cofnięcia koncesji lub zezwolenia (59 ust. 1 pkt u.g.h). Organ właściwy 

w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa koncesję lub zezwolenie 

również w razie rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub 

regulaminie lub innych określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, 

na którą udzielono koncesji lub zezwolenia (art. 59 ust. 1 pkt 2 u.g.h.). Podkreślić należy, 

że cofnięcie bez uprzedniego wezwania do usunięcia wadliwości działania lub zaniechania 

wymaga poczynienia oceny umożliwiającej ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia 

warunków koncesji, zezwolenia lub regulaminu239. Niepłacenie podatków jest również rażącym 

naruszeniem warunków, określonych w koncesji lub zezwoleniu. Skutek cofnięcia koncesji lub 

zezwolenia przewidziano także jako konsekwencję obniżenia kapitału zakładowego spółki 

poniżej granicy prawnie określonej, rezygnacji podmiotu uprawnionego z działalności 

lub trwającej dłużej niż 6 miesięcy przerwy w prowadzeniu działalności na podstawie koncesji 

lub zezwolenia ograniczonych ilościowo, chyba że przerwa była spowodowana działaniem siły 

wyższej (art. 59 ust. 2 u.g.h.). Gry w kasynie gry mogą być urządzane przez podmioty o kapitale 

zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych, gry urządzane w salonie gry bingo pieniężne 

lub przyjmowania zakładów wzajemnych – przez podmioty o kapitale zakładowym 

nie mniejszym niż 2 000 000 złotych (art. 10 ust. 1 u.g.h). Wartości minimalne wymaganego 

kapitału zakładowego spółki zostały zróżnicowane zróżnicowane w odniesieniu 

do poszczególnych rodzajów gier. Naruszeniem warunków koncesji lub zezwolenia jest 

również skazanie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) osoby będącej 

akcjonariuszem (wspólnikiem), członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółki 

za przestępstwo związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu oraz 

niewykazanie przez podmiot zobowiązany zgodności działań z właściwymi przepisami 

 
 238 M. Sieradzka, Art. 83 Ograniczenie czasu trwania kontroli [w:] M. Zdyb, M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 643. 

 239 W. Czyżowicz, Poważne naruszenia prawa w teorii i praktyce koncesyjnej, „Przegląd Ustawodawstwa 

Gospodarczego” 2012, nr 4, s. 2; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 770/13, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AF3B278E7C [dostęp: 9.02.2021]. 
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regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Dwukrotne 

stwierdzenie uczestnictwa w grach hazardowych osoby poniżej 18. roku życia, w tym samym 

ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych, nieprzedstawienie 

sprawozdania finansowego, prowadzenie działalności bez wymaganego przedstawiciela przez 

okres dłuższy niż 2 miesiące to również podstawy do cofnięcia koncesji lub zezwolenia (art. 59 

ust. 1 pkt 6,7,8,9 u.g.h.). Decyzja o cofnięciu koncesji lub zezwolenia jest wykonalna z chwilą 

jej doręczenia. Przepis rygorystycznie wskazuje możliwość zastosowania przymusu 

egzekucyjnego dla osiągnięcia celu, jakim jest wyeliminowanie z rynku gier hazardowych 

podmiotu naruszającego warunki dozwolenia. Kwestię rygoryzmu ustawy należy uwypuklić. 

Sądzić należy, że natychmiastowa wykonalność decyzji w przedmiocie cofnięcia koncesji 

lub zezwolenia jest uzasadniona. Mechanizm prawny pozbawia podmiot prowadzący 

działalność hazardową na podstawie koncesji lub zezwolenia gwarancji kontynuowania 

działalności do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Mechanizm ten zwalnia organ 

z konieczności wdrażania procedury nadania natychmiastowej wykonalności. Skutek prawny 

decyzji nieostatecznej następuje z mocy ustawy, co przystaje do interwencyjnego charakteru 

rozważanego rozwiązania procesowego. Konsekwencja w postaci cofnięcia koncesji lub 

zezwolenia jest postrzegana jako sankcja administracyjna, stanowi bowiem skutek 

niekorzystny dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych 240. 

 Szczególna procedura usuwania naruszeń lub uchybień przez podmiot, realizujący 

monopol państwa w zakresie gier hazardowych, wyklucza stosowanie sankcji na zasadach 

ogólnych. Naruszenie ustawy lub uchybienie przepisom regulaminów gier przez spółkę 

urządzającą gry stanowiące monopol państwa skutkuje wydaniem przez ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych decyzji o poleceniu usunięcia stwierdzonych naruszeń lub 

uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 61 u.g.h.). Nieusunięcie we 

wskazanym w decyzji terminie stwierdzonych uchybień lub naruszeń jest podstawą 

do przekazania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych szczegółowej 

informacji organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących 

do Skarbu Państwa. W art. 62 u.g.h. w sposób ramowy uregulowano dalsze działania organu 

uprawnionego do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa. 

Organ ten podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień. 

Rzeczą organu jest zatem wybór środka umożliwiającego osiągnięcie celu, jakim jest 

doprowadzenie do prawidłowego działania spółki. O podjętych czynnościach organ 

 
 240 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Wolters Kluwer, Warszawa 

2008, s. 113 i n.  
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uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do skarbu państwa, inny 

niż prezes rady ministrów, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podjętych czynnościach. Specyfika relacji podmiotów wykonujących monopol 

państwa powoduje powierzenie podejmowania czynności w trybach wewnętrznych. 

Uproszczona procedura umożliwia interwencyjne działania na poziomie organów 

odpowiedzialnych za finanse publiczne.  

 Reglamentacja gospodarcza jest przedmiotem różnych definicji. Interwencja państwa 

oddziałuje na procesy gospodarcze. W definicjach jest eksponowane ograniczenie swobody 

podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez interwencję państwa, 

podejmowaną w celu zapewnienia zgodności z interesem publicznym241. Aktualnie 

ustawodawca stosuje rozwiązanie, odpowiadające wąskiemu rozumieniu reglamentacji 

gospodarczej242. Zasady, tryb udzielania i wykonywania koncesji oraz zezwoleń określa ustawa 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców243. Reglamentacja działalności gospodarczej 

może być dokonywana w formie koncesji (art. 37 u.p.p.) lub zezwoleń (art. 41 u.p.p.).  

 Pojawia się pytanie dotyczące relacji pomiędzy ustawą Prawo przedsiębiorców i ustawą 

o grach hazardowych244. Wydaje się, że ustawa Prawo przedsiębiorców ma charakter ramowy, 

szczegółowe rozwiązania są przedmiotem regulacji odrębnej dotyczącej gier hazardowych. 

Zgodnie z art. 34 ust.1 u.p.p. wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających 

szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny 

interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być 

wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo 

zezwolenia. Prawnie określona została gradacja reglamentacji. Wolność gospodarcza jest 

ograniczana przez wymóg uzyskania wpisu do rejestru, uzyskania zezwolenia lub uzyskania 

koncesji. Koncesja na prowadzenie kasyna gry uprawnia do urządzania gier cylindrycznych, 

gier w karty, gier w kości i gier na automatach. Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo 

 
 241 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 186; 

K. Stryczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2005, s. 209; C. Banasiński, Prawo 

administracyjne gospodarcze [w:] H. Gronkiewisz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. 

Zagadnienia administracyjnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 32. 

 242 M. Strzelbicki, Reglamentacja działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorcy na tle 

unormowań wcześniejszych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 4, s. 73-87.  

 243 Tekst jedn. Dz. U. 2021.162, zwana dalej u.p.p. Poprzednio obowiązująca ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej utraciła moc na podstawie art. 192 ustawy z 6 marca 2018 r., przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018. 650). 

 244 Koncesjonowanie działalności na podstawie ustawy o grach hazardowych stanowi regulację szczególną 

w stosunku do swobód gwarantowanych ustawą Prawo przedsiębiorców. Po r. K. Kiczka, Decyzje uprawniające 

w publicznym prawie gospodarczym [w:] r. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa 

administracyjnego. Tom 8B, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 517. 
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pieniężne oraz zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych umożliwiają urządzanie tych 

gier hazardowych. 

 Zgodnie z art. 3 u.g.h. odnoszącym się do wymogu koncesji, zezwolenia i zgłoszenia, 

sfera działalności hazardowej została objęta reglamentacją ustawową245. Uzasadnione jest 

twierdzenie o deklaracyjnym charakterze tego przepisu, skoro warunki urządzania gier 

hazardowych oraz pojęcie gier hazardowych zostały uregulowane odrębnymi przepisami. 

W ustawie zostały określone wymogi formalne urządzania poszczególnych gier hazardowych. 

Uprawnienie podmiotu gospodarczego do prowadzenia działalności hazardowej wynika 

z określnego aktu administracyjnego. 

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 u.p.p. koncesjonowaniu podlega działalność w dziedzinach 

gospodarczych o szczególnym znaczeniu. Ocena wymaga uwzględnienia wpływu 

na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Decyzja 

administracyjna w formie koncesji jest oparta na uznaniu administracyjnym. W ustawie 

koncesja jako forma rozstrzygnięcia została przewidziana jedynie w odniesieniu 

do prowadzenia kasyna. Uzyskanie koncesji umożliwia urządzanie gier kasynowych. W 

ustawie nie przewidziano konieczności uzyskiwania odrębnych koncesji na poszczególne gry 

urządzane w kasynie. Koncesja dotyczy w istocie możliwości prowadzenia działalności, której 

treścią jest urządzanie gier, które mogą być urządzane wyłącznie w kasynie. Podmiot, który 

uzyskał koncesję, może urządzać gry na zasadach w niej określonych. Obligatoryjnym 

elementem treści koncesji jest wskazanie miejsca urządzania gier. Koncesja na prowadzenie 

kasyna gry uprawnia do urządzania gier wyłącznie w lokalizacji wskazanej w udzielonej 

koncesji246. 

 Najbardziej restrykcyjną formą ingerencji w swobodę działalności gospodarczej jest 

koncesja247. Wprowadzenie możliwości prawnej udzielenia przez właściwego ministra koncesji 

dotyczy aktu wyrażania zgody na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. W polskim 

prawie koncesja nie przenosi uprawnień państwa-monopolisty na podmiot gospodarczy, 

lecz stanowi akt administracyjny ograniczania wolności gospodarczej. Koncesja jest prawnym 

środkiem stosowanym w dziedzinach poddanych szczególnej jurysdykcji. Można powiedzieć, 

 
 245 W literaturze przedmiotu wskazywane są również art. 6 ust. 1-4, art. 6a ust. 2, art. 7 u.g.h. – zob. K. Budnik, 

Rozdział 1. Przepisy ogólne Komentarz do art. 3  [w: ] S. Radowicki, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o grach 

hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 16.  

 246 Wyrok  SN  z  16  marca  2017 

r.,  sygn.  akt  V  KK  21/17,  niepubl.,  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20kk%2021-17.pdf [dostęp: 

29.11.2019]. 

 247 J. Kabza, op.cit., s. 28-30; C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, 

LexisNexis,Warszawa,  2002, s. 28 i n. 
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że generalny zakaz prowadzenia działalności zostaje uchylony wobec podmiotu uzyskującego 

uprawnienie działania na podstawie aktu indywidualnego248. Szczególne znaczenie koncesji 

potwierdza wskazanie ministra jako organu właściwego. Organ ten orzeka w przedmiocie 

udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia i cofnięcia koncesji albo ograniczenia 

jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji. Koncesjonariusz podlega kontroli 

organu koncesyjnego nie tylko w zakresie zgodności działalności z aktem indywidualnym ‒ 

udzieloną koncesją ‒ ale również w zakresie zgodności z warunkami wykonywania działalności 

gospodarczej oraz ewentualnego zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa i ochrony 

bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli. 

 W ustawie wprowadzony został wymóg uzyskania koncesji jako warunek prowadzenia 

gier w ośrodku gier będącym kasynem. Zapis ustawowy nie jest precyzyjny. Konieczne jest 

doprecyzowanie, że działalność w zakresie prowadzenia kasyna nie może być prowadzona 

bez uzyskania koncesji. Koncesji nie można definiować w oderwaniu od istoty działalności 

kasynowej. Wbrew literalnemu brzmieniu ustawy nie ma podstaw do przyjęcia, że koncesja 

dotyczy abstrakcyjnie pojmowanego uprawnienia do prowadzenia kasyna. Uprawnienie 

wynikające z koncesji dotyczy określonej działalności w zakresie gier hazardowych, 

polegającej na ich urządzaniu i oferowaniu249. Prowadzenie kasyna wymaga zapewnienia 

dostępu graczy do wszystkich wskazanych w ustawie gier kasynowych250. 

 Gry w kasynach gry można urządzać wyłącznie po uzyskaniu koncesji. Są to gry 

cylindryczne, gry w karty, gry w kości i gry na automatach. Koncesja jest decyzją 

administracyjną, na mocy której określony podmiot uzyskuje uprawnienie podjęcia 

działalności. Decyzja ta ma element uznaniowości, gdyż spełnienie przez podmiot ubiegający 

się o koncesję wymogów prawnych nie obliguje organu do udzielenia koncesji251. 

 Działalność hazardowa jest reglamentowana przez ścisłe określenie w ustawie miejsce 

urządzania gier i przyjmowania zakładów. Urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym 

turniejów gry w pokera, gier w kości oraz gier na automatach jest dozwolone wyłącznie 

w kasynach gier (z wyjątkiem urządzania gry w pokera poza kasynami gier). Jedno kasyno gry 

 
 248 C. Kosikowski, Koncesje i zezwolenia…, op.cit., s. 396; C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie 

swobody działalności gospodarczej, „Państwo i Prawo” 2004, nr 10, s. 11-13; M. Szydło, Reglamentacja 

podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd 

Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12, s. 7-9. 

 249 G. Łabuda, Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych [w:]  

 P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 

s. 1003. 

 250 Wyrok NSA z 8 marca 2017 r., sygn.. akt II GSK 206/17, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ [dostęp: 

26.03.2020]. 

 251 S. Babiarz, K. Aromiński, op.cit., s. 96, P. Soroka, Koncesja na prowadzenie kasyna gry jako ograniczenie 

wolności gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, nr 372, s. 330. 
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może być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców, a na każde 

kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o jedno, 

z tym, że łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż jedno 

kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa. Kasyna gry mogą być także 

lokalizowane na pełnomorskich statkach pasażerskich i promach pasażerskich o polskiej 

przynależności ‒ pod warunkiem, że gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna się nie 

wcześniej niż po upływie 30 minut po wypłynięciu z portu i kończy się nie później niż 

na 30 minut przed wpłynięciem do portu przeznaczenia. 

 Podmioty wnoszące o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna wybierają lokalizację 

pozwalającą na osiągnięcie zysku. Prognoza dotycząca zainteresowania grami urządzanymi 

w kasynach uwzględnia zamożność mieszkańców, atrakcyjność turystyczną i położenie 

nadgraniczne. Na dzień sporządzenia zestawienia wykorzystane były limity lokalizacji 

we wszystkich województwach za wyjątkiem województwa małopolskiego, w którym była 

wolna jedna lokalizacja. Wolna lokalizacja może potwierdzać brak zainteresowania podmiotów 

gospodarczych prowadzeniem działalności. Należy uwzględnić, że koncesje są udzielane 

na czas określony. Upływ ważności udzielonej koncesji może przejściowo powodować 

niewykorzystanie limitu lokalizacji. 

 Inną formą legalizacji działalności w zakresie wskazanych w ustawie gier hazardowych 

jest zezwolenie252. Zezwolenia stanowią mniej restrykcyjną formę reglamentacji, mimo 

że zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz zakładów wzajemnych 

są wydawane przez ten sam organ, który wdaje koncesje. W nauce prawa administracyjnego 

zagadnienie zezwolenia na działalność gospodarczą przedstawiane jest przeważnie w dwóch 

aspektach. Po pierwsze, jako konsekwencja istnienia w obrębie systemu prawnego przepisów 

wprowadzających ogólny prewencyjny zakaz prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej, który to zakaz może być wyłączony wobec konkretnego podmiotu w drodze aktu 

administracyjnego wydanego w wyniku przeprowadzonego postępowania (wówczas jest to akt 

administracyjny wyłączający to ogólne ograniczenie wobec konkretnego podmiotu, 

spełniającego określone prawem warunki, których spełnienie upoważnia do legalnego 

wykonywania danej działalności)253. Po drugie, jako środek prewencji władzy państwowej 

mający na celu ochronę interesu publicznego (wydanie zezwolenia jest wówczas równoznaczne 

 
 252 B. Popławska, Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 2005, nr 4, s. 23-25. 
253 P. Wajda, Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, s. 263-264 i cytowana tam literatura. 
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ze stwierdzeniem, że z punktu widzenia konieczności ochrony interesu publicznego 

nie zachodzą żadne przeszkody w podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez daną 

jednostkę)254.  

 Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli taki 

wymóg wynika z odrębnych przepisów (art. 41 ust. 1 u.p.p.). Zezwolenie potwierdza 

uprawnienie do określonego działania. Jest wydawane po spełnieniu przez przedsiębiorcę 

warunków, wskazanych w przepisach prawa. Zezwolenie nie ma charakteru decyzji 

o charakterze uznaniowym255. 

 W przepisach ustawy o grach hazardowych rozdzielone zostały kompetencje organu 

udzielającego zezwolenie – dyrektora izby administracji skarbowej – i organu, który rozstrzyga 

spory i rozstrzyga w drodze decyzji, czy gra lub zakład są grą hazardową w rozumieniu ustawy 

– ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Z tej przyczyny konieczne jest 

rygorystyczne przestrzeganie granic kompetencji w celu uniknięcia sankcji za niedopuszczalną 

prawnie sytuację funkcjonowania w obrocie prawnym konkurencyjnych rozstrzygnięć256. 

 Koncesja i zezwolenie są rozstrzygnięciami odrębnymi, wydawanymi w terminach 

wskazanych w art. 40 u.g.h. Różnice zostały wskazane w art. 41 u.g.h. Jedna koncesja jest 

udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry, jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie 

jednego salonu gry bingo pieniężne, jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej 

liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby 

stron internetowych do urządzania zakładów wzajemnych. W procedurze przetargowej 

pojawiły się problemy interpretacyjne, dotyczące sposobu ostatecznego rozstrzygnięcia. 

 

Tabela 1. Lokalizacja kasyn gry 

 

Miejscowość Liczba kasyn 

Warszawa 8 

Kraków 4 

Wrocław 3 

 
254 Ibidem, s. 264. 

 255 D. r. Kijowski, Pozwolenia w administracji publicznej, Studium z teorii prawa administracyjnego, Temida 2, 

Białystok 2000, s. 177. 

 256 Wyrok  NSA  z  dnia  29  stycznia  2014 r.,  II  GSK  1314/12,  niepubl.,  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

doc/1B89A942A5 [dostęp: 19.11.2019]. 
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Gdańsk 2 

Lublin 2 

Łódź 3 

Poznań 3 

Koszalin 1 

Toruń 1 

Inowrocław 1 

Elbląg 1 

Olsztyn  1 

Opole 1 

Lubin 1 

Bytom 1 

Częstochowa 1 

Chorzów 1 

Bydgoszcz 1 

Zamość  1 

Gorzów Wielkopolski 1 

Kalisz 1 

Konin 1 

Tychy 1 

Rzeszów  1 

Katowice 2 

Kielce 1 

Sopot 1 

Krosno 1 

Białystok 1 

Szczecin 1 

Stalowa Wola  1 

Bielsko-Biała 1 

Łącznie 32 Łącznie 51 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o obowiązujących koncesjach na kasyna gry, 

https://www.podatki.gov.pl/media/5140/wykaz-obowiązujących-koncesji-na-kasyna-gry-wg-stanu-na-24-04-

2020.pdf [dostęp:19.04.2021]. 
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 Przepis art. 41 ust. 1 u.g.h. stanowi, że jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie 

jednego kasyna gry, art. 42 u.g.h. wymienia elementy, jakie obejmuje koncesja, a art. 49 ust. 1 

u.g.h. określa termin, na jaki udzielana jest koncesja na prowadzenie kasyna gry. Z żadnego 

z tych przepisów nie wynika, że minister finansów nie może w jednej decyzji zawrzeć 

rozstrzygnięcia o udzieleniu koncesji określonemu podmiotowi (podmiotom) zawierającego 

elementy wskazane m.in. w art. 42 u.g.h. oraz rozstrzygnięcia o odmowie udzielenia koncesji 

innym podmiotom uczestniczącym w przetargu257. Co do zasady organ ma obowiązek 

rozstrzygnięcia wszystkich spraw dotyczących tego samego rodzaju koncesji jedną decyzją. 

Koncentracja w tym zakresie ma na celu zapewnienie możliwości wzajemnego porównania 

ofert, ułatwienia prawidłowej ich oceny i wybór najlepszej oferty. Możliwe jest jednak 

stanowisko odmienne, że każdy z podmiotów uczestniczących w przetargu jest adresatem 

decyzji odrębnie do niego kierowanej: o „wygraniu” przetargu, czyli decyzji o udzieleniu 

koncesji lub zezwolenia, o „przegraniu” przetargu – decyzji o odmowie udzielenia koncesji lub 

zezwolenia. Decyzja o udzieleniu koncesji powinna zawierać treść określoną w art. 42 u.g.h. 

Koncesja na prowadzenie kasyna gry określa nazwę spółki, lokalizację, rodzaj oraz liczbę gier, 

warunki, jakie powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczące zabezpieczeń, 

zatwierdzoną strukturę udziałów lub akcji imiennych, a także nazwiska członków zarządu 

i rady nadzorczej spółki, zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości, 

nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności. 

 Prawnie uregulowane zostały też wymogi treści zezwolenia na prowadzenie salonu gry 

bingo pieniężne oraz na urządzenie zakładów wzajemnych, zezwolenia na urządzenie loterii 

fantowej oraz gry bingo fantowe, zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej lub loterii 

audiotekstowej. Każde z rozstrzygnięć powinno określać nazwę, miejsce urządzania gry, termin 

rozpoczęcia działalności. 

 Odmienne wymogi zezwoleń dotyczących różnych gier wynikają z ich specyfiki. 

Zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne oraz na urządzanie zakładów 

wzajemnych zawiera nie tylko określenie miejsca urządzania gry bingo pieniężne i miejsca 

urządzania oraz rodzaju zakładów wzajemnych, ale również określenie, czy zakłady 

są urządzane przez sieć Internet. W takim przypadku dodatkowo zawiera adres 

wykorzystywanej do urządzania zakładów strony internetowej, zasady weryfikacji 

 
 257 Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 3062/16, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

doc/B1BC54F84A [dostęp: 19.11.2019]; wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. II GSK 875/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B1BC54F84A [dostęp: 19.11.2019]. 
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pełnoletności graczy, warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości. Zezwolenie 

na urządzenie loterii fantowej oraz gry bingo fantowe obejmuje między innymi cel, na który 

przeznacza się dochód i planowaną wielkość sprzedaży losów lub kartonów. Koncesje 

i zezwolenia są wydawane w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa258 – na podstawie 

art. 210 § 1 i 3 o. p. w związku z art. 8 u.g.h. 

 Skoro obligatoryjnym elementem rozstrzygnięcia w decyzjach wyżej opisanych jest 

wskazanie terminu rozpoczęcia działalności, to niezbędna była regulacja prawnych możliwości 

przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności może nastąpić 

na wniosek adresata decyzji w przedmiocie udzielenia koncesji lub zezwolenia, z tym, 

że możliwe jest jednokrotne przedłużenie terminu o czas nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

Wydaje się, że uprawnienie do złożenia wniosku o przedłużenie terminu do rozpoczęcia 

działalności ma zasadnicze znaczenie dla uprawnionego podmiotu, gdyż umożliwia 

przeciwdziałanie skutkowi wygaśnięcia koncesji lub zezwolenia z powodu nierozpoczęcia 

działalności w terminie. Dyskusyjne jest zastrzeżenie jednokrotności prolongaty. W praktyce 

nie są przecież wykluczone sytuacje kolejnej przeszkody w rozpoczęciu działalności. Można 

kwestionować formalizm procedury przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności 

hazardowej. Refleksja prawna nie może pomijać, że założeniem jest partycypacja państwa w 

przychodach z tej działalności poprzez pobór określonych danin publicznych. Opóźnienie 

termu rozpoczęcia działalności można więc postrzegać jako zdarzenie istotne dla finansów 

publicznych. Walorem przyjętego rozwiązania jest przeciwdziałanie niestaranności podmiotu, 

ponoszącego ciężar dotrzymania deklarowanego terminu i stabilizacja sytuacji prawnej. 

Precyzyjne określenie zakresu dopuszczalnych zmian koncesji i zezwoleń gwarantuje 

zachowanie prawnych reguł reglamentacji prowadzenia kasyn gier, salonów gry bingo 

pieniężne i urządzania zakładów wzajemnych. 

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych pod rządami ustawy 

o grach i zakładach wzajemnych z 1992 r. były obowiązane do uzyskania zezwoleń. Zezwolenia 

umożliwiały prowadzenie działalności polegającej na urządzaniu gier w kasynach gier, 

gry bingo pieniężne, gier na automatach, zakładów wzajemnych, loterii fantowych, gry bingo 

fantowe, loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych. Monopolem były objęte gry liczbowe, 

loterie pieniężne, wideoloterie, gry telebingo. 

 Pod rządami ustawy o grach hazardowych zasady reglamentacji urządzania gier 

hazardowych uległy zmianie. Monopolem państwa są objęte gry liczbowe, loterie pieniężne, 

 
258 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t. j. Dz. U.2020.1325 ze zm., dalej o. p. 
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gry telebingo oraz gry na automatach organizowane poza kasynem gry. Uzyskanie koncesji 

warunkuje możliwość prowadzenia kasyna gry. Zezwolenia są udzielane na prowadzenie 

salonu gier bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych w punktach przyjmowania 

lub przez sieć Internet, urządzanie gry bingo fantowe, loterii pieniężnych, loterii promocyjnych.  

Działania polegające na urządzaniu loterii promocyjnych o puli wygranych nie wyższej 

niż kwota bazowa lub urządzanych przez organizacje użyteczności publicznej, o puli 

wygranych nie wyższej piętnastokrotność kwoty bazowej, a także urządzanie turniejów gry 

w pokera i rozgrywek pokera o puli wygranych nie przekraczającej 50% kwoty bazowej mogą 

być prowadzone po zgłoszeniu właściwemu organowi. 

 

Tabela 2 

Zezwolenia udzielone na podstawie ustawy o grach i zakładach wzajemnych w latach 

1999-2009 oraz zezwolenia i koncesje udzielone na podstawie ustawy o grach hazardowych 

w latach 2010-2019 na prowadzenie ośrodków gry 

 

Rok Kasyna gry 
Salony gier 

na automatach 

Salony gry 

bingo pieniężne 

1999 33 158 2 

2000 33 149 1 

2001 29 151 4 

2002 27 151 3 

2003 24 159 3 

2004 27 170 4 

2005 27 180 0 

2006 27 192 2 

2007 26 213 2 

2008 29 272 3 

2009 27 287 2 

2010 33 266 0 

2011 34 241 0 

2012 45 139 0 

2013 51 101 0 

2014 50 56 0 
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2015 49 6 0 

2016 46 0 0 

2017 49 0 0 

2018 51 0 0 

2019 51 0 0 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy o 

grach hazardowych w latach 1999-2019, https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-

hazardowe/raporty-roczne,https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 

6.10.2020].  

 

 Powyższa tabela ilustruje dane statystyczne dotyczące kasyn gry, salonów gier 

na automatach i salonów gry bingo pieniężne w okresie dwudziestu lat. W analizowanym 

okresie zmianie uległ stan prawny, gdyż w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 

r. ustawy o grach hazardowych utraciła moc ustawa z 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. 

Pod rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych liczba ośrodków gier nie mogła 

przekraczać określonych w ustawie limitów, obliczanych w zależności od liczby mieszkańców 

danej miejscowości. Powyższe zestawienie potwierdza, że w analizowanym okresie 

pod rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych liczba udzielonych zezwoleń na 

prowadzenie kasyn gry i salonów gry bingo pieniężne nie ulegała zasadniczym zmianom. 

W 1999 roku w obrocie prawnym były 33 zezwolenia na prowadzenie kasyn, ostatecznie 

w 2009 roku pozostało 27 zezwoleń. Po wejściu w życie ustawy o grach hazardowych, 

poczynając od 2010 r. stopniowo zwiększała się liczba kasyn. Nowe rozwiązania prawne 

przyjęte w ustawie o grach hazardowych, w szczególności zakaz urządzania gier na automatach 

poza kasynami gry, spowodowały wzrost zainteresowania podmiotów urządzających gry 

hazardowe uzyskaniem koncesji na prowadzenie kasyn gry. Z informacji Ministerstwa 

Finansów wynika, że w 2010 roku złożone zostały 62 wnioski, a minister finansów udzielił 13 

koncesji na prowadzenie kasyn gry.259 Jak wynika z danych prezentowanych w powyższej 

tabeli od 2014 roku liczba kasyn gry utrzymuje się na stabilnym poziomie około pięćdziesięciu 

kasyn działających w Polsce. Można zauważyć, że porównaniu z 2009 r. stopniowo zwiększała 

się liczba kasyn gier, po pięciu latach obowiązywania ustawy nastąpił wzrost o prawie 100%.  

 Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 lit. a.b. i c u.g.h. ośrodkami gier są kasyna gry, salony gry 

bingo i salony gier na automatach. Salony gry bingo pieniężne nie mają znaczącego udziału 

 
259 Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji z ustawy o grach hazardowych w roku 2010, 

https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf 

[dostęp: 21.01.2021]. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne
https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf
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w rynku gier hazardowych w Polsce. Pod rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych 

zainteresowanie prowadzeniem tego rodzaju działalności hazardowej było znikome. 

Podwojenie liczby zezwoleń na prowadzenie salonów gry bingo pieniężne w roku 2001 i 2004 

miało charakter przejściowy. Poczynając od 2010 roku tego rodzaju ośrodki gry w Polsce 

nie działają.  

 Tabela w części dotyczącej salonów gier na automatach potwierdza dynamiczne zmiany 

liczby udzielonych zezwoleń. Proste regulaminy gry, nieskomplikowany sposób rozgrywek, 

atrakcyjność w korzystaniu z urządzeń technicznych, relatywnie niskie stawki umożliwiające 

udział w grze zachęcały graczy do poszukiwania tego rodzaju usług. Możliwość uzyskania 

zysku z prowadzonej działalności gospodarczej kształtowała dynamikę sektora gier 

na automatach. W bilansie ekonomicznym podmioty gospodarcze kalkulowały koszty 

prowadzenia działalności i popyt na oferowane usługi. Dane prezentowane w tabeli 

potwierdzają, że w porównaniu z 1999 rokiem – ostatnim rokiem obowiązywania ustawy 

o grach i zakładach wzajemnych – liczba zezwoleń na salony gier na automatach w 2009 r. - 

ostatnim roku obowiązywania tej ustawy wzrosła prawie dwukrotnie. 

 Od 2003 roku, w związku z nowelizacją ustawy o grach i zakładach wzajemnych, 

prawnie dopuszczalna stała się nieobjęta limitami działalność, polegająca na oferowaniu gier 

na automatach o niskich wygranych (ANW). Grami na automatach o niskich wygranych były 

gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane 

pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie mogła być wyższa niż 

równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie mogła być 

wyższa niż 0,07 euro (art. 9 pkt 3 u.g.z.w.). Limity związane z wygranymi były pochodną 

obniżonych dopuszczalnych stawek gier. Zainteresowanie hazardem z wykorzystaniem 

automatów wymagało poszukiwania rozwiązań, pozwalających z jednej strony na zmniejszanie 

negatywnych skutków gier i uzależnienia od tej formy rozrywki, z drugiej – zapewnienie 

wpływów budżetowych. Przyjęto założenie, że hazard na poziomie stawek i wygranych niskich 

nie stanowi zagrożenia. Dla ochrony szczególnie narażonych grup społecznych i ochrony 

wartości religijnych wprowadzono prawne ograniczenie możliwości lokowania automatów 

o niskich wygranych w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych w odległości 

mniejszej niż 100 metrów od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, miejsc kultu 

religijnego. Poniższe zestawienie przedstawia dynamikę tego sektora gier. Dostępność gier 

na automatach o niskich wygranych wpłynęła na dynamikę rozwoju salonów gier 

na automatach. Zwolennicy gier na automatach uzyskali możliwość zaspokajania potrzeby gry 

w konkurujących sektorach gier. 
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Tabela 3 

Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich 

wygranych w latach 2004-2009 

 

Rok 
Liczba 

zezwoleń 

Liczba punktów 

prowadzenia 

działalności 

określona w 

zezwoleniach 

Liczba 

punktów 

gier faktycznie 

prowadzonych 

Średnia liczba 

eksploatowanych 

automatów 

o niskich 

wygranych 

2004 109  4 884 x X 

2005 199 17 769 x X 

2006 265 23 307 x X 

2007 326 28 644 18 372 32 743 

2008 420 38 808 22 687 46 471 

2009 552 49 534 25 604 52 561 

 

 x – brak danych. 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_ 

sejm.pdf [dostęp 6.10.2020]; Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 

2010-2019, https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Powyższe zestawienie ilustruje dynamikę branży gier na automatach o niskich 

wygranych w okresie, gdy zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych, podmioty 

zainteresowane mogły uzyskać zezwolenie na tego rodzaju działalność. Poczynając od dnia 

1 stycznia 2010 roku zezwolenia nie były wydawane. Zainteresowanie hazardem odzwierciedla 

kondycję społeczeństwa. Stopniowa stabilizacja dochodów gospodarstw domowych pozwalała 

na ponoszenie kosztów usług hazardowych. Jednocześnie wzrastający konsumpcjonizm 

stanowił przyczynę poszukiwania dodatkowych dochodów z wygranych. Gry na poziomie 

najprostszym, z niewielkimi stawkami, cieszyły się największym zainteresowaniem. Rynek 

gier hazardowych stanowił odpowiedź na społeczny popyt. Zestawienie potwierdza, że w ciągu 

sześciu analizowanych lat diametralnej zmianie uległa nie tylko liczba zezwoleń. Podmioty 

uzyskujące zezwolenia deklarowały coraz większą liczbę punktów prowadzenia działalności. 

Wniosek tan wynika z porównania prezentowanych w tabeli danych dotyczących liczby 

udzielonych zezwoleń z liczbą określonych w udzielonych zezwoleniach punktów prowadzenia 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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działalności w zakresie gier na automatach. Zestawienie tych wielkości pozwala na obliczenie 

średniej liczby punktów prowadzonej działalności określanej w jednym zezwoleniu. 

Z wyliczenia wynika, że 2004 roku jedno zezwolenie dotyczyło średnio 44,8 punktów 

prowadzenia działalności, natomiast w 2009 – 89,7. Tempo wzrostu liczby punktów 

prowadzenia działalności określonych w zezwoleniach było zatem ponad dwukrotnie wyższe 

niż wzrost liczby zezwoleń.  

 Trudności sprawowania kontroli nad działalnością, charakteryzującą się dużym 

rozproszeniem, były wskazywane jako przyczyna rozwoju szarej strefy. W analizach 

rządowych dotyczących branży gier hazardowych, w szczególności działalności w zakresie gier 

na automatach, podkreślano dużą różnicę pomiędzy liczbą punktów deklarowanych 

we wnioskach o zezwolenie a liczbą punktów wykazywanych przez podatników jako punkty 

rzeczywiście prowadzone. 260 Jednocześnie wskazywano, że prowadzone kontrole ujawniają 

prowadzenie gier na automatach nieprawidłowo oznaczonych, automatach nieobjętych 

zezwoleniem lub uruchamianych przed zakończeniem procedury weryfikacyjnej. Informacja 

o eksploatowanych urządzeniach miała zasadnicze znaczenie w kontekście opodatkowania 

każdego automatu o niskich wygranych zryczałtowanym podatkiem. Dynamika tego sektora 

gier powodowała wzrost zagrożeń społecznych. Oferowanie możliwości gry w lokalach 

usługowych, handlowych i gastronomicznych umożliwiało pozyskiwanie graczy 

przypadkowych, korzystających z usług hazardowych w miejscach związanych z innymi 

potrzebami. Społecznie negatywne skutki gier na automatach o niskich wygranych były 

podkreślane w projekcie zmian prawa. W konsekwencji uchwalona została ustawa o grach 

hazardowych261. Decyzja o wprowadzeniu zakazu urządzania gier na automatach poza 

kasynami gry miała na celu zwalczanie patologii hazardu. 

 Dane przedstawione w poniższej tabeli dotyczą skutków zmiany regulacji rynku gier na 

automatach. Odzwierciedlają zmianę organizacji rynku gier hazardowych, wprowadzoną 

ustawą o grach hazardowych. Założeniem było zwalczenie społecznego zagrożenia udziałem 

w grach hazardowych na automatach, w szczególności automatach o niskich wygranych. 

Stopniowo wygasały zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych. 

Szczególnie interesująca jest statystyka dotycząca pierwszego roku obowiązywania nowej 

 
260Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2008 

r., https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2008_sejm_final6.pdf [dostęp: 

2.02.2021];  Druk nr 2481.  
261  Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z 18 listopada 2009 r. o rządowym projekcie ustawy o grach 

hazardowych, druk nr 2508, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/03E37BEC902D0478C125767300292EDE 

/$file/2508.pdf [dostęp: 19.11.2019] – dalej Druk nr 2508. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2008_sejm_final6.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/03E37BEC902D0478C125767300292EDE%0b/$file/2508.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/03E37BEC902D0478C125767300292EDE%0b/$file/2508.pdf
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ustawy. W tym czasie wygasło 106 zezwoleń na prowadzenie i urządzanie gier na automatach 

o niskich wygranych oraz 21 zezwoleń na prowadzenie salonów gier na automatach. 

W konsekwencji, jak wynika z zestawienia danych w powyższej tabeli, liczba legalnie 

działających automatów do gier o niskich wygranych zmniejszyła się z 53 156 do 19 190. 

 

Tabela 4 

Zezwolenia na urządzanie gier hazardowych poza ośrodkami gier obowiązujące w latach 

2009-2019 

 

Rok 
ANW automaty 

o niskich wygranych 

Zakłady bukmacherskie 

oraz zakłady wzajemne 

totalizatora (łącznie) 

Zakłady bukmacherskie 

oraz zakłady wzajemne 

totalizatora on-line 

2009 549 50  4 

2010 443 51  5 

2011 371 50  8 

2012 300 35  3 

2013 232 33  4 

2014  98 28  5 

2015  0 27  5 

2016  0 33  7 

2017  0 45 14 

2018  0 31 X 

2019  0 30 X 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]; 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Z raportu wynika, że w tym okresie wzmożono działania kontrolne wobec podmiotów 

działających na podstawie zezwoleń, udzielonych na podstawie ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych. Z powodu rażącego naruszenia warunków określonych w koncesjach wydano 

74 decyzje w przedmiocie cofnięcia w całości lub w części zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Efekt podjętych działań 

wpływał na rynek gier na automatach o niskich wygranych w następnych latach. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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 Stopniowo zmniejszeniu ulegało zainteresowanie zezwoleniami na prowadzenie 

zakładów bukmacherskich i zakładów wzajemnych totalizatora. Odmiennie przedstawiała się 

sytuacja sektora zakładów wzajemnych on-line. Sieć Internet stwarza nowe możliwości 

organizowania i oferowania gier hazardowych. Podmioty prowadzące działalność w zakresie 

gier hazardowych stopniowo zwiększały zainteresowanie rynkiem zakładów wzajemnych, 

przyjmowanych przez sieć Internet. Poczynając od 2012 roku systematycznie wzrastała liczba 

zezwoleń na ten rodzaj gier. Uznać należy, że różnica wynosząca ponad 100% może być uznana 

za potwierdzenie tendencji rozwoju tego sektora gier. 

 

2.5. Reglamentacja urządzania gier hazardowych a finanse publiczne (kontekst 

finansowoprawny i otoczenie społeczne) 

 

 Prowadzenie przez podmioty gospodarcze działalności w zakresie gier hazardowych 

umożliwia osiąganie dochodów262. W branży gier hazardowych odnotowano – jako typowe – 

zjawisko wypierania z rynku legalnie działających podmiotów, które oferują wygrane 

o wartości niższej ze względu na ponoszenie ciężarów podatkowych oraz kosztów koncesji 

i zezwoleń. Niezależnie od zagrożeń społecznych związanych z hazardem – państwo jest 

zainteresowane uzyskiwaniem dochodów z hazardu, prowadzonego zgodnie ze standardami 

ochrony graczy. Państwo poprzez daniny publicznoprawne, wskazane w ustawie, partycypuje 

w efekcie działalności prowadzonej przez legalnie działające podmioty. Z tej przyczyny zmiany 

prawa dotyczącego rynku gier hazardowych wywołują skutki w sferze finansów publicznych. 

 Zasadnicze zmiany organizacji gier hazardowych powodują konieczność regulacji 

intertemporalnych. Wejście w życie nowej ustawy w istotny sposób wpływa na uprawnienia 

stron, wywodzone z zezwoleń i koncesji, udzielonych na podstawie ustawy poprzednio 

obowiązującej263. Gwarancją stabilizacji są przepisy przejściowe, regulujące skutki wejścia 

w życie nowej ustawy. Podstawowe znaczenie ma trwałość, udzielonych przed dniem wejścia 

w życie ustawy, zezwoleń na urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych 

oraz regulaminów gier i zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 117, 119 i 123 u.g.h. udzielone 

przed dniem wejścia w życie ustawy o grach hazardowych zezwolenia i koncesje 

 
262 Według oceny przedsiębiorców maksymalna wygrana dla jednego zakładu sportowego wynosi 20 tys. euro, 

natomiast maksymalna wygrana dla jednego gracza w ciągu jednego tygodnia to 100 tys. euro. Gry organizowane 

w  kasynach  oraz  gra  w  pokera  mogą  przynieść  nieograniczoną wygraną- po r.Hazard  –  kto  i  za  ile  płaci 

 /dane  dotyczące 2009 r./,https://archiwum.premie r.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-

kontrola.html  [dostęp: 9.12.2019] 

 263 Wątpliwości dotyczące przepisów intertemporalnych były przedmiotem publikacji prasowych: po r. S. 

Czubkowska, Hazard ogrywa ustawodawcę, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

https://archiwum.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-kontrola.html
https://archiwum.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-kontrola.html
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na prowadzenie gier i zakładów wzajemnych zachowały ważność do czasu ich wygaśnięcia, 

bez obowiązku uzupełniania kapitału zakładowego oraz zabezpieczeń do wielkości 

określonych w ustawie nowej. Powołane przepisy przejściowe wykluczają efekt niezwłocznej 

utraty ważności i wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier 

hazardowych, udzielonych na podstawie ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Gwarancja 

trwałości dotyczy również zabezpieczeń finansowych. Zabezpieczenia ustalone na podstawie 

poprzednio obowiązujących przepisów nie wymagały uzupełnienia do kwot określonych 

w ustawie nowej do czasu wygaśnięcia lub zmiany zezwolenia. Potwierdzenie, że udzielone 

zezwolenia i zatwierdzone regulaminy zachowały ważność nie może być utożsamiane 

z niezmiennością stosowania przepisów, określających zasady prowadzenia tej działalności264. 

Szczególny rodzaj kolizji między ustawą dawną a ustawą nową265 można było dostrzec 

w związku z wprowadzeniem w ustawie o grach hazardowych zakazu urządzania gier 

na automatach poza kasynami gry. 

 Zmiana regulacji zasad prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych 

powoduje, że również do podmiotów prowadzących działalność na podstawie zezwoleń 

udzielonych pod rządzami ustawy dawnej, mają zastosowanie przepisy nowe, a działalność jest 

prowadzona według ogólnie obowiązujących reguł prawnych. Reguła ta ma zasadnicze 

znaczenie dla sfery finansów publicznych. Szczególne znaczenie ma zasada płacenia podatków, 

dopłat, opłat i kar pieniężnych na podstawie ustawy nowej. Wskazywany w projekcie ustawy 

o grach hazardowych zamiar przeciwdziałania negatywnym skutkom hazardu, w szczególności 

ograniczania szarej strefy, nie wyklucza oddziaływania zmian na finanse publiczne266. 

 Mechanizmy prawne i techniczne, umożliwiające organom władzy egzekwowanie 

przestrzegania prawa, istotnie przeciwdziałają szarej strefie. Świadomość nieuchronności 

negatywnych konsekwencji naruszenia prawa w zakresie urządzania gier hazardowych 

zwiększa zainteresowanie wszystkimi formami legalnego prowadzenia działalności. W Polsce 

przyjęto rozwiązanie polegające na tym, że część gier może być organizowana przez 

prywatnych operatorów, natomiast część jest objęta monopolem państwa. Państwu przysługuje 

 
 264 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Lu 423/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A858202E6 [dostęp: 9.02.2021]. 
265 O kolizjach norm prawnych szerzej Z. Ziembiński, Teoria prawa, PWN, Warszawa – Poznań 1977, s. 86; 

L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1973, s. 53 i n.; 

M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, PWN, Poznań 1972, s. 26 i n.; 

J. Wróblewski,  Pisma wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 100 i n.; r. Dworkin, Is Law a System of 

Rules [w:] r. Dworkin (red.), The Philosophy of Law, Oxford 1977, s. 45 i n. 

 266 „Przepisy (…) będą służyły przede wszystkim fiskalnym potrzebom państwa” – P. Słowik, Hazard po zmianach, 

Automaty w rękach państwa„ Dziennik Gazeta Prawna” z dnia  3 stycznia 2017 r.Stanowisko duńskich i 

austriackich stowarzyszeń branży gier na automatach – P. Słowik Ustawa hazardowa nieustannie krytykowana, 

„Gazeta Prawna” z dnia  8 listopada 2016 r. 
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monopol na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry 

telebingo (art. 5 ust. 1 u.g.h.), gier na automatach poza kasynem gry (art. 5 ust. 1c u.g.h.), 

a także urządzanie gier przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii 

promocyjnych (art. 5 ust. 1b u.g.h). Ocena zgodności przyjętej regulacji z zasadą swobody 

świadczenia usług była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, 

który potwierdził, że dualny system urządzania gier hazardowych nie wpływa w sposób 

automatyczny negatywnie na możliwość osiągania poprzez monopol celu, jakim jest 

w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniu obywateli od gier losowych. Z tej przyczyny 

nie ma przeszkód, aby państwo jednocześnie kontrolowało rynek gier hazardowych, 

przeciwdziałając ekspansji gier i generowało dodatkowe dochody budżetowe uzyskiwane 

z prowadzonej przez siebie działalności w tym zakresie267. Wprowadzenie monopolu państwa 

na wskazane w ustawie gry hazardowe było rozważane zarówno w kontekście celów 

społecznych, związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom hazardu, jak również 

w kontekście ekonomicznym, z uwzględnieniem, że wartość branży gier hazardowych jest 

szacowana na poziomie dwudziestu pięciu miliardów złotych rocznie, w tym rynek zakładów 

wzajemnych na poziomie piętnastu miliardów złotych rocznie268. Przedstawiciele branży 

hazardowej postulowali wprowadzenie systemu licencji, umożliwiających partycypowanie 

w zyskach i redystrybucję na rzecz budżetu poprzez daniny publicznoprawne. Przyjęcie 

w ustawie monopolu umożliwia państwu bezpośrednie korzyści z prowadzonej przez siebie 

działalności w zakresie gier hazardowych. Dochodowość tej branży gospodarczej oddziałuje 

na finanse publiczne269. 

 Wysokość dochodów z gier hazardowych jest przedmiotem społecznego 

zainteresowania, obserwowane są tendencje wzrostu lub spadku270. Urządzanie gier niezgodnie 

z ustawą o grach hazardowych powoduje konsekwencje w postaci administracyjnych kar 

pieniężnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Ocena funkcjonowania ustawy 

w brzmieniu znowelizowanym po pierwszym okresie obowiązywania jest częściowo 

krytyczna. Efekt pozytywny stanowi zablokowanie nielegalnego rynku automatów o niskich 

wygranych, jednak trudno nie zauważyć obecności na rynku gier innych gier nielegalnych. 

 
 267 Wyrok Trybunału z dnia 28 lutego 2018 r., Sporting Odds Limited przeciwko Nemzeti Adó– és Vámhivatal 

Központi Irányítása, sprawa C-3/17, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń (zbiór ogólny), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003 [dostęp: 29.11.2019]. 

 268 Dane szacunkowe Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich – T. Bodył, Monopol 

państwa na hazard, „Gazeta Wyborcza” z dnia 30 maja 2017 r. 

 269 Wyrok  WSA  w  Warszawie  z  dnia  23  marca  2007 r.,  sygn. akt  III SA/Wa  1281/06, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0EEEABB95F [dostęp: 9.02.2021]. 

 270 S. Czubkowska, Załóżmy się, że na hazardzie zarobimy, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003


109 

Kreatywność podmiotów urządzających gry jest ogromna. Oprócz nielegalnych ofert tzw. 

quizomatów i lootobxów, nielegalne są również oferty loterii, w których dowód udziału w grze 

jest nabywany poprzez potwierdzenie w określonej formie obecności na portalu 

społecznościowym271. W interesie publicznym w sposób rygorystyczny rozszerzony został 

katalog podmiotów odpowiedzialnych za nielegalne urządzanie gier na automatach. Warto 

podkreślić, że z treści art. 89 u.g.h., poddanego wykładni sądów administracyjnych wynika, że 

właściciel lokalu gastronomicznego, który wynajął jego część na prowadzenie gier 

na automatach, jest podmiotem urządzającym gry hazardowe272. 

 Zmiany otoczenia prawnego wpływają na każdą działalność gospodarczą. Przykładowo 

można wskazać, że odstąpienie od koncepcji lokowania automatów do gier i urządzania gier na 

automatach wyłącznie w kasynach gry wpływa zarówno na rynek gier hazardowych, 

jak i na rynek obrotu automatami. Strukturę rynku gier hazardowych w poszczególnych latach 

można przedstawiać w zestawieniach, sporządzanych według różnych kryteriów. Analiza 

dynamiki zmian rynku gier hazardowych wymaga na wstępie ilustracji stanu istniejącego pod 

rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Uwagi w tym zakresie mają wprawdzie 

znaczenie historyczne, jednak pozwalają na obserwację mechanizmu zależności pomiędzy 

zmianami prawa a strukturą rynku gier w wybranym okresie dziesięciu lat, poprzedzających 

uchwalenie ustawy o grach hazardowych. Zestawienie porównawcze za ten okres zostało 

opracowane w odniesieniu do udzielanych koncesji i zezwoleń na prowadzenie ośrodków gier. 

Wydaje się, że wybrane kryterium jest adekwatne do stanu prawnego wówczas 

obowiązującego. Ustawowe limity lokalizacyjne dotyczące liczby kasyn, salonów gier 

na automatach i salonów gry bingo pieniężne stanowiły podstawowy środek reglamentacji 

i kontroli rynku gier. Dane liczbowe dotyczące okresu obowiązywania ustawy o grach 

i zakładach wzajemnych były wykorzystywane jako argument zmian prawa, dotyczącego gier 

hazardowych. 

 

 
271 Wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r,. II GSK 601/20, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CFCD0DEF0 

[dostęp: 9.02.2021]. 

 272 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 1640/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1669077DD [dostęp: 9.02.2021]. 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CFCD0DEF0
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Tabela 5 

Przychody z gier hazardowych w latach 2004-2019 

 

Rok Przychody łączne (tys. zł) 
Zmiana w stosunku 

do roku poprzedniego (%) 

2004  5 235 445 

 16,4 

(przychód roku 2003 

wynosił 4 496 696 tys. zł) 

2005  6 457 358  23,3 

2006  8 118 811  25,7 

2007 11 965 178  47,4 

2008 17 200 218  43,8 

2009 20 366 552  18,4 

2010 16 233 424 –20,5 

2011 14 848 724  –8,5 

2012 14 290 742  –3,8 

2013 12 531 422 –12,3 

2014  10 620 809* –15,2 

2015  10 132 432*  –2,4 

2016 10 575 909  4,3 

2017 12 901 922 22,0 

2018 14 864 948 15,2 

2019 22 629 345 52,2 

 

 * W raportach dotyczących lat 2014 i 2015 opublikowano różne dane dotyczące przychodów w 2014 roku. W 

tabeli przyjęto dane zweryfikowane w raporcie dotyczącym 2016 roku. 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r.,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]; 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.02.2021].  

 

 W okresie obowiązywania ustawy o grach i zakładach wzajemnych systematycznie 

wzrastały przychody tej branży. Zestawienie statystyczne prezentowane w tabeli potwierdza 

stałą tendencję wzrostu w latach 2004-2009. Szczególnie wysokie tempo wzrostu odnotowano 

w latach 2008 i 2009. Kwoty łącznych rocznych przychodów w analizowanym okresie lat 2004-

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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2009 wzrosły prawie czterokrotnie, z kwoty 5,2 mld zł do kwoty 20,3 mld zł.  

 Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, wejście w życie nowej ustawy 

spowodowało zmianę dynamiki branży hazardowej. Przychody z gier hazardowych stopniowo 

spadały. W pierwszym roku obowiązywania ustawy odnotowano zmniejszenie przychodów 

o ponad 20%, czyli kwotę ponad 4 mld zł. W kolejnych latach do 2014 roku spadek przychodów 

wynosił około 2 mld zł rocznie. W latach 2014-2016 przychody roczne kształtowały się 

na poziomie około 10 mld. Poczynając od 2017 roku nominalne kwoty przychodów zaczęły 

wzrastać w proporcji 2 mld zł rocznie. W 2018 roku łączna kwota przychodów była niższa niż 

w 2008 roku, mimo odnotowanej od 2016 roku tendencji wzrostu przychodów branży 

hazardowej.  

 Przyjęta strategia zmiany rynku gier hazardowych ze względów społecznych istotnie 

wpłynęła na budżet państwa. Spowodowała zmniejszenie przychodów uzyskiwanych przez 

podmioty tej branży. Opodatkowanie podatkiem od gier jest zasadniczo oparte na metodzie 

przychodowej, więc w proporcji do przychodów pozostają kwoty uiszczanego podatku. 

 Zasadnicza zmiana nastąpiła w 2019 roku. Przychody z gier hazardowych przekroczyły 

nominalną kwotę rekordowego roku 2009. W stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się 

o ponad siedem i pół miliarda złotych. Przychody branży stanowią pochodną środków 

angażowanych przez graczy. Z raportu o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2019 roku273 

wynika, że wzrosły przychody z gier kasynowych, urządzanych od 2019 roku również przez 

Internet (kwota przychodów wynosiła 3 977 539 tysięcy złotych). 

 

Tabela 6 

Dynamika przychodów punktów gry na automatach o niskich wygranych (ANW) w latach 

2004-2015 

 

Rok Przychody (tys. zł) 
Udział (%) w przychodach 

z gier hazardowych ogółem 

2004 347 310 6,3 

2005 1 349 996 20,91 

2006 2 417 475 29,78 

2007 4 931 358 41,21 

 
 273Informacja  Ministerstwa  Finansów  o  realizacji  ustawy  o  grach  hazardowych  w 2019 r., 

https://www.podatki.gov.pl/media/6296/informacja-o-realizacji-ustawy-o-grach-hazardowych-w-roku-2019.pdf. 

[dostęp: 6.10.2020].  

https://www.podatki.gov.pl/media/6296/informacja-o-realizacji-ustawy-o-grach-hazardowych-w-roku-2019.pdf.%20%5bdostęp
https://www.podatki.gov.pl/media/6296/informacja-o-realizacji-ustawy-o-grach-hazardowych-w-roku-2019.pdf.%20%5bdostęp
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2008 8 603 104 50,02 

2009 11 589 647 56,89 

2010 7 654 005 47,1 

2011 6 085 152 41,0 

2012 5 278 556 36,9 

2013 3 758 631 30,0 

2014 1 597 455 15,0 

2015 36 05  0,4 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r.,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]; 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Negatywna ocena gier na automatach jako formy hazardu zagrażającej społeczeństwu 

była formułowana w uzasadnieniu wprowadzenia w 2010 roku nowej regulacji gier 

hazardowych. Aktualnie można stwierdzić dynamiczny wzrost zainteresowania objętymi 

monopolem państwa grami hazardowymi, oferowanymi w salonach gier na automatach. 

Wyższe ujawnione kwoty przychodów z gier hazardowych mogą być również rozważane jako 

potwierdzenie skuteczności zwalczania szarej strefy hazardu. Przychody pozostają 

w bezpośrednim związku z podatkiem od gier, zatem ich zwiększenie w roku 2019 

oddziaływało również na budżet państwa.  

 Analiza struktury przychodów z gier hazardowych potwierdza, że zasadnicze znaczenie 

w kształtowaniu przychodów miały przychody z gier na automatach o niskich wygranych. 

Z raportów wynika, że przychody z pozostałych gier nie podlegały zasadniczym wahaniom. 

Prezentowane w tabeli zestawienie przychodów punktów gry na automatach o niskich 

wygranych odzwierciedla intensywność tej działalności w latach 2004-2015. Aktywność 

przedsiębiorców działających w tej branży potwierdzają finansowe wyniki działalności. 

Przychody z tej działalności systematycznie wzrastały. Liczby dotyczące wzrostu w kolejnych 

latach potwierdzają, że rekordowy wzrost nastąpił w 2005 roku, również poziom wzrostu 

w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 należy uznać za szczególnie wysoki. Rachunkowe 

porównanie dotyczy wzrostu przychodów z tej działalności w kolejnych latach. 

W konsekwencji matematyczne porównanie wielkości przychodów na przestrzeni lat 2004-

2009, przedstawionych w tabeli nr 7, przy przyjęciu przychodu roku 2004 jako wyjściowego, 

prowadzi do wyliczenia wzrostu przychodów w 2009 roku na poziomie 6 500%. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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 Powyższe zestawienie pozwala na uchwycenie kontekstu społecznego i politycznego, 

związanego z uchwaleniem ustawy o grach hazardowych. Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła 

w życie ustawa o grach hazardowych, której zasadniczym celem było zwalczanie skutków 

ustawy poprzedniej. Nadmierny rozwój gier na automatach o niskich wygranych wymagał 

interwencji legislacyjnej. Szczególnie interesujące jest porównanie udziału tego rodzaju gier 

w przychodach całej branży. W okresie szczytowym udział gier na automatach o niskich 

wygranych w łącznych przychodach z gier hazardowych wynosił prawie 57%274. Ekspansja 

podmiotów, prowadzących działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych , 

została oceniona jako groźna społecznie. Trudno nie dostrzec, że przychody z poszczególnych 

gier to środki angażowane przez graczy z tytułu stawek gry. Dostępność automatów do gier 

o niskich wygranych w sklepach, punktach gastronomicznych, brak kontroli dostępu osób 

niepełnoletnich i podatnych na uzależnienie od hazardu wskazywano jako uzasadnienie zmiany 

regulacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi zezwolenia i koncesje udzielone na podstawie 

ustawy o grach i zakładach wzajemnych uprawniały do kontynuowania działalności do upływu 

czasu w nich określonych. Zezwolenia mogły być udzielane na czas nie dłuższy niż 6 lat, zatem 

ostatnie wygasły w 2016 roku275. Uprawnienia gwarantowane zezwoleniami dotyczyły 

wyłącznie możności prowadzenia działalności. Zezwolenia nie ograniczały możliwości zmiany 

stawek opodatkowania ze skutkiem od dnia wejścia w życie nowej ustawy. W nowej ustawie 

automaty do gier o niskich wygranych zostały opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, 

wynoszącym 2 000 złotych, co stanowiło podwyższenie w stosunku do podatku poprzednio 

obowiązującego o prawie 300%. 

 

Tabela 7 

Liczba gier i zakładów w latach 2009-2019 
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2009 9 27 286 2 217  25 49 1  25 604 

2010 7 27 287 1 760  22 53 0  10 708 

 
274 Zob. Tabela nr 6.  

 275 Przepis art. 36 ust. 1 u.g.z.w. 
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2011 6 32 258 1 746  17 55 0   7 442 

2012 7 45 233 1 705  24 52 0 418  5 540 

2013 7 51 127 1 797  48 63 0 357  3 164 

2014 8 51  97 1 722  98 62 0 336   953 

2015 8 52  54 1 995 112 75 0  64    0 

2016 8 53  6 1 948  43 79 0 459    0 

2017 7 49  0 2 510 101 85 0 355    0 

2018 7 51  23 2 510  74 87 0 408    0 

2019 7 51 201 2 423  36 93 0 481    0 

 
Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r.,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]; 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Zmiana wysokości podatku została uzasadniona koniecznością opodatkowania 

na poziomie adekwatnym do zysków z działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez 

przedsiębiorcę. Wyższe stawki podatku kompensowały zmniejszenie liczby urządzeń, 

opodatkowanych w związku z wprowadzeniem regulacji, ograniczających możliwość 

urządzania gier na automatach. W ustawie o grach hazardowych nie przewidziano wówczas 

możliwości prowadzenia działalności w zakresie urządzania gier na automatach o niskich 

wygranych oraz gier na automatach poza kasynami gry. 

 Zestawienie ilustruje intensywność działalności w branży hazardowej w kolejnych 

latach obwiązywania ustawy o grach hazardowych. Stopniowe wygaszanie zezwoleń na salony 

gier na automatach i gry na automatach o niskich wygranych w sposób oczywisty wpłynęło 

na zmniejszanie i ostateczne wyeliminowanie w kolejnych latach działających w tym zakresie 

podmiotów. Potrzeba hazardu, stanowiąca stale przejawianą potrzebę społeczną, była 

realizowana w innych rozgrywkach. Uwagę zwraca wzrost liczby loterii. Wszystkie formy gier 

loteryjnych zyskiwały na popularności w okresie od 2012 do 2019 roku, co potwierdza, że 

stanowiły alternatywę dotychczasowej oferty gier na automatach poza kasynami. Stała 

tendencja wzrostu charakteryzuje także loterie pieniężne. Liczba loterii promocyjnych 

i audiotekstowych podlegała okresowym zmianom. 

 Nowelizacja ustawy, dokonana w 2015 roku, dotyczyła w szczególności obowiązku 

przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe lub oświadczeń, że nie toczy się przeciwko podmiotowi postępowanie przed 

organami UE lub EFTA o przestępstwa związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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terroryzmu, a także dokumentów potwierdzających, że spółka działa zgodnie z przepisami 

dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu oraz 

sprawozdania finansowego. Obowiązek przestrzegania nowych przepisów spoczywał zarówno 

na podmiotach rozpoczynających działalność, jak i na podmiotach posiadających koncesje lub 

zezwolenia, ale wprowadzono dwuletni termin na uzupełnienie wskazanych dokumentów276. 

Dane statystyczne pozwalają na stwierdzenie, że zmiana prawa w opisanym zakresie nie miała 

wpływu na rynek gier hazardowych. Nowelizacja ustawy, dokonana w 2017 roku, dotycząca 

w szczególności rozszerzenia możliwości urządzania gier na automatach przez podmioty 

realizujące monopol również w salonach gier na automatach, miała wpływ na działanie w 2018 

roku dwudziestu trzech salonów. Dostęp do gier w kasynach i salonach gier na automatach 

podlega rejestracji. W 2019 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby gier, urządzanych 

w salonach gier na automatach. Potwierdzony danymi prezentowanymi w powyższej tabeli 

wzrost o 773,9% może budzić obawy dotyczące społecznych skutków udziału w grach 

o szczególnie uzależniającym charakterze. Kolejne lata obowiązywania ustawy pozwolą 

na odpowiedź na pytania, dotyczące zainteresowania graczy grami na automatach. 

 

Tabela 8 

Liczba podmiotów prowadzących działalność hazardową w latach 2009-2019 
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2009 1 1  6  8 7 b.d.  1  68 

2010 1 1  6  18 7  9  1  69 

Zmiana % 

2009-2010 
0 0  0  0 0 –  0  1 

2011 1 1  6  17 8  6  1  56 

Zmiana % 0 0  0  –5,6 14,3  –33,3  0  –18,8 

 
 276 Wyjaśnienie dotyczące stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych, Ministerstwo Finansów, 

publikacja 8.03.2016, https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet 

[dostęp: 5.12.2019]. 

https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet
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2010-2011 

2012 1 1  9 16 10  10 166  52 

Zmiana % 

2011-2012 
0 0 50  –5,9 25  66,6  –13,1  –7,1 

2013 1 1  8 14 9  21 171  43 

Zmiana % 

2012-2013 
0 0  –11,1  –12,5 –12,5 110  3  –17,3 

2014 1 1  8 13 9  26 166  29 

Zmiana % 

2013-2014 
0 0  0  –7,1 0   23,8   –2,9  –32,6 

2015 1 1  7  12 8  22  43   0 

Zmiana % 

2014-2015 
0 0  –12,5   –7,7 –11,1  –15,4 –74 –100 

2016 1 1  7   5 8  16 224   0 

Zmiana % 

2015-2016 
0 0  0  –58 0 –27 420   0 

2017 1 1  8   0 9  18 132   0 

Zmiana % 

2016-2017 
0 0 14 –100 12,5  12,5 – 41  

2018 1 1  9   1 15  15 116   0 

Zmiana % 

2017-2018 
0 0  12,5  100 66,7  –16,7  –12,1  

Zmiana % 

2018-2019 
0 0  11,5   0 20  –26,7   29,3   0 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2009 r.,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]; 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Dużą konkurencję stanowią zakłady wzajemne. Od 2017 roku liczba urządzanych 

zakładów jest wyższa niż w roku 2009. Dane dotyczące lat 2018 i 2019 potwierdzają 

stabilizację tego sektora hazardu. 

 Wejście w życie ustawy o grach hazardowych nie spowodowało gwałtownej zmiany 

liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie hazardu. Stopniowo wygasały 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych. Na podstawie danych 

wskazanych w tabeli nr 8 można wskazać, że zmniejszenie w kolejnych latach, poczynając 

od 2011 roku wynosiło od 18,8% rocznie do 32,6% w 2014 roku. Od 2015 roku działalność 

tego typu nie była prowadzona, wygasły ostatnie zezwolenia. 

 Interesująca jest dynamika liczby podmiotów prowadzących zakłady wzajemne. 

Od 2011 roku liczba ta stopniowo zaczęła wzrastać, o ponad 14% w porównaniu z 2010 rokiem 

i o 25% w kolejnym roku. W latach 2013-2017 liczba podmiotów oferujących zakłady 

wzajemne nieznacznie się zmniejszyła. Tendencja wzrostu zarysowała się od 2017 roku. 

 Poczynając od 2016 roku sytuacja prawna podmiotów, działających w branży 

hazardowej, uległa stabilizacji. Nie jest podważane obowiązywanie przepisów, również 

przepisów o charakterze technicznym, poddanych procedurze notyfikacji. 

 Analiza danych zawartych w tabeli nr 8 potwierdza, że w 2012 roku liczba podmiotów 

prowadzących kasyna wzrosła o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba ta nie uległa 

zmianie, w 2018 roku również na rynku działało 9 podmiotów, a w 2019 roku – 10 podmiotów. 

W charakterystyce rynku gier w latach 2016-2018 zwraca uwagę, zawarta w raportach, 

informacja o wzroście liczby wniosków o wydanie koncesji na prowadzenie kasyn gry. W 2017 

roku wygasło 18 koncesji, a wpłynęło 38 wniosków. Ostatecznie w roku 2017 minister 

właściwy do spraw finansów publicznych wydał decyzje koncesyjne na rzecz 16 podmiotów. 

W 2018 roku wygasło 6 koncesji, złożono wnioski o 23 koncesje na prowadzenie kasyna gry, 

a udzielono 18 koncesji. Podmioty zainteresowane nie podjęły w analizowanych latach działań 

skutkujących zwiększeniem liczby kasyn do wielkości odpowiadającej udzielonym koncesjom. 

W 2019 roku złożono 4 wnioski o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gier. 

 Z raportów wynika, że w 2017 roku wpłynęły 33 wnioski o udzielenie zezwolenia 

na urządzanie zakładów wzajemnych, z czego 15 wniosków dotyczyło działalności w formie 

oferowania zakładów w sieci Internet. W 2018 roku wpłynęło 13 wniosków, w tym 6 wniosków 

o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez Internet. Odpowiednio 

w 2019 roku wpłynęło 12 wniosków, w tym 5 o zezwolenie na urządzanie zakładów 

wzajemnych przez Internet. Zwiększenie w porównaniu z 2016 rokiem liczby podmiotów 

przyjmujących zakłady wzajemne było spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosków 

przez właściwy organ i udzieleniem nowych zezwoleń. Zwiększone zainteresowanie 

oferowaniem zakładów on-line potwierdzają dane statystyczne dotyczące lat 2017-2019. 

Wzrost liczby zezwoleń na ten rodzaj zakładów z 7 do 18 potwierdza atrakcyjność tego sektora 

usług hazardowych. 



118 

 Zainteresowanie zezwoleniami na urządzanie turniejów gry w pokera nie znajduje 

pełnego odzwierciedlenia w zestawieniach statystycznych dotyczących 2017 roku, gdyż 

odnotowano, w czasie do 1 kwietnia 2017 roku, udzielenie 4 zezwoleń przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, natomiast nie zamieszczono danych dotyczących 

liczby zgłoszeń, kierowanych po tej dacie do właściwych z uwagi na miejsce urządzania 

turnieju dyrektorów izb administracji skarbowej oraz aktywności interwencyjnej organów277. 

 Spór co do poprawności procesu legislacyjnego w zakresie przepisów ograniczających 

możliwość urządzania gier na automatach wyłącznie do kasyn gry istotnie wypływał na rynek 

gier hazardowych. W Informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej realizacji ustawy o grach 

hazardowych w 2012 r.278 odniesiono się do wyroku TSUE z dnia 19 lipca 2012 roku 

w sprawach C-213/11, C- 214/11 i C-217/11, wydanego w związku z wątpliwościami sądu 

krajowego odnośnie technicznego charakteru przepisów dotyczących umarzania postępowań w 

sprawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych 

na automatach o niskich wygranych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie 

ustawy, zakazu zmiany miejsca urządzania gier na automatach o niskich wygranych 

z wyjątkiem zmniejszania liczby punktów gry, zakazu przedłużania zezwoleń na działalność 

 
 277 Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2017 rhttps://finanse-

arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2017+r

oku.pdf [dostęp: 19.11.2019]. 

 278 Informacja Ministerstwa Finansów  o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2012, https://finanse-

arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2012 

r.pdf.pdf,  [dostęp: 19.11.2019].  

 W latach 2012- 2013 problem technicznego charakteru przepisów ustawy o grach hazardowych był przedmiotem 

oceny m.in. w wyrokach WSA we Wrocławiu: z dnia 24 października 2013 r., III SA/Wr 537/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C9621A87EC; z dnia 24 października 2013 r., III SA/Wr 540/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CEFAC3B1C6; z 23 dnia października 2013 r., III SA/Wr 323/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AC0345FF2; z dnia 23 października 2013 r., III SA/Wr 533/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/671C3BCCC4; z dnia 18 października 2013 r., III SA/Wr 534/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4E65558FC9; z 18 dnia października 2013 r., III SA/Wr 531/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0643E4D7E; z dnia 10 października 2013 r., III SA/Wr 496/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BCCBACDDBC; z dnia 10 października 2013 r., III SA/Wr 535/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A32566E8AE; z 4 dnia października 2013 r., III SA/Wr 373/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D17ED160E3; z 4 dnia października 2013 r., III SA/Wr 494/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90A22D4BCB; z dnia 3 października 2013 r., III SA/Wr 539/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA7D2F75CA; z dnia 3 października 2013 r., III SA/Wr 372/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4AD7971DB4; z dnia 20 września 2013 r., III SA/Wr 369/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8095648085; z dnia 20 września 2013 r., III SA/Wr 357/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F95F5B1AD3 [dostęp: 9.02.2021]; wyroku WSA w Opolu z dnia 14 listopada 

2013 r., sygn. II SA/Op 439/13, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA12989F6D [dostęp: 9.02.2021]; 

wyroku WSA w Gliwicach z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 1703/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ECB3C27E89 [dostęp: 9.02.2021]; wyroku WSA w Kielcach z dnia 28 września 

2012 r., sygn. akt II SA/Ke 180/12, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41C2078576 [dostęp: 9.02.2021]; 

wyroku WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2676/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A4ABF107A7 [dostęp: 9.02.2021]; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 

5 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 513/13, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B90594FC7 [dostęp: 

9.02.2021]. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2017+roku.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2017+roku.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2017+roku.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2012r.pdf.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2012r.pdf.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2012r.pdf.pdf
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w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Stwierdzono, że TS nie przesądził 

charakteru technicznego wskazanych przepisów, a sądy krajowe potwierdzają niewadliwość 

zaniechania notyfikacji. Dostrzeżono, że po wejściu w życie ustawa o grach hazardowych może 

być derogowana jedynie w trybie procedury legislacyjnej przewidzianym w ustawodawstwie 

krajowym, tym bardziej, że ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych 

została uchylona i nie istnieje prawna możliwość przywrócenia jej mocy obowiązującej279. 

W rezultacie rozbieżnych interpretacji podmioty zainteresowane prowadziły działalność 

pomimo braku zezwoleń, co lokowało tę branżę częściowo w szarej strefie. Z tej samej 

przyczyny organy nie podejmowały konsekwentnych, natychmiastowych działań w celu 

wyegzekwowania stanu zgodnego z prawem. Zgłaszane zastrzeżenia co do prawa utrudniały 

przyjęcie legalnego wzorca podlegającego egzekucji. Do czasu nowelizacji ustawy w 2015 roku 

sytuacja prawna nie sprzyjała podmiotom działającym legalnie i organom podejmującym 

działania w celu walki z szarą strefą. Warunkiem skutecznej walki z rynkiem gier nielegalnych 

jest precyzyjne określenie granic działalności legalnej. Otoczenie prawne powinno chronić 

podmioty działające legalnie i wprowadzać mechanizmy pozwalające na walkę z podmiotami 

działającym z naruszeniem prawa. Obowiązujące od 1 kwietnia 2017 roku zmiany ustawy 

należą do przepisów związanych z polityką finansową państwa. Prawnie dopuszczono 

możliwość urządzania gier na automatach do gier poza kasynami gry w salonach gier 

na automatach, ale działalność w tym zakresie jest objęta monopolem państwa. Wprowadzono 

również możliwość urządzania gier w sieci Internet przez spółkę wykonująca monopol państwa 

(z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych). Państwo, dzięki rozszerzeniu 

oferty gier legalnych objętych monopolem, partycypuje w dochodach z hazardu. Efekt ochrony 

finansów publicznych wywołuje również utworzenie rejestru domen służących do oferowania 

gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Dzięki temu chronione są podmioty działające legalnie, 

uiszczające daniny publicznoprawne. Rynek zakładów wzajemnych uzyskał możliwości 

ekspansji poprzez reklamę zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone 

zezwolenie. 

 Zmiany w ustawie o grach hazardowych dotyczące warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej mają zasadnicze znaczenie dla sfery finansów publicznych. Działalność 

gospodarcza jest podejmowana dla zysku w warunkach prawnych, umożliwiających 

prognozowanie efektu ekonomicznego. Z tej przyczyny istotne znaczenie dla przedsiębiorców 

stanowi stabilność przepisów określających zasady i warunki prowadzenia działalności 

 
 279 Postanowienie SN z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I KZP 14/13., OSNKW 2013/12/102.  
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w zakresie gier hazardowych. Dochody budżetowe pozostają w proporcji do legalnie 

prowadzonej działalności wobec przyjętych sposobów kalkulowania obciążeń z tytułu 

podatków, opłat i dopłat. Sfera finansów publicznych jest chroniona również przez możliwości 

uzyskiwania środków od podmiotów, którym udowodnione zostanie działanie w szarej strefie. 

W rezultacie mogą być podjęte zgodne z prawem działania w celu uzyskania od tych 

podmiotów należności pieniężnych, kompensujących utracone wpływy ze źródeł legalnych. 

 

2.6.Reglamentacja rynku gier hazardowych w świetle prawa unijnego 

 

Przynależność Polski do Unii Europejskiej280 skutkuje powstaniem zależności 

pomiędzy unijnym porządkiem prawnym a prawem krajowym. Organy i sądy krajowe mogą 

stosować jedynie normy krajowe zgodne z prawem unijnym lub normy niezgodne z prawem 

unijnym, o ile niezgodność nastąpiła z powodów akceptowanych w prawie unijnym281.   

 W odniesieniu do gier hazardowych idea wspólnego rynku ulega osłabieniu. Państwa 

członkowskie wprowadzają szczególne rozwiązania w celu ochrony państwowych budżetów 

i przeciwdziałania społecznym skutkom hazardu 282. Hazard jest uznany za sferę działalności 

wrażliwej, związanej z tożsamością konstytucyjną państw członkowskich jako dziedzina 

wpływająca na moralność, etykę i kulturę społeczeństwa, rodząca kontrowersje polityczne283. 

Respektowanie „zróżnicowania wartości” uzasadnia akceptację dostosowania celów 

gospodarczych rynku wewnętrznego do wartości dominujących w danym społeczeństwie284. 

Państwa członkowskie w dziedzinie gier hazardowych mają szczególną swobodę 

ustalania granic organizacji gier i dopuszczalności udziału w grach poprzez regulowanie i 

kontrolowanie rynku gier hazardowych zgodnie z ich tradycją i kulturą, z uwzględnieniem 

 
280 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja  skonsolidowana z 24 grudnia 2002 r. ze zmianami 

wprowadzonymi Traktatem z Nicei, (Dz. U. C 321E z 29.12.2006r, s. 1331- )dalej TWE, Traktat o Unii 

Europejskiej (Dz. U. UE C 202 z 7 czerwca 2016 r., s. 13-390  -wersja skonsolidowana ).)- dalej TUE, Traktat 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r..  -wersja skonsolidowana) – dalej TFUE. 
281 Stanowisko tzw. doktryny Koebler i Kuehne & Heitz nakazuje sądom krajowym wykorzystywanie środków 

krajowych dla wyeliminowania z obrotu prawnego orzeczeń  niezgodnych z orzecznictwem TS Wyrok Trybunału 

z dnia 30 września 2003 r., Gerhard Köbler przeciwko Republik Österreich. 

Sprawa C-224/01, ECLI:EU:C:2003:513, Zbiór orzeczeń 2003, strona I-10239, Talos T., Stradler A., ECJ: 

requirement of consistent and systematic gambling policy, „World  Online Gambling”, 2009, nr 4, s. 12-13 

Terbea A., The internal market for gambling services and the need for a clearer proportionality  test, s. 12-13, 

Faculty of Law, University of Lund, Lund 2010, s.1-61. 
282  M. Ożóg,  W oczekiwaniu na Placanica . Usługi hazardowe w prawie wspólnotowym, „Przegląd 

Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2006, nr 1, st r. 20. 

 283 C. Barnard, The Substantive Law of The UE. The Four Freedom’s, Oxford University Press,  Oxford 2019, s. 

382; J. H. Jans, Proportionality Revisited, „Legal Issues of Economic Integration” 2000, nr 27, s. 245. 

 284 A. Zawidzka-Łojek, op.cit., s. 460 462, T.  Tridimas,The Rule of Reason and its Relation to Proportionality 

and Subsidarity  [w:] Scrauwen A. (red.) Rule of Reason. Rethinking another Classic of EC Legal Doctrine,Europa 

Law Publishing, Groningen ( UK) 2005, s. 114-129. 
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konieczności zapewnienie ochrony działania podmiotów legalnych i przeciwdziałania „szarej 

strefie” hazardu285. 

Jednolitość stosowania prawa unijnego i efektywność tego prawa w sprawach 

rozpoznawanych przez organy i sądy polskie zapewniają, w obszarze, który nie jest objęty 

harmonizacją, wyroki prejudycjalne wydawane na podstawie art. 267 TFUE286. Przyjęcie, 

że prawem unijnym w szerokim znaczeniu są nie tylko akty prawa unijnego, ale również 

precedensowe orzeczenia TS, umożliwia określenie obszaru normatywnego stanowiącego 

wzorzec oceny prawa krajowego287. Badanie zgodności prawa krajowego z prawem unijnym 

powinno być dokonywane zarówno na płaszczyźnie formalnej wyznaczanej przez wymóg 

notyfikacji przepisów o charakterze technicznym, jak również na płaszczyźnie merytorycznej 

w zakresie zgodności z przepisami o rynku wewnętrznym UE gwarantującymi na przykład 

swobodę przepływu usług /art.56 TFUE/ oraz swobodę przedsiębiorczości /art.46 TFUE/. 

Podmioty krajowe, mimo  braku harmonizacji prawa w zakresie usług hazardowych, korzystają 

z ochrony na zasadach określonych w orzecznictwie unijnym288. 

Polska jako kraj członkowski UE przyjęła na siebie zobowiązanie respektowania prawa 

unijnego i poddania ustawodawstwa krajowego rygorom zgodności z wymogami unijnymi. 

Realizacja samostanowienia prawa przez kraje członkowskie musi uwzględniać standardy 

zgodności z prawem unijnym. Przepisy ustawodawstwa krajowego podlegają wymogowi 

 
285  J. Łacny, Swoboda państw członkowskich w zakresie regulowania gier hazardowych – przegląd orzecznictwa 

TS,  „Europejski Przegląd Sądowy”, 2010, nr 12, s. 37-47, J. Łacny, Gry hazardowe w Internecie- ustępstwo wobec 

swobód rynku wewnętrznego?, ,  „Europejski Przegląd Sądowy”,  2012, nr 1, s. 15-21, wyrok Trybunału z dnia 

21 września 1999 r., Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd i Oy Transatlantic Software Ltd przeciwko 

Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) i Suomen valtio (Etat finlandais),Sprawa C-124/97,ECLI:EU:C:1999:435,  Zbór 

Orzeczeń 1999 I-06067., Wyrok Trybunału  z dnia 21 października 1999 r., Questore di Verona przeciwko  Diego 

Zenatti, Sprawa C-67/98, Zbiór Orzeczeń 1999 I-07289,ECLI:EU:C:1999:514, Zbiór Orzeczeń 1999, strona I-

07289. 
286 P. Dąbrowska-Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle 

orzecznictwa i Traktatu z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2010,nr 12, s.4-15. A. Grzelak, Postanowienia 

przejściowe / Protokół nr 36/  [w: ] J .Barcz ( red.) Źródła Prawa Europejskiego , tom IV, Instytut Wydawniczy 

EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 89, J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa , Wrocław-Warszawa-Kraków-

Gdańsk 1973,s. 133, L. Morawski, Czy precedens powinien być źródłem prawa?, (w: ) A. Korbowicz, A. Korybski, 

M. Kuryłowicz, J. Malarczyk, A. Pieniążek (red.),  W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga 

poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka ”,  Lublin 1996,s. 187, B. Liżewski, Wyrok ETPC jako precedens 

wiążący quasi de iure a efektywność porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka /perspektywa 

teoretycznoprawna/, „Studia Prawnicze”, 2017, nr 2,s.9. 
287 K. Cień, Prawo Unii Europejskiej [w] A. Hanusz (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia., 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, s. 195., M. Taborowski, Notyfikacja to nie wszystko. Zakaz urządzania 

gier na automatach poza kasynami w świetle przepisów ustawy o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, [w:] 

M.Taborowski ( red., Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru 

sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer,Warszawa 2016, s. 431 , dalej M. Taborowski..  
288 W  przypisach stanowiących integralną część rezolucji 2008/2215/INI Rezolucja Parlamentu Europejskiego 

z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)), Dz.Urz. UE CE 87/30 

wskazano przykładowe  orzeczenia precedensowe dotyczące hazardu: wyroki w sprawach /C-275/92/, / C- 67/08/, 

/C-6/01, /C-243/01/,/C-42/02, C-338/04/, C-432/05/, /C -260/04/. 
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merytorycznej zgodności ze swobodami traktatowymi. Badanie zgodności z prawem unijnym 

w zakresie gwarantowanych swobód rynku wewnętrznego jest warunkowane koniecznością 

wstępnego ustalenia, że badany przepis prawa krajowego ma tzw. element unijny, 

uzasadniający zastosowanie przepisów unijnych dotyczących rynku wewnętrznego UE. 

Działalność w sferze hazardu uznawana jest za świadczenie usług, zatem szczególne znaczenie 

ma ocena zgodności ustawodawstwa krajowego z gwarancjami swobodnego przepływu usług 

(art. 49 TFUE) oraz swobody przedsiębiorczości (art. 56 TFUE).  Dodatkowo projekty 

przepisów krajowych o charakterze technicznym, czyli przepisy wpływające na usługi 

społeczeństwa informatycznego, podlegają notyfikacji właściwym organom unijnym289. 

Obowiązujące w różnych krajach przepisy dotyczące gier hazardowych 

nie są zharmonizowane. Zgodnie z art. 114 TFUE Parlament Europejski i Rada są upoważnione 

do harmonizacji przepisów poprzez przyjmowanie rozwiązań służących zbliżeniu przepisów 

ustawowych i wykonawczych wszystkich państw członkowskich w celu regulacji rynku 

wewnętrznego. Przynależność do Unii Europejskiej skutkuje podległością przepisom prawa 

o zasięgu szerszym niż krajowy. „Źródłem europejskich standardów i zasad prawa są tradycje 

państw europejskich, regulacje międzynarodowe i unijne, orzeczenia TSUE i ETPCz”290.  

Niewątpliwie kwestie moralne czy etyczne wykraczają ponad poziom krajowy. Harmonizacja 

minimalna na poziomie przepisów dotyczących reguł ogólnych powinna uwzględniać wzorce 

wypracowane w praktyce. W ramach zarówno poszczególnych państw członkowskich UE, jak i 

społeczności lokalnych, dostrzegane są rozbieżności pomiędzy wartościami moralnymi, 

religijnymi, kulturowymi. Wartością harmonizacji na poziomie minimalnym jest odwołanie się 

do akceptowanych zwyczajów i wartości291. Zgłaszany jest postulat wstępnej harmonizacji 

na poziomie podstawowym, wyznaczonym prejudycjalnymi wyrokami TSUE292. Wydaje się, 

że należy przychylić się do stanowiska, postulującego harmonizację w zakresie ograniczonym 

 
289 Kraje członkowskie już w latach sześćdziesiątych XX w. deklarowały potrzebę notyfikacji Komisji 

Europejskiej projektów przepisów technicznych dotyczących produktów – P. Polański, Europejskie prawo handlu 

elektronicznego. Mechanizm regulacji usług społeczeństwa informatycznego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 

2014, s. 1-7; M. Domańska, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2015 r. w sprawie P 4/14 w świetle 

zagadnień Unii Europejskiej [w:] M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o 

grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 

300.   Dyrektywa 98/34/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę 

udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, 10 sierpnia 1998 (Dz. U. L 204 z 21 lipca 1998) 

uchylona aktualnie obowiązującą dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 

2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych   oraz zasad 

dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. U. UE L  241 z 17 września 2015 r., s. 1-

15)., dalej dyrektywa (UE) 2015/1535.  
290A. Chmielarz-Grochal, A. Kalisz, Realizacja konwencyjnych standardów prawa do sądu przez sądy 

administracyjne, „Państwo i Prawo”, 2020, nr 1, s. 72. 

 291 T. Giaro, Transnational Law and Its Historical Precedents,  “Studia Iuridica” 2016, t. 68, s. 68 i n. 

 292 A. Zawidzka-Łojek, op. cit., s. 475. 
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do kodyfikacji zasad wypracowanych w orzecznictwie TSUE. Postulat regulacji, polegającej 

na harmonizacji w wymiarze minimalnym jako fazy przejściowej przed harmonizacją pełną, 

dotyczy legislacyjnego uporządkowania reguł wynikających z wyroków kierowanych 

do różnych państw członkowskich. Wskazania i wypracowany przez orzecznictwo unijne 

kanon podstawowy dotyczący wymogów stawianych ustawodawstwu krajowemu stanowi bazę 

umożliwiającą sprecyzowanie w modelowej formie przepisów obowiązujących kraje 

członkowskie. Harmonizacja, również na poziomie wstępnym, nie może być dokonana 

bez wyznaczenia granic akceptacji, uwzględniających społeczne oczekiwania w różnych 

krajach. 

 Szczególnie trudnym doświadczeniem polskiego ustawodawcy i społeczeństwa był 

początkowy okres obowiązywania ustawy o grach hazardowych, której projekt nie został 

notyfikowany Komisji Europejskiej. Proces legislacyjny był bardzo szybki. Rządowy projekt 

ustawy293 wpłynął do Sejmu w dniu 12 listopada 2009 roku, postępowanie ustawodawcze 

trwało siedem dni, Prezydent podpisał ustawę 29 listopada 2009 roku294. Rozbieżności oceny 

czy przepisy mają charakter przepisów technicznych i rozbieżności dotyczące oceny skutków 

prawnych zaniechania notyfikacji powodowały, że doszło do sytuacji niepewności, w której 

„ustawodawca nie jest w stanie skutecznie przeforsować swoich zamierzeń odnośnie 

do organizacji rynku”295. W efekcie brak pewności prawa oddziaływał również na finanse 

publiczne. 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wystąpił w trybie art. 267 TFUE 

do TSUE z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym 

nienotyfikowanych przepisów krajowych o charakterze technicznym. Trybunał 

Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 lipca 2012 roku, w sprawach połączonych C-213/11, C-

214/11 i C-217/11 w sprawie Fortuna Sp. z o. o., Grand Sp. z o. o. i Forta Sp. z o. o. potwierdził, 

że „przepisy krajowe tego rodzaju, jak przepisy ustawy o grach hazardowych, które mogą 

powodować ograniczenia, a nawet stopniowo uniemożliwiać prowadzenia gier na automatach 

 
 293 Druk nr 2481. 

 294 Tryb ustawodawczy w Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony zgodnie z art. 118-122 Konstytucji RP. 

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP, Radzie Ministrów oraz grupie 

100 000 obywateli, mających czynne prawo wyborcze. Projekt ustawy jest prezentowany w trzech czytaniach, co 

umożliwia wnoszenie poprawek. - po r. postanowienie NSA z 15 stycznia 2014 r, II GSK 686/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5346 CBCA3B [dostęp: 29.11.2019]. Na posiedzeniu Komisji Finansów 

Publicznych 18 listopada 2009 r., przed złożeniem projektu w Sejmie, dyskutowano kwestię wymogu notyfikacji, 

w  konsekwencji  odstępując  w  sposób  świadomy  od  przedstawienia  projektu KE – Biuletyn  Sejmowy  2986

/VI, http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/BD872BE59FED592EC1257687003857D9/$file/0298606.pdf 

[dostęp: 29.11.2019].  

 295 A. Wróbel, Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe [w:] J. Barcz (red.), Prawo 

Unii Europejskiej, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 23. 

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/BD872BE59FED592EC1257687003857D9/$file/0298606.pdf
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o niskich wygranych poza kasynami gry, mogą stanowić potencjalnie przepisy techniczne 

w rozumieniu art. 1 ust. 11 Dyrektywy (UE) 2015/1535. W związku z tym projekt powinien 

zostać notyfikowany w przypadku ustalenia, iż wprowadza warunki mogące mieć istotny 

wpływ na właściwości lub sprzedaż produktu. Dokonanie ustaleń należy do sądu 

krajowego”.296 

 Wykluczenie wskutek niemożności stosowania części przepisów krajowych wpływało 

na funkcjonowanie państwa i wywoływało skutki również w sferze finansów publicznych. Z tej 

przyczyny kolejna nowelizacja u.g.h. została przeprowadzona zgodnie z wymogami 

notyfikacji297. 

 Wątpliwości co do prawa generowały zwiększoną liczbę postępowań sądowych. Koszty 

wymiaru sprawiedliwości są przedmiotem analiz porównawczych, obejmujących całkowity 

roczny budżet oraz jego strukturę z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia, systemy 

informatyczne, wydatki bieżące, siedziby sądów, szkolenia i edukacją zawodową298. 

 Obciążenie sądów administracyjnych sprawami, których przedmiotem są gry 

hazardowe, a prawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły ustawy o grach losowych i zakładach 

wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych, ilustrują poniższe tabele299. 

 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych to prowadzony od 2007 roku 

w formie informacji publicznej zbiór orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne300. 

 
296 Wyrok Trybunału z dnia 19 lipca 2012 r., Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. 

z o.o. (C-217/11) przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni, s prawy połączone C-231/11, C-214/11 i C-217/11,  

ECLI:EU:C:2012:495, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń (zbiór ogólny), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0213 [dostęp: 24.02.2021]. 

 297 A. Sołtys, Odmowa zastosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych [w:] M. Taborowski (red.), 

Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 158; Powiadomienie Komisji Europejskiej 

nr 2014/537/PL dotyczące projektu ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych, która 

weszła w życie 3 września 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1201) - Rządowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy  o  grach  hazardowych  złożony  do  Sejmu  VII  Kadencji  w  dniu  19  listopada  2014 r., druk nr 2927, 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24File/2927-001.pdf 

[ dostęp: 6.12.2019], dalej Druk nr 2927. 

 298 W krajach członkowskich UE nie jest zasadą modelową odrębność sądownictwa powszechnego 

i administracyjnego – A. Szemaszka, B. Grzeszczyńska, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Więcek-Durawska, 

Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, CEPEJ 

2016, Warszawa 2016, https://iws.gov.pl/analizy-i-raporty/badania-instytutu-wymiaru-sprawiedliwosci-w-ujeciu-

tematycznym/ekonomiczne-i-statystyczne-analizy-wymiaru-sprawiedliwosci [dostęp: 19.11.2019]. 
299 Relację pomiędzy cyklicznymi wahaniami gospodarki a obciążeniem sądów administracyjnych omawia m.in.: 

D. Gajewski, K. Joński, Liczba skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych a cykliczne wahania 

gospodarki, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, nr 5, s. 89-98. 

 300 Zarządzenie Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia 

Centralnej Bazy Informacji o sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet wydane 

na podstawie art. 11, 12, 34 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. 

U. Nr 153, poz. 12).- dalej CBOIS.  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Prezesa NSA z 27 listopada 2003 

r. i załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 14 Prezesa NSA z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości 

w sądach administracyjnych, http://www.nsa.gov.pl,aktyprawne [dostęp: 19.11.2019], sprawy w przedmiocie gier 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1EB7DBB21EBDD040C1257DA4003D7277/%24File/2927-001.pdf
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Wydaje się, że statystyka orzeczeń kończących postępowanie jest miarodajna dla oceny zjawisk 

występujących na rynku gier hazardowych. Generalnie liczba orzeczeń kończących 

postępowania odzwierciedla liczbę spraw skutecznie zainicjowanych przez strony, które 

poszukiwały ochrony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Skargi do sądów 

administracyjnych są wnoszone na ostateczne orzeczenia organów administracji. Liczba skarg 

pozostaje w proporcji do liczby orzeczeń administracyjnych. Aktywność orzecznicza organów 

administracji zależy od wielu czynników. 

 

Tabela 9 

Liczba orzeczeń kończących postępowanie w sprawach rozpoznawanych w NSA i WSA w latach 

2004-2020 w przedmiocie gier hazardowych (stan na 6.10.2020) 

 

Rok 
Łączna liczba wyroków 

i postanowień 

Łączna liczba wyroków 

i postanowień 

kończących 

postępowanie 

Liczba uchwał 

NSA 

2007   37   36  

2008   58   56  

2009   55   50  

2010   703   512  

2011  1 428   909 1-I GPS 1/11 

2012  1 418   946  

2013  2 728  2 009  

2014  4 146  1 771 1-II GPS 3/13 

2015 10 377  3 549  

2016 21 017 11 641 1 -II GPS 1/16 

2017  8 317  6 314  

2018  4 015  3 227  

2019  2 410  2 198  

2020 (6.10)   966   892  

Razem 57 675 34 111 3 

 

 Źródło: CBOIS, http://orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp: 6.10.2020]. 

 
losowych i zakładów wzajemnych są oznaczone symbolem 6042, co  zostało uwzględnione jako kryterium 

wyszukiwania spraw w CBOIS. 
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 Szczególnie istotna jest jakość prawa regulującego branżę gier hazardowych oraz 

zainteresowanie podmiotów gospodarczych działalności w tym zakresie. Pod rządami ustawy 

o grach i zakładach wzajemnych sądy administracyjne wydawały niewiele wyroków 

w przedmiocie hazardu. Zmiany prawne dotyczące rynku gier hazardowych spowodowały, 

poczynając do 2010 roku, wzrost liczby rozpoznanych w sądach administracyjnych spraw 

w przedmiocie gier hazardowych. Niewątpliwie wprowadzenie ograniczeń rynku gier poprzez 

zakaz gier na automatach poza kasynami gry i przyjęte rozwiązania intertemporalne miały 

wpływ na statystykę orzeczniczą sądów administracyjnych. 

 W zestawieniu za lata 2014-2016 zwraca uwagę dysproporcja pomiędzy liczbą 

wyroków i postanowień kończących postępowanie a liczbą wszystkich orzeczeń, również 

orzeczeń incydentalnych. Rozstrzygnięcie spraw było warunkowane wynikiem innych 

postępowań zainicjowanych pytaniami o charakterze prejudycjalnym. Wydane w odpowiedzi 

na pytania dotyczące wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym i ustawą zasadniczą 

wyroki Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego umożliwiły podjęcie 

postepowań w sprawach, w których skargi wpływały od 2010 roku i wydanie orzeczeń 

kończących postępowania. 

 Zestawienie statystyczne potwierdza wzrost liczby spraw. W odczytaniu danych 

statystycznych należy uwzględnić, że skargi inicjujące postępowanie przed sądami 

administracyjnymi mogą być przedmiotem wielokrotnego rozpoznania przez sądy 

administracyjne, jeżeli strony korzystają z prawa wniesienia skargi kasacyjnej. Sądzić należy, 

że przyczyną składania skarg jest brak akceptacji regulacji prawnej lub przekonanie 

o niewłaściwej interpretacji przepisów. Każda z przyczyn inicjowania przez strony 

postępowania sądowoadministracyjnego może być postrzegana jako potwierdzenie wadliwości 

regulacji prawnej. Brak notyfikacji przepisów technicznych oraz wprowadzenie 

rygorystycznych rozwiązań dotyczących gier na automatach stanowiły częstą podstawę 

zarzutów zgłaszanych w skargach. Prawne ograniczenie uprawnień podmiotów 

zainteresowanych prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych oraz wątpliwości 

co do prawa stanowiły przyczynę poszukiwania ochrony na drodze postępowania sądowego. 

Należy zwrócić uwagę, że przyjęte rozwiązanie stopniowego wygaszania uprawnień 

do prowadzenia działalności w salonach gier na automatach i automatach o niskich wygranych, 

gwarantowało jedynie ograniczony czas gospodarczego wykorzystania urządzeń zakupionych 

przez podmioty działające na rynku. 
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Tabela 10 

Liczba wyroków w sprawach w przedmiocie gier hazardowych, rozpoznanych przez sądy 

administracyjne w latach 2010-2020 (stan na 6.10.2020) 
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NSA 15 22 4 365 166 527 1 182 842 1 229 946 371 5 672 

WSA 

Białystok 
0 28 27 45 91 298 822 351 82 42 8 1 794 

WSA 

Bydgoszcz 
31 21 6 48 18 64 284 238 14 9 3 736 

WSA 

Gdańsk 
1 17 63 79 16 24 141 108 27 11 0 487 

WSA 

Gliwice 
2 50 78 139 288 242 566 307 144 88 32 1 941 

WSA 

Gorzów  
28 32 14 99 31 86 211 78 9 16 5 616 

WSA 

Kielce 
0 0 0 0 2 7 222 53 14 17 1 316 

WSA 

Kraków 
0 21 8 29 38 74 330 187 60 26 4 779 

WSA 

Lublin 
24 2 0 15 0 94 664 97 9 6 6 917 

WSA 

Łódź 
41 3 3 46 28 103 123 208 127 108 20 849 

WSA 

Olsztyn 
19 30 39 32 110 299 660 150 6 13 6 1 366 

WSA 

Opole 
1 2 18 29 9 25 161 16 24 3 3 291 

WSA 

Poznań 
10 23 79 150 65 56 649 416 114 120 58 1 741 

WSA 

Rzeszów 
3 1 56 7 6 77 316 115 61 51 35 738 

WSA 

Szczecin 
0 7 13 107 64 101 214 153 23 56 32 780 

WSA 48 67 178 177 290 330 1 444 951 144 51 29 3 716 
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Warszawa 

WSA 

Wrocław 
17 52 95 307 84 311 1 003 269 27 21 10 2 198 

Łącznie 240 378 681 1 675 1 307 2 722 9 007 4 540 2 158 1 584 623 24 927 

 

 Źródło: CBOIS, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostęp: 6.10.2020]. 

 

 W nowej ustawie wykluczona została prawna możliwość prowadzenia takiej 

działalności po upływie czasu określonego w udzielonych pod rządami poprzednio 

obowiązującej ustawy zezwoleniach. Z treści wyroków sądów administracyjnych wynika, 

że zainteresowane podmioty występowały do organów administracji z wnioskami o zmianę 

treści zezwoleń przez przedłużenie terminu ważności i zwiększenie liczby automatów. Strony 

w uzasadnieniach wielu skarg wskazywały, że nowe przepisy nie mogą być stosowane z uwagi 

na naruszenie prawa unijnego poprzez niezachowanie wymogu notyfikacji przepisów 

technicznych oraz z uwagi na niezgodność z ustawą zasadniczą, gwarantującą wolność 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Wyroki sądów administracyjnych stanowią orzeczenia merytoryczne wydawane 

co do zasady na rozprawach. Biorąc pod uwagę przeciętnie indywidualne obciążenie sędziów 

wojewódzkich sądów administracyjnych – pensum wynoszące 16 rozpoznawanych 

na rozprawach spraw miesięcznie oraz sędziów NSA – pensum wynoszące 12 rozpoznawanych 

na rozprawach spraw miesięcznie, powyższe zestawienie pozwala na stwierdzenie, że nasilenie 

problemów związanych ze stosowaniem ustawy o grach hazardowych spowodowało 

zwiększone obciążenie sądów. 

 Konsekwencją było istotne pogorszenie sprawności postępowania, szczególnie 

w NSA301. Nie należy sądzić, że mniejsza liczba spraw w przedmiocie gier hazardowych 

uzasadniałaby zmniejszenie liczby sędziów w celu ograniczenia wydatków na sądownictwo 

administracyjne. Konieczność rozpoznania większej liczby spraw powodowała dłuższy czas 

oczekiwania na rozstrzygnięcie. Kosztem społecznym był brak pewności obrotu prawnego. 

Przedłużony czas kontroli sądowej w sprawach w przedmiocie gier hazardowych wpływał 

na ograniczenie możliwości niezwłocznego egzekwowania obowiązków publicznoprawnych, 

także dotyczących sfery finansów publicznych. 

 
 301 Sprawozdania roczne NSA dostępne na stronie internetowej: http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php 

[dostęp: 19.11.2019]. 
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 W poszczególnych sądach poziom obciążenia sprawami w przedmiocie gier 

hazardowych jest zróżnicowany. Aktywność stron wnoszących skargi skutkuje liczbą 

zarejestrowanych spraw. Niezależnie od różnic regionalnych we wszystkich sądach 

administracyjnych zaistniała konieczność rozpoznania zwiększonej liczby spraw 

w przedmiocie gier hazardowych. 

 W poszczególnych sądach poziom obciążenia sprawami w przedmiocie gier 

hazardowych jest zróżnicowany. Aktywność stron wnoszących skargi skutkuje liczbą 

zarejestrowanych spraw. Niezależnie od różnic regionalnych we wszystkich sądach 

administracyjnych zaistniała konieczność rozpoznania zwiększonej liczby spraw 

w przedmiocie gier hazardowych. 

 

Tabela 11 

Poziom obciążenia sądów administracyjnych sprawami w przedmiocie gier hazardowych 

w czasie obowiązywania ustawy o grach hazardowych 

 

Sąd A* B* 

Udział wyroków w 

sprawach w przedmiocie 

gier 

hazardowych (w %) 

NSA  5 672 129 923  4,36 

WSA w Białymstoku  1 794  15 509 11,57 

WSA w Bydgoszczy   736  19 746  3,72 

WSA w Gdańsku   494  27 321  1,81 

WSA w Gliwicach  1 941  45 515  4,26 

WSA w Gorzowie    616  14 666  4,20 

WSA w Kielcach   316  12 649  2,50 

WSA w Krakowie   779  35 580  2,19 

WSA w Lublinie    917  25 261  3,63 

WSA w Łodzi   849  29 489  2,88 

WSA w Olsztynie  1 366  15 732  8,68 

WSA w Opolu   291  9 552  3,00 

WSA w Poznaniu  1 741  39 097  4,45 

WSA w Rzeszowie   738  17 034  4,33 
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WSA w Szczecinie   780  21 012  3,71 

WSA w Warszawie  3 716 174 183  2,13 

WSA we Wrocławiu  2 198  34 036  6,45 

Łącznie 24 992 666 305  3,75 

 

A* – łączna liczba wydanych przez wskazany sąd wyroków kończących postępowanie w sprawach w przedmiocie 

gier hazardowych w latach 2010-2020 (6.10.2020). 

 B* – łączna liczba wyroków kończących postępowanie wydanych przez wskazany sąd w latach 2010-2020 

(6.10.2020). 

 

Źródło: CBOIS, http://orzeczenia.nsa.gov.pl. [dostęp: 6.10.2020]. 

 

 Powyższe zestawienie daje podstawę do twierdzenia, że nasilenie problemów 

związanych ze stosowaniem ustawy o grach hazardowych, w szczególności problemów 

wynikających z zaniechania notyfikacji przepisów technicznych, spowodowało zwiększone 

obciążenie sądów. Czas oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcia również innych kategorii 

spraw uległ wydłużeniu, co nie odpowiada oczekiwaniom stron – obywateli zainteresowanych 

stanowczym ukształtowaniem ich sytuacji prawnej. 

 

2.7.Podsumowanie 

 

Model działalności w zakresie gier hazardowych istotnie wpływa na finanse publiczne. 

Działalność w zakresie hazardu stanowi świadczenie usług, zatem podobnie jak inne formy 

działalności gospodarczej podlega obciążeniom publicznoprawnym. Warunkiem partycypacji 

państwa w dochodach z hazardu jest stworzenie przyjaznego środowiska prawnego, 

stanowiącego zachętę podejmowania legalnej działalności gospodarczej. Regulacje prawne 

sfery hazardu, z uwagi na postęp technologiczny umożliwiający nowe formy oferowania usług, 

są często zmieniane. Przyczyną zmian jest konieczność korekt, związanych z dostrzeganiem 

braku skuteczności dotychczasowych regulacji302. Regulacje obszaru gier hazardowych 

odnoszą się zarówno do osób uczestniczących w grze, jak i podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą w tej branży. Przepisy prawa dotyczące gier hazardowych powinny 

uwzględniać konieczność wyważenia sprzecznych interesów – z jednej strony ochronę 

 
 302 Konsekwencją zmian prawa jest zjawisko definiowane jako prawniczy kompleks – tzw. „kompleks 

Kirchmana”: „Trzy słowa ustawodawcy, a całe biblioteki idą na makulaturę” – J. H. von Kirchman, Die 

Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenchaft, Berlin 1848, s. 23 cyt. za: F. Longchampes de Berier, Odwaga i 

niezależność w naukowym myśleniu o prawie, „Państwo i Prawo” 2019, nr 5, s. 37-55. 
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społeczeństwa przed zagrożeniami związanymi z hazardem, z drugiej stworzenie rozwiązań 

pozwalających na uzyskiwanie dochodów publicznych z gier hazardowych. W konsekwencji 

przyjętych regulacji prawnych wyznaczany jest obszar działań legalnych. Prawne reguły 

określają również sposoby reakcji na działania niezgodne z przyjętym akceptowanym modelem 

hazardu. Legalny hazard nie tylko zapewnia bezpieczeństwo graczy, lecz umożliwia pobór 

podatków i innych danin mających wpływ na finanse publiczne. Efektywność przyjętego 

w ustawie o grach hazardowych modelu reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej 

opartego na koncesjach i zezwoleniach jest zależna od przyjęcia mierników ilościowych 

adekwatnych do popytu na usługi hazardowe.  

 Przepisy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie gier hazardowych powinny 

uwzględniać gwarantowane prawem unijnym standardy swobód traktatowych. 

Ustawodawstwo krajowe dotyczące gier hazardowych podlega badaniu w zakresie zgodności 

z zasadą swobodnego przepływu usług oraz zasadą swobody przedsiębiorczości.  

Istotnym elementem kształtującym legalny rynek gier hazardowych są przepisy prawne 

uwzględniające specyfikę hazardu. Przyjęte rozwiązania prawne w istotny sposób wpływają 

na podejmowanie legalnej działalności gospodarczej, również działalności w zakresie gier 

hazardowych. Jakość prawa stanowi gwarancję działalności gospodarczej. Naruszenie 

obowiązku notyfikacji projektu przepisów technicznych doprowadziło do destabilizacji 

legalnego rynku gier hazardowych. Niedopełnienie wymogów prawidłowej legislacji 

spowodowało wątpliwości co do stanu prawnego, a w konsekwencji niemożność 

egzekwowania prawa określającego warunki prowadzenia działalności w zakresie hazardu.  

Wymóg dbałości o jakość prawa dotyczącego gier hazardowych dotyczy również 

przepisów intertemporalnych. Zmiany prawa dotyczące działalności gospodarczej, również 

tak istotnie jak hazard oddziałującej na zjawiska społeczne, powinny być dokonywane 

ewolucyjnie, z wykorzystaniem systemu konsultacji, negocjacji i obserwacji w sferze finansów 

publicznych. Pozytywne efekty zmiany organizacji rynku gier nie są uzyskiwane 

natychmiastowo. Skutek zmian prawa dotyczącego sfery tak podatnej na lokowanie w szarej 

strefie powinien być oceniany długofalowo.  
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Rozdział III. Podatkowe dochody budżetowe z gier hazardowych 

 

 3.1. Uwagi wprowadzające 

 

 Hazard to ryzykowne przedsięwzięcie, „odwieczna ludzka namiętność albo źródło 

dochodów”303. Legalizacja hazardu jest warunkowana również zjawiskami fiskalnymi. Finanse 

mają wyłącznie pieniężny charakter, gdyż są procesami gromadzenia i wydatkowania środków 

pieniężnych na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społecznych304. Cywilizacyjne potrzeby 

społeczne wymuszają ponoszenie ze środków wspólnych wydatków, określonych zadaniami 

podjętymi przez państwo. Jedynie dysponowanie określonymi środkami pieniężnymi pozwala 

na wywiązanie się z przyjętych zobowiązań lub planowanie zobowiązań przyszłych. Funkcja 

redystrybucyjna sprowadza się do transferu wartości materialnych pomiędzy sferą produkcyjną 

i nieprodukcyjną305. Zarówno gracze, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą 

polegającą na świadczeniu usług hazardowych, operują środkami finansowymi. Gracz uzyskuje 

prawo do udziału w grze po dokonaniu określonej wpłaty, a przedsiębiorca zobowiązuje się 

do wypłaty wygranej na warunkach ustalonych w umowie. Każdy z graczy przystępuje do gry 

z nadzieją wygranej, każdy z przedsiębiorców chce osiągnąć zysk z tytułu prowadzonej 

działalności hazardowej. Osoby zawierające umowę o grę nie podzielają poglądu Alberta 

Einsteina, który stwierdził, że „nikt nie może mieć pieniędzy z ruletki, chyba że ukradnie je ze 

stołu, kiedy krupier nie patrzy”306. Wybór modelu obciążenia działalności hazardowej 

obowiązkami podatkowymi wymaga uwzględnienia skutków ekonomicznych również 

w odniesieniu do tej branży gospodarczej. Konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji 

 
303 A. Gomułowicz, op.cit., s. 674 -678. Również w polskiej historii odnotowano spektakularne zdarzenia związane 

z  wielkimi wygranych, które stanowiły jednocześnie wielkie straty innych graczy. Ksawery Branicki wygrał od 

Ignacego Potockiego 50 tysięcy dukatów, stanowiących równowartość stu kilogramów złota, a książę Lubomirski 

w zakładzie „na jedną kartę” przegrał zamek i majątek w Janowcu – zob. J. Głuchowski, Prawnopodatkowe 

aspekty hazardu w Unii Europejskiej i w Polsce [w:] W. Konieczny (red.), Ius Suum Qiuique. Studia 

prawnofinansowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Gronowskiemu, Liber Księgarnia, 

Warszawa 2005, s. 2.  
304 A. Drwiłło, Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy 

finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 26. 
305 E. Chojna-Duch, System finansów publicznych i prawa finansowego [w:] E. Chojna-Duch, H. Litwińczuk (red.), 

Prawo finansowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 28. 

 306 B.T. Woronowicz, Hazard – czym jest i co należ o nim wiedzieć [w:] B. T. Woronowicz (red.), Hazard - 

historia, zagrożenia i drogi wyjścia, Media Rodzina, Poznań 2012, s. 22. 
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w celu uniknięcia trudnych do przewidzenia społecznych i ekonomicznych skutków 

nadmiernego fiskalizmu. 

 Funkcja fiskalna jest istotą finansów publicznych307. Jest związana z działaniami 

mającymi na celu zapewnienie państwu dochodów niezbędnych do realizacji jego zadań 

i funkcji. Zjawiska finansowe są kształtowane regulacjami prawnymi. Ingerencja następuje 

poprzez jurydyzację. Celem jest gromadzenie środków na wykonywanie zadań i funkcji 

państwowych oraz interwencja dotycząca stosunków społecznych i gospodarczych w celu 

wyeliminowania ewentualnych zakłóceń. Za pomocą instrumentów służących gromadzeniu 

i wydatkowaniu środków pieniężnych można oddziaływać na postawy zainteresowanych 

podmiotów. Są to narzędzia pośredniego oddziaływania pozytywnego (zachęcające), bądź 

negatywnego (zniechęcające)308. Warto także zauważyć, że w przypadku konkretnej regulacji 

prawnej inne mogą być skutki zamierzone przez ustawodawcę, a inne skutki faktyczne, jakie 

dane rozwiązanie prawne wywołuje. Z tego też powodu przywołać wypada, że w nauce teorii 

prawa zauważa się konieczność posługiwania się terminem funkcji prawa w dwojakim 

znaczeniu: po pierwsze – w znaczeniu oczekiwań co do rezultatów prawa (tzw. funkcja 

założona lub projektowana), a po drugie – w znaczeniu społecznych skutków, następstw, 

działania prawa (tzw. funkcja faktyczna lub realizowana)309. 

 Niewłaściwy dobór instrumentów prawnych może prowadzić do nadmiernego 

fiskalizmu, czyli sytuacji zakłócenia akceptowanej proporcji redystrybucji środków 

pieniężnych pomiędzy podmiotem gospodarczym a fiskusem. Odróżnić należy podmioty 

będące podatnikami formalnymi i podmioty będące podatnikami rzeczywistymi. Ekonomicznie 

obowiązek jest przerzucany na konsumenta – gracza, który staje się podatnikiem rzeczywistym 

w miejsce przedsiębiorcy, który jako podatnik formalny nie ponosi ekonomicznego ciężaru 

podatku. Rygoryzm nadmiernego formalizmu obciąży podmiot, który nie powinien ponosić 

konsekwencji w postaci udziału w redystrybucji dochodu. Świadomość przymusu płacenia 

danin publicznoprawnych może powodować poczucie nadmiernego obciążenia fiskalnego. 

Może skutkować niepodejmowaniem tego typu działalności w formach legalnych albo 

likwidowaniem działalności rozpoczętej. Nadmierny fiskalizm może również być przyczyną 

 
307 Szerzej m.in. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią  ogólną, C.H. 

Beck, Warszawa 2010, s. 58 i n. W teorii prawa wskazuje się, że przypisywanie komuś lub czemuś określonej 

funkcji oznacza przypisywanie jego oddziaływaniom określonych skutków -zob. Z. Ziembiński, O pojmowaniu 

celu, zadania, roli i funkcji państwa, „Państwo i Prawo” 1987, nr 12, s. 20.  

 308 A. Drwiłło, Zagadnienia… , op.cit., s. 36. 
309 I. Bogucka, O pojęciu „funkcji” prawa, „Państwo i Prawo” 1990, nr 9, s. 52; M. Borucka-Arctowa, Społeczne 

funkcje prawa formułowane w doktrynie, ustawodawstwie i orzecznictwie [w:] M. Borucka-Arctowa (red.), 

Społeczne poglądy na funkcje prawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN,  Wrocław 1982, s. 

8 i n. 
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aktywności niezgodnej z prawem poprzez zaniżanie wartości przekazywanych tytułem podatku 

lub podejmowanie działalności nielegalnej. Każda z tych sytuacji w konsekwencji prowadzi 

do zmniejszenia wpływów fiskalnych i braku środków umożliwiających realizację zadań 

państwowych. Funkcja redystrybucyjna i funkcja stymulacyjna są warunkowane przyjęciem 

określonego modelu prawnego310. 

 Korzyści, generowane przez hazard w sferze finansów publicznych, są pochodną opłat 

licencyjnych311 oraz oddziaływania działalności hazardowej na inne branże gospodarcze, 

związane z instytucjami finansowymi, dostawcami usług technologicznych oraz dostawcami 

oprogramowania, jednak podstawowe znaczenie mają dochody z tytułu podatku od gier312. 

 Gry hazardowe należą do wąskiego sektora gospodarczego, opodatkowanego 

odmiennie niż rezultaty aktywności podejmowanej w innych dziedzinach. Założeniem 

opodatkowania powinno być takie skonstruowanie rozwiązań prawnych, które maksymalizują 

efekt ekonomiczny w gospodarce krajowej, traktowanej jako system gospodarczy oparty 

na różnych dziedzinach. Realizacja tej generalnej zasady może być przedmiotem badań 

w  odniesieniu do podatku od gier. Podatek od gier może być rozważany również jako 

instrument zwalczania skutków hazardu patologicznego. 

 W literaturze anglojęzycznej prezentowane jest stanowisko badawcze, zgodnie z którym 

przyczyną wprowadzania konkretnych obciążeń w podatku od gier nie jest dążenie 

do osiągnięcia efektu ekonomicznego, lecz przeciwdziałanie dostrzeganym negatywnym 

efektom hazardu313. Wydaje się, iż uzasadnione jest stanowisko, że podatek od gier może być 

rozważany jako konsekwencja zarówno realizacji celu podwyższenia dochodów fiskalnych, 

jak również wprowadzenia dolegliwości za aktywność charakteryzowaną jako negatywna314. 

 Przyjęte rozwiązania prawne w zakresie opodatkowania podatkiem od gier mogą być 

oceniane także według fundamentalnych zasad opodatkowania, czyli zasady równości 

 
 310 A. Drwiłło, Zagadnienia…,op.cit. , s. 36-37. 

 311 Szerzej o opłatach m.in. D. Antonów, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2017, s. 1- 543; D. Antonów, Szczególne opłaty administracyjne, Prace Naukowe Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wrocław 2017, s. 1-201; D. Antonów, Uwagi na temat 

polskiego prawodawstwa w przedmiocie opłat administracyjnych  [w:]  A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne 

aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2020, s. 1-16. 
312  B. Miller, The Regulation of Internet Gambling in the United States: It”s Time for then Federal Government 

to Deal Cards, “Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary”, Peperdine University, 

Volume 34, Issue 2, p. 528-569, Sanford I. Millar, Taxation of Regulated Internet Gambling, “California Tax 

Lawyer” 2012, Volume 221, Number 3, p. 4-25.  
313 M. Walker, J. Jackson, Do U.S. gambling industries cannibalise each other?, „Public Finance Review”, 2008, 

nr 38, s. 308-333; S. Babiarz, op.cit., s.  447. 
314 I. N. Rose, Poker’s Black Friday, „Gaming Law Review and Economics” 2011, nr 15, s. 327-328. 
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opodatkowania i zasady sprawiedliwości opodatkowania315. 

 Wysokość dochodów budżetowych jest pochodną między innymi metody 

opodatkowania oraz stawki podatku. Sposób określenia podstawy opodatkowania i stawki 

podatkowej w odniesieniu do poszczególnych gier wynika z ustawy. Podatek od gier stanowi 

samodzielną daninę publicznoprawną. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier 

hazardowych są zobowiązane do zapłaty szczególnego podatku. Nie podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Specyfika działalności hazardowej powoduje poszukiwanie skutecznej metody opodatkowania 

‒ według zasad adekwatnych do sposobu generowania przychodów lub dochodów z tej 

działalności. Opodatkowanie podatkiem od gier powoduje również zwolnienie przedsiębiorcy, 

prowadzącego działalność w tym zakresie, od podatku od towarów i usług316. Generalnie 

postulowane jest tworzenie rozwiązań legislacyjnych gwarantujących neutralność podatków 

wobec podatników uczestniczących w obrocie gospodarczym317. 

 Efektywność poboru podatków i ich przeznaczenie należą do sfery jurysdykcji krajowej, 

więc prawo krajowe powinno wprowadzać odpowiednie bariery i ochronę konkurencyjności 

gospodarki krajowej318.  Podatek od gier zależy od wielkości rynku gier legalnych. Przepisy 

dotyczące organizacji rynku gier legalnych wpływają na ostateczną wysokość dochodów 

z  tytułu podatku od gier. W przepisach krajowych można przyjąć model dualny organizacji 

rynku gier losowych i zakładów wzajemnych ‒ czyli regulację, zgodnie z którą niektóre gry 

należą do systemu monopolu państwowego, inne natomiast podlegają systemowi koncesji 

i  zezwoleń. Taka organizacja rynku gier nie ogranicza swobody kształtowania sposobu 

 
315  J. Głuchowski, Zagadnienia ogólne podatków [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i 

prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 461-465. 
316 Artykuł 43 ust.1 pkt 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.106, 

zwana dalej u.p.t.u.).W sporze dotyczącym możliwości korzystania operatorów gier hazardowych ze zwolnienia 

od podatku od towarów i usług, niezależnie od legalności działania, przeważa wywodzony z zasady neutralności 

podatku VAT wniosek, że działalność prowadzona na podstawie zezwolenia oraz działalność prowadzona z 

naruszeniem przepisów dotyczących rynku gier podlegają tym samym regułom opodatkowania podatkiem VAT –  

wyrok Trybunału z dnia 17 lutego 2005 r., Finanzamt Gladbeck przeciwko Edith Linneweber (C-453/02) i 

Finanzamt Herne-West przeciwko Savvas Akritidis (C-462/02), Sprawy połączone C-453/02 oraz C-

462/02,ECLI:EU:C:2005:92, Zbiór Orzeczeń 2005, strona  I-01131]; P. Dudek, Hazard nielegalny, ale bez VAT,  

„Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 10 października 2018 r., A. Opałka, Neutralność podatkowa – zarys problemu, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011,  nr 40, s. 59-

69. Szerzej o zasadzie neutralności m.in.  J.Martini, Ł.Karpiesiński, VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 12; J. Buziewski, J. Jędrszczyk, Neutralność podatku – 

podstawowa  cecha  wspólnego systemu VAT, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 5, s. 19.  
317 J. Zubrzycki, Leksykon VAT, tom I, UNIMEX, Wrocław 2013, s. 3-7.  
318 Zasadą działania organów podatkowych  jest zasada legalności (art. 120 o.p.). Podstawą działania organów 

podatkowych są przepisy prawa – po r. M. Kopyściański, Zasada prawdy materialnej i zasada oficjalności a 

obowiązek dowodzenia w postępowaniu podatkowym [w:] P. Borszowski (red.),  Regulacje prawa finansów 

publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2020, s. 275.  
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opodatkowania tej działalności319. 

 

 3.2. Koncepcje opodatkowania gier hazardowych 

 

 Koncepcje opodatkowania gier hazardowych w Polsce wielokrotnie ulegały zmianom. 

Hazard to dziedzina szczególnie wrażliwa na społeczne oceny, istotna również w procesach 

politycznych. Zmiany priorytetów, działania podejmowane dla realizacji różnych celów, 

dążenie do uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań prawnych można wskazać jako czynniki 

zakłócające przebieg procesów legislacyjnych. Rezultatem są zróżnicowane, niespójne, 

niekonsekwentne metody opodatkowania gier hazardowych. 

 Warto zauważyć, że teoretycznie podatek od gier może być ukształtowany według 

modelu podatku obrotowego, modelu podatku przychodowego, modelu podatku dochodowego 

lub modelu podatku zryczałtowanego. Powyższa klasyfikacja modeli opodatkowania odnosi się 

do kryterium podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania może być obrót obliczany 

jako suma wszystkich wpłat graczy z tytułu stawek lub innych kosztów udziału w grze. 

Na użytek rozważań dotyczących podatku od gier podstawa opodatkowania typu 

przychodowego może być obliczana jako różnica pomiędzy obrotem a wypłaconymi 

wygranymi. Przychód zmniejszony o koszty jego uzyskania mógłby stanowić podstawę 

podatku typu dochodowego. Metoda zryczałtowanego podatku umożliwiałaby natomiast 

odstąpienie od obliczania postawy opodatkowania. Każda z tych metod ma zalety. Należy 

podkreślić, że ostateczna wysokość podatku zależy nie tylko od podstawy opodatkowania, ale 

również od stawki podatku. Wysoka podstawa opodatkowania może być korygowana niską 

stawką podatku, w rezultacie czego, niezależnie od metody obliczenia podstawy 

opodatkowania, podatek od gier nie będzie nadmierny. Jedynie podatek zryczałtowany nie 

wymaga dokonywania obliczeń kwoty podatku jako określonej poprzez stawkę części 

podstawy opodatkowania. Zaletą podatku zryczałtowanego jest uproszczony sposób realizacji 

obowiązku podatkowego. Wadę podatku przychodowego stanowi potencjalna sprzeczność 

z zasadami sprawiedliwości i równości320. Wybór tej metody opodatkowania jest związany 

 
 319 Wyrok TSUE z dnia 8 września 2010 r., Carmen Media Group Ltd przeciwko  Land Schleswig-Holstein and 

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, sprawa  C-46/08, ECLI:EU:C:2010:505,  Zbiór Orzeczeń 2010, s. 

I-08149. 
320  Po r.   J. Orłowski, Zasada równości wobec prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

i Naczelnego Sadu Administracyjnego [w:] J. Głuchowski, M. Kalinowski, K. Lasiński- Sulecki, W. Morawski, 

A.Nita, A. Olesińska (red.),  Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa 

dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 415-426; r. 

Szumlakowski, Zasada sprawiedliwości podatkowej, „Acta Erasmiana” V, Varia, , Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 151-162. 
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z zaletą podatku przychodowego, jaką jest łatwość poboru, wpływająca na efektywność 

w sferze finansów publicznych. Ustalenie podstawy opodatkowania nie pozwala 

na uwzględnienie ani kosztów prowadzonej działalności, ani kosztów w rozumieniu wszystkich 

wydatków poczynionych w związku przyczynowym z celem, jakim jest osiągnięcie przychodu, 

jak i w znaczeniu wąskim, ograniczonym do spełnienia obowiązku wypłaty wygranych na rzecz 

graczy. Przeciwnie, podatek dochodowy pozwala na odliczanie od przychodu kosztów 

uzyskania przychodu. Postawa opodatkowania obliczana jako dochód uwzględnia, 

że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga ponoszenia wydatków. W odniesieniu 

do tej metody realizowane jest założenie, że kategoria celowych wydatków kwalifikowanych 

według związku przyczynowego wydatku i uzyskanego przychodu nie powinna być neutralna 

w sferze podatkowej. Można twierdzić, że w odniesieniu do innych rodzajów działalności 

gospodarczej zasadą jest opodatkowanie podatkiem dochodowym efektów aktywności 

podmiotów gospodarczych. Pochodną hazardu są koszty społeczne. Gracz – konsument ‒ 

ponosi własne koszty udziału w grze i ponosi jej konsekwencje, z tym, że zawyżone 

opodatkowanie hazardu może wpływać na sytuację gracza. Pojawiają się uwagi, 

że opodatkowanie gier wiążących się ze szczególnymi formami uzależnień winno być 

powiązane z możliwościami uwzględnienia jako kosztów uzyskania przychodu wydatków 

na inwestycje w programy „odpowiedzialnej gry”. 

 W granicach prawa przyjmowane są różne warianty rodzaju podatku od gier. 

Zasadnicze formy opodatkowania to podatek obrotowy lub podatek od rzeczywistych 

przychodów. Kwota podatku obrotowego ‒ ustalana procentowo, ułamkowo lub kwotowo ‒ 

to określona część sumy stawek, wpłaconych przez graczy. Odmiennie ‒ podatkiem może być 

obciążona wskazana część rzeczywiście uzyskanego przez operatora przychodu, a więc 

przychodu niższego od obrotu, który zostaje pomniejszony o wypłacone należności z tytułu 

wygranych. Podstawowymi metodami opodatkowania są tzw. tax on stakes oraz tzw. tax 

on gross gaming revenue (GGR). Anglojęzyczne tax on stakes to opodatkowanie środków 

wpłaconych w związku z udziałem w grze, czyli opodatkowanie stawek. Podstawa 

opodatkowania w podatku typu GGR jest definiowana jako różnica pomiędzy wartością 

zakładu wygranego przez organizatora gry a  wartością wypłaty na rzecz gracza321. Dla gier, 

w których operator akceptuje ryzyko, GGR jest definiowane jako stawki minus wygrane, 

dla gier, w których operator nie akceptuje ryzyka, GGR to przychody, które wpływają 

 
321 A.F. Lucas, K.Spilde, The Free-Play Tax Deduction Debate. How Academic Research Can Help, „UNLU 

Gaming Research and Review Journal” 2017, Volume 21, s. 89. 



138 

do operatora322. Uproszczenie definicyjne jest wystarczające dla porównania dwóch głównych 

modeli podatkowych w podatku od gier. Reguły wolnego rynku i zasady konkurencyjności 

powodują większe zainteresowanie operatorów ‒ działających legalnie ‒ rynkiem 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem GGR323. 

 

Schemat 1 

Porównanie podatku od wpłaconych stawek (tzw. tax on stakes) i podatku od dochodu typu 

GGR 

 

 

– stawki wpłacone przez graczy (customers stakes); 

– podatek od wpłaconych stawek (tax on stakes); 

– wypłaty wygranych na rzecz graczy (pay-out); 

– dochód wyliczony jako różnica sumy wpłaconych stawek i wypłaconych wygranych (GGR); 

– podatek od dochodu GGR (tax GGR). 

Źródło: Taxation and online sports Betting in Germany, PWC Gaming Centre of Excellence, 

PricewaterhouseCoopers LLP, London 2011, s. 5, https://docplaye r.net/16260243-Taxation-and-online-sports-

betting-in-germany.html,[dostęp: 8.01.2021]. 

 
322 Definicja GGR za: Taxation and Online Sports Betting in Germany, PWC Gaming Centre of Excellence, 

PricewaterhouseCoopers LLP, London 2011, s. 4, https://docplaye r.net/16260243-Taxation-and-online-sports-

betting-in-germany.html,[dostęp: 8.01.2021]. 
323 Opracowanie H2 Gambling  Capital dla INTRALOT, Kluczowe czynniki regulacyjne wpływające na rynki 

gier i zakładów on-line w krajach UE. Polish Internet Betting Market Mapping and Projection, , czerwiec 2018-- 

materiały powierzone przez TOTOLOTEK  Sp. o.o.  

Porównanie rynku gier hazardowych w krajach, w których wprowadzono podatek GGR (na przykład  Belgia, 

Włochy, Hiszpania, Bułgaria) oraz w krajach, w których obowiązuje podatek obrotowy (na przykład Francja) 

potwierdza pozytywny wpływ podatku GGR na wzrost rynku onshore i zwiększenie dochodów z tytułu podatku 

od gier i zakładów on-line. 

stawki wpłacone przez 
graczy

podatek od wpłaconych 
stawek 

podatek od 
dochodu

wypłaty wygranych na 
rzecz graczy

dochód wyliczony jako 
różnica sumy 

wpłaconych stawek i 
wypłaconych wygranych

https://docplayer.net/16260243-Taxation-and-online-sports-betting-in-germany.html,%5bdostęp
https://docplayer.net/16260243-Taxation-and-online-sports-betting-in-germany.html,%5bdostęp
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 Podatek od dochodu GGR jest oceniany jako najbardziej efektywny reżim 

podatkowy324. Ten model podatkowy służy finansom publicznym. Celem działalności 

gospodarczej jest osiągnięcie zysku, czyli przysparzającego, z perspektywy przedsiębiorcy, 

wyniku porównania przychodu z  kosztami wytworzenia i kosztami podatkowymi. Zbyt duże 

obciążenie podatkowe może powodować zmniejszenie wpływów budżetowych, gdyż wpływa 

zniechęcająco, w efekcie powodując ograniczenie inicjatywy przedsiębiorczej w sferze 

ujawnionej podatkowo. Wprowadzenie GGR zapewnia opodatkowanie adekwatne 

do ekonomicznego efektu działalności w zakresie gier hazardowych. Model ten jest modelem 

równowagi, zapewniającym mechanizm przeciwdziałania nadużyciom, umożliwiający 

racjonalne wydatki przedsiębiorcy i  odpowiednie dochody finansowe. Zachowanie 

poszczególnych organizatorów gier, będących podmiotami działającymi w oparciu o reguły 

ekonomiczne, może w rezultacie stosowania GGR prowadzić do pozytywnego efektu i rozwoju 

branży325. 

 Odmienny model opodatkowania to opodatkowanie podatkiem pełnej kwoty 

wpłaconych stawek (tax on stakes). Pobór tego podatku następuje niezależnie od efektu 

ekonomicznego działalności operatora. W rezultacie jest to podatek „od wszystkiego”, 

niezniekształcony wydatkami z tytułu wypłaty wygranych. Zaletą tej metody opodatkowania 

jest eliminacja marginesu błędu lub nadużycia jako niezależny od wysokości kosztów 

wygranych. Taka metoda opodatkowania wskazywana jest jako odpowiednia w stosunku 

do gier urządzanych w kasynach. Sugerowane jest przyjęcie niskich stawek podatku, 

gdyż na rzecz systemu budżetowego uiszczane są przez te podmioty również opłaty 

za koncesje. Stawka opodatkowania wymaga uwzględnienia, że jej wysokość wpływa 

na poziom konsumpcji. Niższe opodatkowanie kasyn może skutkować zmniejszeniem stawek 

uiszczanych przez graczy, co wpływa na większą liczbą graczy korzystających z gier 

oferowanych w bezpiecznych, dozorowanych warunkach. 

 Konieczność zróżnicowania i miarkowania opodatkowania wynika z różnorodności 

gier. Kalkulacja podatków może wpływać na wzrost gospodarczy ‒ z tym, że pozytywnie 

oddziałują jedynie stawki współmierne do specyfiki tego rodzaju działalności. Kalkulacja 

podatków w oparciu o metodę opodatkowania wymaga również uwzględnienia 

 
 324 Badania prowadzone jako analiza rynku, porównanie modelowe, analiza doświadczeń krajów członkowskich 

UE – K. Philander, A normative analysis of gambling tax policy, „UNLV Gaming Resarch and Review Journal” 

2017, nr 2, s. 17-26. 
325  K. Philander, A normative analysis…, op. cit., s.19. 
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ich oddziaływania zarówno na gracza, jak i operatora. Przyjmuje się, że poziom opodatkowania 

wybranych gier może odpowiadać, w odpowiedniej proporcji, oszacowanemu najwyższemu 

przychodowi z danego rodzaju gry326. Metoda GGR jest preferowana w stosunku do gier, 

których rynek nie jest wrażliwy na ceny. W odniesieniu do takich gier możliwe jest ustalenie 

podstawy opodatkowania w sposób przewidywalny. Ostatecznie podatek jest wyliczany 

w  kwocie będącej pochodną podstawy opodatkowania i stawki podatkowej. Podstawa 

opodatkowania jest określana co do wysokości w procesie konkretyzacji przedmiotu 

opodatkowania. Stawka podatkowa uściśla relację pomiędzy podstawą opodatkowania 

a  wysokością podatku327. Stawka to określona w ustawie proporcja postawy opodatkowania 

umożliwiająca ostateczne wyliczenie kwoty podatku. 

 Ustawodawca krajowy dokonuje wyboru metody opodatkowania. Historycznie 

wcześniejszy był model podatku typu przychodowego. Stopniowo odchodzono od tego modelu. 

Podatek o konstrukcji podatku dochodowego, obowiązujący w Anglii od 1799 roku i w Prusach 

od 1806 roku w związku z poszukiwaniem efektywnych źródeł pozyskiwania środków 

na wojenne działania skierowane przeciwko wojskom napoleońskim, był poddawany 

nowelizacjom, realizującym założenie teoretyczne opodatkowania czystego przyrostu 

majątku328. Charakterystyczne jest późne wprowadzenie podatku dochodowego 

w ustawodawstwie francuskim jako efekt postawy wykluczającej jakąkolwiek formę kontroli 

obywateli przez organy podatkowe w sferze wydatków czynionych w celu uzyskania 

przychodów. W  ustawodawstwie polskim od początku budowania systemu prawnego 

po odzyskaniu niepodległości wprowadzono zasadniczo model opodatkowania podatkiem 

o charakterze przychodowym ‒ z zastrzeżeniem możliwości korekty na poziomie wypłaconych 

wygranych. 

 Podatki od gier wpływają pośrednio również na inne branże gospodarcze. Rozwój usług 

hazardowych stymuluje produkcję stołów do gry, automatów i innych urządzeń 

do organizowania gier, a w zależności od dostępu do gier oraz możliwości wygranych gracze 

podejmują decyzje o tzw. turystyce hazardowej, czyli rynek gier hazardowych oddziałuje w ten 

 
326  Typowym przykładem są loterie lub gry na automatach – S. Chen, B. Chie, Lottery markets design, micro-

structure and macro-behavior: An ACE aproach, „Journal of Economic Behavior and Organisation” 2008, nr 67, 

s. 463-480. 

  327 A. Dobaczewska, Prawo podatkowe [w]) A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2018, s. 496. 
328  F. Grapperhaus, Opowieści podatkowe Drugiego Millenium, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Toruń 

2000, s. 57 i n.;  A. Rabushka, Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 

1996, s. 59-61; W. Kwaśnicki, Z historii podatku dochodowego, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk 

Ekonomicznych,http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/Historia%20podatku%20doch.pdf  [dostęp: 

8.01.2021]. 

http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/Historia%20podatku%20doch.pdf
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sposób również na rynek usług hotelowych, gastronomicznych, transportowych. Intencją 

racjonalnego ustawodawcy jest wprowadzenie modelu opodatkowania gwarantującego 

zakładaną skalę legalnego rynku gier oraz konkurencyjność podmiotów działających legalnie. 

Przepisy prawa powinny ograniczać zagrożenie przechodzenia tych podmiotów do szarej 

strefy. System prawa podatkowego odzwierciedla interesy różnych grup wpływających 

na proces legislacyjny. Lobbing grup nacisku wpływa na podejmowanie inicjatyw 

ustawodawczych oraz na tempo prac legislacyjnych. 

 Zróżnicowanie podatkowe, wynikające z konieczności uwzględnienia 

zindywidualizowanej sytuacji społecznej i gospodarczej, skutkuje odmiennością warunków, 

w  jakich prowadzona jest działalność podmiotów branży gier hazardowych w różnych krajach. 

Podejmowana w procesie legislacyjnym decyzja o modelu opodatkowania nie może być 

oderwana od rozwiązań przyjętych w innych krajach. Jest to związane z mechanizmem 

dystrybucji międzynarodowej. Doświadczenia potwierdzają, że wprowadzenie podatku GGR 

wywołuje efekt wsparcia programów odpowiedzialnej gry, umożliwia przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom hazardu w odniesieniu do graczy krajowych, zapobiega szarej strefie329. 

Oprócz zjawiska absorbcji330, czyli udziału operatorów krajowych w całym rynku gier, istotne 

jest również zjawisko „kanibalizmu”, czyli zmniejszenie wielkości i rozwoju rynku jednych 

gier jako rezultat wprowadzenia na rynek lub polepszenia warunków organizowania innych 

gier. Rozwój technologiczny zwiększył zainteresowanie grami on-line. Możliwe jest 

twierdzenie, że wzrost tej oferty nie „kanibalizuje” innych segmentów rynku z uwagi 

na adresowanie do różnych grup demograficznych. Możliwy jest również pogląd, że 

korzystanie z dostępu do Internetu jest na obecnym rozwoju społeczeństwa informatycznego 

niezależne od przynależności do grupy demograficznej. W trwającej walce o rynek operatorów 

legalnie działających oraz podmiotów gospodarczych lokujących się w szarej strefie, wybór 

opodatkowania, jego adekwatność do charakterystyki branży lub gry, a także skuteczne 

egzekwowanie poprzez blokowanie dostępu do rynku operatorom nielegalnym lub blokowanie 

 
329 M. Nicolas, M.Tosun, The Income Elastisity of Gross Casino Revenues: Short- Run and Long- Run Estimates, 

“National Tax Journal, 2008, nr 61, s. 7-15.  
330 Pojęcie absorbcji jest definiowane jako zwiększenie zainteresowania graczy ofertą on-line, co powoduje zmianę 

proporcji pomiędzy liczbą zakładów on-line a liczbą zakładów zawieranych tradycyjnie w kolekturach. Badania 

prowadzone na rynku niemieckim pozwalają na wniosek, że gracze preferują udział w grach oferowanych przez 

operatorów krajowych podlegających opodatkowaniu, a odpowiednio mniejsza liczba graczy dokonuje zakładów 

u operatorów, którzy nie uiszczają podatku zasilającego budżet krajowy; Taxation and online sports Betting in 

Germany,  PWC  Gaming  Centre  of  Excellence,  PricewaterhouseCoopers  LLP, London  2011.https://docplaye 

r.net/16260243-Taxation-and-online-sports-betting-in-germany.html,  s. 2 ,[dostęp: 8.01.2021]. PwC’s Gaming 

Centre of Excellance to serwis doradczy sektora prywatnego i publicznego w zakresie strategii, polityki i ekonomii, 

zarządzania finansowego, technologii i kontroli działający w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, 

Republice południowej Afryki, Grecji, krajach Europy Wschodniej, Holandii i Stanach Zjednoczonych. 

https://docplayer.net/16260243-Taxation-and-online-sports-betting-in-germany.html,%5bdostęp
https://docplayer.net/16260243-Taxation-and-online-sports-betting-in-germany.html,%5bdostęp
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płatności stanowią otoczenie niezbędne do walki z działaniami naruszającymi prawo. 

Oferowanie hazardu on-line wyposaża operatorów w techniczne możliwości monitorowania 

zjawiska uzależnienia od hazardu oraz eliminuje ryzyko udziału osób nieletnich w grach 

hazardowych i zakładach wzajemnych. Reguły wolnego rynku i zasady konkurencyjności 

powodują większe zainteresowanie operatorów ‒ działających legalnie ‒ rynkiem 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem GGR331. 

 Próby symulacji skutków zmian modelu opodatkowania w odniesieniu do wysokości 

wpływów budżetowych wymagają sprecyzowania przyjętych założeń. Wysokość dochodów 

z  tytułu podatku od gier jest zależna od podstawy opodatkowania, stawki podatkowej oraz 

rozmiaru legalnego rynku krajowego. Możliwa jest próba prognozowania zmian w zakresie 

wpływów z tytułu podatku od gier przy założeniu niezmienności prawnych rozwiązań 

dotyczących podstawy opodatkowania i stawki podatku. W takim przypadku istotna jest 

wielkość legalnego rynku krajowego, mierzonego liczbą podatników podatku od gier. Rozmiar 

rynku jest pochodną zainteresowania rynkiem krajowym ze względu na odpowiednie proporcje 

obciążeń podatkowych, umożliwiające prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej, 

jak i rozwiązań ograniczających dostęp do rynku podmiotów nielicencjonowanych. 

 Na użytek rozważań dotyczących wyboru metod opodatkowania istotna jest jednak 

symulacja oparta na kryteriach odnoszących się do podstawy opodatkowania i stawki podatku. 

Symulacja ma na celu zobrazowanie zmian dynamiki przychodów podatkowych z gier 

i  zakładów wzajemnych w sytuacji przyjęcia podatku od GG R. Spór dotyczy w istocie 

opodatkowania zakładów wzajemnych, również oferowanych on-line, zatem symulacja jest 

dokonana z uwzględnieniem aktualnej stawki podatkowej, wynoszącej 12% podstawy 

opodatkowania. 

 

 
 331 Kluczowe czynniki regulacyjne wpływające na rynki gier i zakładów on-line w krajach UE, op.cit., s. 22. 

Porównanie rynku gier hazardowych w krajach, w których wprowadzono podatek GGR (na przykład  Belgia,  

Włochy, Hiszpania, Bułgaria) oraz w krajach, w których obowiązuje podatek obrotowy (na przykład Francja) 

potwierdza pozytywny wpływ podatku GGR na wzrost rynku onshore i zwiększenie dochodów z tytułu podatku 

od gier i zakładów on-line. 
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Schemat 2 

Skutki zmian metody opodatkowania z metody przychodowej na metodę dochodową332 

 

Założenie: wzrost rynku o 10%, wypłaty na rzecz graczy w wysokości 30% wpłaconych 

stawek, wielkość 100 jako poziom przychodu wyjściowego, wysokość podatku od stawek 

– 12%, wysokość podatku GGR – 20%. 

Wyliczenie podatku wg u.g.h.: 

Przychód 100 

Podatek  100x12%=12  

Wypłaty na rzecz graczy 100 x 30%=30 

Zysk podmiotu gospodarczego 100- 30- 12 = 58  

 

Wyliczenie podatku GGR:  

Przychód 100 

Wzrost rynku 100x10%= 10 

Łączny przychód 110 

Wypłaty na rzecz graczy 110x30%= 33 

Dochód 110-33= 77 

Podatek 77x20%= 14,4  

Zysk podmiotu gospodarczego 77-14,4=62,6   

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Stworzenie dogodnych podatkowo warunków prowadzenia działalności wpłynie 

na zwiększenie legalnego rynku gier, co spowoduje zwiększenie liczby podatników. 

Proponowane przez podmioty prowadzące działalność hazardową w formie on-line 

podwyższenie stawki do 20% po zmianie podstawy opodatkowania na dochodową typu GGR 

może prowadzić, przy założeniu stymulującego wpływu zmian regulacji opodatkowania 

na wielkość rynku, do maksymalizacji wpływów budżetowych. 

 Większa liczba podatników uiszczających podatek według stawki 20% od przychodu 

pomniejszonego o kwoty wypłaconych wygranych może spowodować uzyskanie daniny 

 
 332 Symulacja  inspirowana przez: A European Online Gambling Study, Summer 2014, Market barriers 2013/2014, 

Gambling Compliance, https://gamblingcompliance.com/files/MB3%20Exec%20Summary.pdf,  

[dostęp:2.02.2021.] 

https://gamblingcompliance.com/files/MB3%20Exec%20Summary.pdf
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zwiększonej w stosunku do uzyskanej z tytułu podatku od przychodu w stawce 12%. Schemat 2 

ilustruje zakres wyboru czynników kształtujących wysokość podatku od gier. Przyjęcie metody 

opodatkowania GGR umożliwia akceptowane przez podmioty podwyższenie stawek podatku 

w granicach zapewniających osiągniecie zysku z prowadzonej działalności. 

 Od dawna prowadzone są badania dotyczące efektywności opodatkowania gier 

i  zakładów. Dylemat związany z wyborem metody opodatkowania wymaga uwzględnienia, 

że podmioty offshore, działające na rynku gier i zakładów wzajemnych bez poddania się 

rygorom prawa polskiego, uiszczające podatek od gier i zakładów poza granicami Polski, nie są 

legalnymi uczestnikami rynku gier i zakładów wzajemnych w świetle prawa polskiego. 

Zróżnicowanie rozwiązań podatkowych przyjętych w prawie polskim oraz w innych 

ustawodawstwach jest wskazywaną przyczyną mniejszej atrakcyjności zwrotu z wygranej 

w  zakładach legalnie oferowanych w Polsce333. Wyniki potwierdzają, że zastosowanie metody 

opodatkowania GGR jest korzystne dla podmiotów przyjmujących zakłady, graczy i finansów 

publicznych334. 

 Szczególne zainteresowanie budzą gry i zakłady on-line. Atrakcyjność oferty operatora 

offshore działającego on-line wynika z możności uzyskania przez gracza uczestniczącego 

w  takiej grze statystycznie o 0,20 zł więcej z każdej wydanej złotówki niż w zakładach 

wzajemnych, organizowanych przez podmioty działające legalnie, gdyż podmiot ten nie ponosi 

ciężaru daniny publicznoprawnej335. Powyższe uzasadnia prezentację statystyki rynku gier 

hazardowych w Unii Europejskiej, uwzględniającej przyjęte w poszczególnych krajach metody 

ustalania podstaw opodatkowania oraz przyjęte stawki podatku od zakładów bukmacherskich. 

Ten szczególny rodzaj zakładów wzajemnych charakteryzuję się wypłatą wygranych 

na zasadach umownych. Wysokość wygranych zależy od uzgodnionej przez przyjmującego 

zakład i wpłacającego stawkę proporcji wpłaty do wygranej. Element kontraktowego 

kształtowania wygranej jest wskazywany jako potencjalne źródło nadużyć w rozliczeniach 

z tytułu podatku od gier. 

 Rozwiązanie oparte na obliczaniu podstawy opodatkowania na poziomie obrotu 

obowiązuje nie tylko w Polsce. Ten typ opodatkowania jest zgodny z prawem w Niemczech, 

Irlandii, Francji, Austrii i Malcie. Stawki podatkowe kształtują się na poziomie od 0,5% do 12% 

 
 333 Podatki od gier i zakładów w krajach UE, https://ceo.com.pl/podatki-od-gier-i-zakladow-w-krajach-ue-77911 

[dostęp: 28.03.2020]. 

 334 S. Majewski, Efektywność rynku sportowych zakładów bukmacherskich w Polsce, „Annales Universitatis 

Mariae Curie –Skłodowska Lublin – Polonia”  2017,  VOL. LI,1., s. 57 i n.   

 335 Opinia Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich dotycząca projektu ustawy 

o zmianie ustawy o grach hazardowych z 5 czerwca 2014 r.- materiały powierzone przez TOTOLOTEK sp. z o.o., 

s. 1. 
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podstawy opodatkowania. Ogromne zróżnicowanie stawek powoduje, że podmioty działające 

w różnych krajach ponoszą nieporównywalne ciężary podatkowe. Trudno nie dostrzec, 

że sytuacja podmiotów działających w rygorach polskiej ustawy o grach hazardowych jest 

najtrudniejsza pod względem podatkowym. 

 

Schemat 3 

Opodatkowanie podatkiem od gier zakładów bukmacherskich w Unii Europejskiej według 

metody tax on stakes (podatek od obrotu) 

 

Źródło: Polska z najwyższym podatkiem dla firm bukmacherskich w Europie, https://e-playbet.com/polska-z-

najwyzszym-podatkiem-dla-firm-bukmacherskich-w-ue/ [dostęp: 28.03.2020]. 

 

 Problem ten jest szczególnie dostrzegalny w branży, w której usługi oferowane 

są również za pośrednictwem sieci Internet. Różnice opodatkowania powodują konieczność 

podejmowania przez poszczególne kraje dodatkowych wysiłków w celu ochrony rynku 

wewnętrznego. Jest to związane z zagrożeniami dotyczącymi poszukiwania, przez podmioty 

prowadzące działalność w zakresie hazardu i przez graczy, możliwości optymalizacji 

ekonomicznej. Środki wydatkowane przez poszczególne kraje na ochronę rynku wewnętrznego 

uszczuplają finanse publiczne. 

 Większość państw członkowskich Unii Europejskiej uwzględniło postulaty branży 

zakładów bukmacherskich, dostrzegając adekwatność tej metody opodatkowania do specyfiki 

tej działalności336. Spośród 26 porównywanych krajów aż 18 stosuje tzw. GGR w obszarze 

uregulowań dotyczących zakładów bukmacherskich. Stawki podatku od gier przy podstawie 

 
  336 Jak wyglądają regulacje prawne w Europie, https://interplay.pl/jak-wygladaja-regulacje-prawne-w-europie/ 

[dostęp: 28.03.2020]. 

https://interplay.pl/jak-wygladaja-regulacje-prawne-w-europie/
https://e-playbet.com/wp-content/uploads/2016/05/tax1.png
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opodatkowania obliczanej według metody GGR wynoszą od 5% do 35%. Aktualnie 

w  Czechach rozważane jest podwyższenie stawek podatku od gier, z tym, że nie ulegnie 

zmianie metoda obliczenia podstawy opodatkowania337. 

 

Schemat 4 

Opodatkowanie podatkiem od gier zakładów bukmacherskich w Unii Europejskiej według 

metody GGR – podatek od przychodów brutto z gier 

 

Źródło: Polska z najwyższym podatkiem dla firm bukmacherskich w Europie, https://e-playbet.com/polska-z-

najwyzszym-podatkiem-dla-firm-bukmacherskich-w-ue/ [dostęp: 28.03.2020]. 

 

 Wybór reżimu podatkowego istotnie wpływa na cenę hazardu. Jest to wielkość 

definiowana jako ponoszone przez graczy koszty usług hazardowych. Dostęp do usług 

hazardowych jest warunkowany uiszczeniem należności łącznie obejmującej koszty ponoszone 

przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych (operatora), marżę 

operatora, a także należność, którą operator pobiera w celu rozliczenia opłat na rzecz 

państwa338. Wysokość kosztów hazardu decyduje o wyborach dokonywanych przez graczy. 

Koszty hazardu nie są obojętne dla sfery interesów podmiotu gospodarczego działającego w tej 

branży. Popyt na usług kształtuje poziom przychodów, a w rezultacie zysk z prowadzonej 

działalności. W walce o klienta ważny jest element konkurencyjności. Różnice obciążeń 

 
  337 Proponowana jest podwyżka do 25% podstawy opodatkowania – po r. Czechy - podwyżka podatku od hazardu, 

https://interplay.pl/czechy-podwyzka-podatkow-od-hazardu/ [dostęp: 28.03.2020]. 
338 P. Zhebrouski, Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w  wybranych 

krajach UE: znaczenie dla gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace, Wydział 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Szczecin 2017, nr 3, s. 471-482. 

https://e-playbet.com/wp-content/uploads/2016/05/tax2.png
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podatkowych w różnych krajach, szczególnie istotne w odniesieniu do zakładów 

bukmacherskich, decydują o perspektywach polskiego rynku gier hazardowych. 

 

 3.3. Podatek od gier w systemie dochodów publicznych 

 

 Prawidłowa legislacja kształtuje poczucie prawa, które jest „kunsztem i artyzmem”339. 

Konstrukcja ustawy o grach hazardowych została podporządkowana koncepcji 

kompleksowego unormowania, obejmującego zarówno organizację gier hazardowych, jak 

i  podatki. Przyjęte rozwiązanie jest aprobowane, albowiem „nie można traktować prawa 

podatkowego jako samoistnego systemu, wyizolowanego od innych, gdyż stanowi ono część 

składową całego porządku prawnego”340. Zawarte w ustawie o grach hazardowych przepisy 

podatkowe powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 87 Konstytucji RP341. 

Określona hierarchia źródeł prawa służy ograniczaniu „absolutyzm władzy parlamentu”342. 

Celowi temu odpowiada również postulat precyzyjnego określania celów fiskalnych. Zgodnie 

z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów 

i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a  także przyznawanie ulg i umorzeń oraz 

kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Przepis ten określa 

minimum regulacji prawnej w zakresie podatków343. Kategoryczny wymóg zachowania formy 

ustawy, będącej regulacją prawną dokonywaną na poziomie parlamentarnym, gwarantuje 

pewność prawa podatkowego, co jest jedną z istotnych przesłanek ochrony praw podatników344.  

 Wybór modelu opodatkowania podatkiem od gier hazardowych należy do istotnych 

zagadnień polityki finansowej państwa345. Wśród wielu funkcji finansów publicznych 

wymieniana jest funkcja fiskalna, definiowana jako działania, których celem jest zapewnienie 

 
339 Z. Cybichowski, Dyletantyzm a wiedza prawnicza, „Prawnik” 1913, nr 2, s. 278 -280. 
340 r. Mastalski, Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 56. 
341 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Najnowsze trendy, 

„Przegląd Sejmowy”, 2012., nr 1, s. 32. 
342 H. Izdebski, Konsytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do 

nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” 2016, nr .6, s. 5-29. W doktrynie eksponowana jest multicentryczność 

ośrodków tworzenia i stosowania prawa. - E. Łętowska, Między Scyllą a Charybdą- sędzia polski między 

Strasburgiem a Luksemburgiem, „Europejski Przegląd Sądowy”, 2005, nr 1, s. 3-10. 
343 L. Garlicki, Ewolucja pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego (1989-2010), „Państwo i Prawo” 2010, nr 11, s. 8. 
344  M. Bartoszewski, Finanse publiczne [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014,  s. 560-568; A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Najnowsze trendy, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1, s. 32; J. 

Wróblewski, Z zagadnień pojęcia i ideologii demokratycznego państwa prawnego (analiza teoretyczna), „Państwo 

i Prawo” 1990, nr 6, s. 12.  
345 Podatek od gier podlega regułom legislacji podatkowej i stosowania prawa podatkowego – E. Ruśkowski, 

Wstęp [w:] L. Etel, C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Kontrola i stosowanie prawa podatkowego pod rządami 

Konstytucji RP, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 12 i n. 
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państwu dochodów niezbędnych do realizacji zadań i funkcji publicznych346. W literaturze 

przedmiotu definitywny charakter dochodów publicznych jest utożsamiany z bezzwrotnym 

zasileniem władz publicznych środkami finansowymi, pochodzącymi z dochodów lub majątku 

innych podmiotów, w konsekwencji czego wydatkowanie tych środków powoduje ostateczne 

spożytkowanie ich przez władzę publiczną347. Pozostające w dyspozycji organów środki 

pieniężne pochodzą ze źródeł stanowiących dochody publiczne348. Do dochodów publicznych 

należą różne kategorie źródeł, wśród których należy wskazać daniny publiczne, dochody 

majątkowe, wpływy pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług pochodzących z działalności 

sektora finansów publicznych oraz inne dochody349. 

 Wyodrębnioną kategorią dochodów publicznych są dochody budżetowe. Katalog 

dochodów budżetowych został zawarty w art. 111 u.f.p. i stanowi część dochodów publicznych, 

o których mowa w art. 5 ust.  2 u.f.p.  Pozwala on na zaliczenie do dochodów budżetowych 

państwa ceł, opłat publicznych, których beneficjentem jest państwo, a  także środków 

europejskich, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa350. Na podstawie przepisu 

art. 111 u.f.p. wyróżnić można dochody podatkowe i niepodatkowe. Warto zauważyć, 

że w ustawach budżetowych (w załączniku nr 1) dochody budżetu państwa także dzielone są na 

dochody podatkowe i niepodatkowe. Dochody podatkowe to podatki pośrednie (w tym podatek 

od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier) oraz podatek dochodowy (od osób 

fizycznych i od osób prawnych). Dochody niepodatkowe (według ujęcia ustawy budżetowej) 

 
 346 A. Drwiłło, Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego [w:]  A. Drwiłło (red.), Podstawy 

finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 36; S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i 

praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 34 i nast. Priorytetowe znaczenie interesów fiskalnych zostało potwierdzone 

w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) wydanym w sprawie, w której dowody w 

postępowaniu prowadzonym w  związku z naruszeniem przepisów prawa podatkowego zostały pozyskane 

niezgodnie z prawem. Sąd uznał za dopuszczalne działania polegające na ułatwieniu przez służby państwowe 

popełnienia przestępstwa w celu uzyskania danych niezbędnych ze względu na interes w ściganiu podejrzanych o 

oszustwo podatkowe. Potwierdzone zostało, że państwa mają margines swobody w ściganiu przestępstw, które 

wpływają na stan zasobów państwa, umożliwiających działanie w interesie społeczeństwa – wyrok ETPC z 6 

października 2016 r. w sprawie K.S. i M.S. przeciwko Niemcom, sygn. 33696/11, http://hudoc.ech r.coe.int/eng?i=001-

166958 [dostęp: 2.02.2021];  E. Świętochowska, Interes państwa ponad prawem jednostki, „Dziennik Gazeta 

Prawna” z dnia 11 października 2016 r. 
347 A. Drwiłło, Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego, op. cit., s. 38. 
348 Podatki są nakładane w sposób imperatywny przez państwo, zgodnie z art. 84 i 217 Konstytucji RP 

- B. Brzeziński, Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym [w:] r. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa 

Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony 

środowiska, Oficyna Wydawnicza „Unimex", Wrocław 2001, s. 24-26; A. Krzywoń, Podatki i inne daniny 

publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” ,2011, nr 2, 

s. 47. 
349 Przepis art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2017, p. 207 – dalej u.f.p.; 

r. Mroczkowski, Dochody budżetowe [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2018, s. 359. 
350 J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie społeczne i ich charakter prawny, „Gdańskie Studia 

Prawnicze” , 2007, tom I, s. 349. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166958%20%5bdostęp
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166958%20%5bdostęp
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to: dywidendy i wpłaty z zysku, wpłaty z zysku NBP, cło, dochody państwowych jednostek 

budżetowych, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody niepodatkowe. 

Do niektórych dochodów niepodatkowych jest stosowana Ordynacja podatkowa, która 

wprowadza (w art. 3) legalną definicję niepodatkowych należności budżetowych. Według tej 

definicji są to „niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa 

lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków 

publicznoprawnych”351. Podatek od gier stanowi podatkowy dochód budżetu państwa352. 

 W ustawie o grach hazardowych zawarta jest kompleksowa materialnoprawna regulacja 

podatku od gier. Podatek od gier jest uregulowany w formie odmiennej od klasycznej ustawy 

podatkowej353. Podatek od gier jest kwalifikowany jako państwowy, zwyczajny, rzeczowy 

i  obligatoryjny354. Jest to podatek o konstrukcji mieszanej. Charakter podatku pośredniego 

ma podatek od gier, ciążący na podmiotach urządzających gry. Wyjątkiem jest ukształtowany 

jako bezpośredni podatek, do którego zapłaty zobowiązany jest uczestnik gry w pokera 

rozgrywanego w formie turnieju gry w pokera355. 

 Brak harmonizacji prawa regulującego gry hazardowe powoduje, że państwa 

członkowskie UE ‒ w ramach polityki wewnętrznej ‒ normują zarówno sferą organizacji gier 

dozwolonych, jak i partycypację w dochodach, uzyskiwanych z tytułu usług na rynku 

wewnętrznym oraz usług w zakresie transgranicznych gier hazardowych. Zmiany legalnych 

uwarunkowań rynku usług hazardowych wpływają na zainteresowanie urządzaniem gier, 

w  konsekwencji zatem wpływają na poziom zobowiązań z tytułu podatku od gier. Liberalizacja 

prawa powoduje, że zmniejsza się zainteresowanie grami urządzanymi nielegalnie, co skutkuje 

zmniejszeniem wpływów podmiotów, działających w szarej strefie. Możliwość prowadzenia 

działalności w sposób legalny zasadniczo kształtuje podział rynku gier. Gracze uzyskują 

 
351 A. Borodo, Komentarz do art. 111 [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2020, s. 685. 
352 Zgodnie z rozporządzeniem MF z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.), 

dochody budżetowe z tytułu gier hazardowych są ujmowane w dziale 756, rozdziale 75614 - wpływy z gier. Zob. 

także J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo KiK 

Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001, s. 54-67; wyrok TK z 29 marca 1994 r., sygn. K 13/93, Wyrok TK z 29 

marca 1994 r., sygn. K 13/93, OTK 1994/1/6,  wyrok TK z 12 stycznia 1995 r., sygn. K 12/94, Wyrok TK z 12 

stycznia 1995 r., sygn. K 12/94, OTK 1995/1/2, r. Zelewiński, Art. 217 Konstytucji RP w praktyce podatkowej [w:] 

r. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, 

prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2001, s. 331-348. 
353 A. Goettel, Podatek od gier [w:] M. Goettel, M. Lemonnier (red.),Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji 

prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 387. 
354 A. Gorgol, Podatek od gier [w:] W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2003, s. 216; M. Krawczak, Stosowanie przepisów dotyczących podatku od gier, „Prawo 

i Podatki” , 2009, nr 9, st r. 21. 
355 A. Słysz, Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa - rozważania na temat podatku, podatnika, stawki 

i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej, „Roczniki Administracji Prawa”, Rok XIV, s. 163. 
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możliwość udziału w hazardzie, którego reguły są określane zgodnie z prawem. Oferta 

różnorodnych gier legalnych, w tym organizowanych w sieci Internet, wpływa na zwiększenie 

liczby graczy, a zatem zwiększenie efektu ekonomicznego działalności gospodarczej w zakresie 

gier hazardowych. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu 

usług hazardowych dokonują wyboru profilu działalności z uwzględnieniem nie tylko 

wymogów i możliwości uzyskania koncesji bądź zezwolenia, ale w kalkulacji ewentualnych 

zysków miarkują również obciążenia podatkowe. 

 Podatki co do zasady są wartością pochodną od wyniku ekonomicznego przedmiotu 

opodatkowania, są bowiem daniną publicznoprawną, pobieraną w proporcji do dochodu, 

przychodu lub zakresu prowadzonej działalności356. Poziom obciążeń podatkowych nie może 

przekraczać granicy ekonomicznej, wyznaczonej opłacalnością działalności gospodarczej 

nastawionej na zysk. Wadliwe wyznaczenie takiej granicy może powodować nieskuteczność 

walki z szarą strefą hazardu, zbudowaną między innymi na dążeniu do uniknięcia obciążeń 

fiskalnych. Ustalenie podatków na poziomie zbyt wysokim, nadmierne utrudnienie rozliczeń, 

wadliwe wskazanie podmiotu i przedmiotu opodatkowania mogą stanowić przyczyny 

nieosiągnięcia celu, jaki jest zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier. 

W  podatku od gier konieczne jest rozważenie wysokości stawek i wyznaczenie poziomu, 

powyżej którego stawka staje się „stawką bez zwrotu”, to znaczy stawką zbyt wysoką, aby 

działalność operatorów była opłacalna. Zbyt wysoka stawka podatku od gier powoduje, 

że operatorzy nie są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej – wskutek czego 

dochody podatkowe spadają357. 

 Wadliwość rozwiązań prawnych może prowadzić do zjawisk patologicznych 

w  administracji publicznej358. Komisja śledcza, powołana uchwałą Sejmu VI Kadencji 

z 4 listopada 2009 roku do zbadania przebiegu procesu legalizacyjnego ustaw nowelizujących 

ustawę z 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów 

wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii 

oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badającej ten proces, 

ujawniła zaniżenie obciążeń związanych z urządzaniem gier na automatach o niskich 

 
  356 Etel L., Podatki przychodowo-dochodowo –majątkowe [w:] L. Etel (red.), System Prawa Finansowego,tom 

3., Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 305. 

  357 Decyzja Komisji Europejskiej z 20 września 2011 r. w sprawie środka C-35/10/ex N 302/10/ dotyczącego 

zamiaru wdrożenia przez Danię podatków od gier hazardowych oferowanych w Internecie –  cyt. za: M. Bik, 

op.cit., s. 189. 

  358 A. Habuda, Prawo jako instrument ograniczenia patologii w demokratycznym państwie prawnym,  [w:] D. 

Kijowski,P. J. Suwaj (red.), Patologie w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 61. 
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wygranych359. Skutkiem afery była inicjatywa zamiany regulacji w zakresie gier ocenionych 

jako hazardowe, w odróżnieniu od nomenklatury poprzedniego aktu prawnego – ustawy o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. Konsekwencją podjętej procedury legislacyjnej było 

uchwalenie ustawy o grach hazardowych z 2009 roku. Reformę zasad prowadzenia działalności 

w zakresie usług hazardowych, dokonaną od 1 stycznia 2010 roku, przeprowadzono 

ze świadomością, że działalność tego rodzaju jest ekonomicznie rentowna, istotna z uwagi 

na generowanie wpływów z tytułu podatku od gier, stanowiąca jednocześnie źródło zjawisk 

o  charakterze patologicznym. 

 Dokonywana w procesie legislacyjnym analiza skutków projektowanej ustawy o grach 

hazardowych dotyczyła konsekwencji w sferze gospodarczej, społecznej i budżetowej360. 

W poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych wskazano, 

że zasadnicze znaczenie dla sfery finansów publicznych ma zmiana regulacji prawnej 

w zakresie gier na automatach.361 Przewidywano, że zmniejszenie dochodów z tego tytułu 

zostanie zrekompensowane pozytywnymi skutkami społecznymi. W rządowym projekcie 

ustawy o grach hazardowych z dnia 12 listopada 2009 r. przeprowadzono symulację 

szacunkową opartą na założeniu, że na rynku gier pozostanie taka liczba automatów, która – 

jak szacowano – miała przysporzyć Skarbowi Państwa około 30% dotychczasowych 

dochodów, tym bardziej, że zwiększeniu uległy stawki podatku zryczałtowanego ze 180 euro 

(w przeliczeniu około 750 złotych) do 2 000 złotych od automatu o niskich wygranych362. 

Jak wynika z uzasadnienia w części dotyczącej oceny skutków regulacji kompensacyjne 

znaczenie przypisano wzrostowi stawek od gier urządzanych w kasynach gry i salonach gry 

bingo pieniężne, a także od zakładów wzajemnych. Z uwagi na znaczenie kasyn jako ośrodków 

gry szczególnie starannie analizowano wpływ zmian przepisów na dochody podatkowe, 

generowane przez ten rodzaj gier hazardowych. W projekcie ustawy przyjęto wzrost 

przychodów podatkowych z tego tytułu o  8% w skali rocznej, zatem założono utrzymanie 

dotychczasowego tempa wzrostu. Prognozę oparto na symulacji, uwzględniającej wynikający 

z ustawy zakaz lokowania automatów do gier poza kasynami. Porównanie limitów 

ustawowych, określających dopuszczalność utworzenia jednego kasyna na każde 650 tysięcy 

 
  359 Ostatecznie w dniu 7 kwietnia 2011 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie tak 

zwanej afery hazardowej- Afera hazardowa, https://legalnybukmache r.com/afera-hazardowa [dostęp: 

29.11.2019]. 

  360 Druk nr 2508, s. 3-8 uzasadnienia. 
361 Projekt zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych złożony do Sejmu RP VI Kadencji w 

dniu  27  października  2009 r.,  Druk  nr  2482,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/079572EC11CB3C39C125766D002BF807/$file/2482.pdf [dostęp: 

29.11.2019] – dalej Druk 2482. 
362  Druk nr 2481, s. 38-41 uzasadnienia.  
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mieszkańców i wyliczona w ten sposób możliwość utworzenia 52 w miejsce dotychczas 

działających 26 kasyn, pozwoliła na stwierdzenie, że zwiększenie o 27 liczby kasyn przyniesie 

dochody podatkowe kompensujące stopniowe wygaszanie działalności 282 salonów gier 

na automatach. W rządowym projekcie ustawy o grach hazardowych prognoza dotycząca 

wzrostu dochodów budżetowych z tytułu podatków od zakładów wzajemnych została 

przygotowana z  uwzględnieniem wzrostu stawki z 10% do 50% podstawy opodatkowania. 

Odnotowano, że wzrost opłaty za punkt przyjmowania zakładów, stanowiącej ciężar utworzenia 

miejsca oferowania gry, na zasadzie neutralności zostanie uwzględniony w wyliczeniu 

podstawy opodatkowania na poziomie dochodu podmiotu urządzającego zakłady wzajemne. 

 Pozytywne prognozy w rządowym projekcie ustawy o grach hazardowych dotyczyły 

również specyficznego rodzaju zakładów wzajemnych jakimi jest totalizator wyścigów 

konnych (totalizator konny), Proponowano podwyższenie stawki podatkowej z 2% do 20% 

podstawy opodatkowania.  Prognozowano także, że podwyższenie stawki podatku od gry bingo 

pieniężne ekonomicznie nie wpłynie na wzrost dochodów budżetowych, jako że wzrost z 10% 

do 25% podstawy opodatkowania jest związany z rezygnacją z wpływów z opłat za wstęp 

do ośrodka gry. Założenie, że objęcie obowiązkiem podatkowym również loterii 

audiotekstowych i turniejów pokera będzie pozytywnie oddziaływać na finanse, wynikało 

z przewidywania wynoszącego 20% w skali rocznej wzrostu zainteresowania tym sektorem 

gier hazardowych do 2013 roku, a  następnie tendencji obniżania przychodów z tego tytułu do 

około 10% w skali roku w latach 2014-2015. W konsekwencji w projekcie ustawy wyliczono 

spodziewany w pierwszym roku obowiązywania nowego aktu ustawowego wzrost wpływów 

z tytułu podatku od gier o około 600 milionów złotych, zatem o 40% w stosunku do prognoz 

za 2009 rok363. Wskazano nadto, że od 2011 roku spodziewane jest stopniowe obniżanie 

wpływów z  podatku od gier o około 200  milionów złotych rocznie. Ostatecznie po upływie 

okresu obowiązywania przepisów przejściowych prognozowano, że w 2015 roku nastąpi 

spadek dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier o 25% w stosunku do roku 2009364. 

Wyrażono przekonanie, że zmniejszenie społecznych kosztów hazardu: ryzyka uzależnienia 

od hazardu, w szczególności osób niepełnoletnich grami na automatach o niskich wygranych, 

ryzyka szarej strefy i ryzyka naruszania praworządności stanowi wartość kompensującą utratę 

wpływów budżetowych.  Prognozy zostały przedstawione z zastrzeżeniem ryzyka błędu wobec 

nieprzewidywalności zachowania i preferencji osób zainteresowanych hazardem365. 

 
363 Ibidem, s. 62.  
364 Ibidem, s. 63. 
365 Ibidem, s. 63. 
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Tabela 12. Podatek od gier w świetle ustawy budżetowej w latach 2010-2020 (w milionach 

złotych) 

 

Rok 
Przewidywane wpływy do budżetu 

z tytułu podatku od gier 

Rzeczywiste wpływy do budżetu 

z tytułu podatku od gier 

2010 1 570 1 624,84 

2011 1 670 1 476,95 

2012 1 354 1 441,63 

2013 1 250 1 303,91 

2014 1 250 1 234,71 

2015 1 250 1 337,12 

2016 1 138 1 407,02 

2017 1 709 1 640,20 

2018 1 914 1 901,91 

2019 2 080 2 336,57 

2020 2 660 
1 058, 02 

(do 30 czerwca) 

 
Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp 6.10.2020] 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: 6.10.2020],ustawa budżetowa na rok 2019 

z 16 stycznia 2019 roku, załącznik nr 1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 198), ustawa budżetowa na rok 2020 z 14 grudnia 

2020 roku, załącznik nr 1 (Dz. U. z 2020 r. poz. 571). 

 

 Poziom dochodów publicznych jest kształtowany między innymi poprzez świadome 

działania legislacyjne366. Podstawowy problem stanowi równoważenie finansów 

publicznych367. Porównanie wielkości prognozowanych wpływów budżetowych z kwotami 

rzeczywistych wpływów potwierdza trudność oszacowania368. Różnice między wielkościami 

 
  366 C. Kosikowski, Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida 2, Białystok 2011, s. 281-289. Na aprobatę 

zasługuje twierdzenie, że stan finansów publicznych jest oceniany według kryterium deficytu budżetowego i długu 

publicznego – zob. C. Kosikowski, Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok 

2010, s.168 i nast. 

  367 E. Ruśkowski, Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych –  refleksje po 5 latach 

[w:] A Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu 

i  długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 29 i n. 

  368 Generalnie można wskazać, że środki pieniężne pobierane przez państwo z tytułu podatków są dochodami 

budżetowymi. Są to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów, pobierane przez organy 

finansowe lub przez jednostki budżetowe. Z tej przyczyny na użytek niniejszej pracy przyjęto założenie, że nie 

stanowi błędu posługiwanie się zamiennie określeniami dochody (podatkowe) i wpływy (z tytułu podatków). 
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planowanymi a faktycznymi wynikają z wielu czynników. Rozbieżności wydają się 

nieuchronne z uwagi na to, że planowane dochody stanowią wartość prognozowaną369. Ocena 

wartości przyszłej może być zniekształcona błędem planowania lub przyczynami leżącymi 

po stronie podatników. W odniesieniu do branży gier hazardowych istotne znaczenie 

ma również kontekst polityczny, związany ze zmiennym poziomem akceptacji tej formy usług. 

 Generalnie rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych może odbiegać 

od przyjętych założeń. Zmiany stanu gospodarki, inflacja, koniunktura – aktualnie 

kształtowana również stanem pandemii koronawirusa – wpływają na branżę hazardową. Stan 

pandemii Działalność w zakresie hazardu jest reglamentowana koncesjami i zezwoleniami. 

Limity ograniczające liczbę podmiotów działających legalnie oraz inne rygory formalne, 

którym podlegają te podmioty, wpływają na liczbę podatników podatku od gier. Szacowanie 

dochodów z tytułu podatku od gier hazardowych wymaga oceny wielkości rynku gier 

hazardowych. Trudność stanowi również antycypowanie preferencji graczy. Prognoza 

dochodów jest oczywiście związana ze stanami przyszłymi. Trudno w procesie szacowania 

dochodów z tytułu podatku od gier pomijać wiedzę o wcześniejszych doświadczeniach branży. 

Ma to szczególne znaczenie, gdy przepisy prawne dotyczące tej działalności gospodarczej nie 

są stabilne. Wejście w życie nowej ustawy zmieniło rynek gier hazardowych. Zgodnie 

z  regulacją intertemporalną zachowały ważność koncesje i zezwolenia udzielone pod rządami 

ustawy poprzednio obowiązującej. Szczególne znaczenie miały obowiązujące nie dłużej niż 

do 2015 roku zezwolenia na urządzanie gier na automatach, w szczególności automatach 

o niskich wygranych, mających zasadniczy udział w rynku. Rozwiązanie intertemporalne 

oddziaływało na zasadzie inercji. 

 Legalnej działalności w zakresie hazardu niezmienne towarzyszy zjawisko szarej strefy. 

Prawne mechanizmy wpływające na efektywność ochrony rynku gier legalnych wpływają 

na zmniejszenie liczby podmiotów szarej strefy. W rezultacie rozwiązania prawne, dotyczące 

przeciwdziałania szarej strefie hazardu, powodują zwiększenie liczby podatników 

podatku od gier. 

 Zgodność wielkości przewidywanych i wpływów rzeczywistych bądź nadwyżka 

dochodów są sytuacją korzystną w sferze finansów publicznych. Równowaga wymaga stanu, 

gdy określone kwoty dochodów pozwalają na dokonywanie planowanych wydatków. Możliwe 

jest jednak akceptowanie przez państwo błędu szacowania wielkości dochodów z określonego 

źródła. Prognoza odpowiednio wysokich dochodów z tytułu podatku od gier może stanowić 

 
  369 S. Owsiak, Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych [w:] S. Owsiak (red.), Planowanie 

budżetowe a alokacja dochodów, PWE, Warszawa 2008,  s. 19-27.  
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element działania politycznego, mającego na celu potwierdzenie prawidłowości przyjętej 

strategii kształtowania branży hazardowej. Jest to możliwe przy przyjęciu zasady względnej 

stabilności, gdyż ewentualna różnica nie musi prowadzić do deficytu budżetowego. 

 Zmiana przepisów prawa dotyczących rynku gier hazardowych i podatku od gier 

nie może być zignorowana w szacowaniu dochodów z tytuł podatku od gier. Interesujące jest 

doświadczenie pierwszego roku obowiązywania nowej ustawy. Prognoza dochodów okazała 

się zaniżona. W rzeczywistości z tytułu podatku od gier uzyskane zostały kwoty wyższe 

niż oczekiwane. Różnica wynosiła około 3,5%. W kolejnym roku oszacowanie też nie było 

prawidłowe. Założony poziom dochodów z podatku od gier nie został osiągnięty. Różnica 

wynosiła 11%. Rzetelna ocena skutków finansowych zmian ustawy o grach hazardowych była 

przyczyną zasadniczego obniżenia prognozy dochodów z tytułu podatku od gier w 2012 roku. 

W szacowaniu uwzględniono w szczególności zmniejszające się dochody z gier na automatach, 

również na automatach do gier o niskich wygranych. W rezultacie dochody z podatku od gier 

były w tym roku wyższe niż planowane o ponad 6%. W latach 2011, 2014, 2017 i 2018 

zakładany poziom wpływów nie został osiągnięty. Aż do 2017 roku poziom dochodów 

z  podatku od gier nie osiągnął poziomu roku 2010. Spory dotyczące zmian w branży gier na 

automatach o niskich wygranych mogły powodować, że straty były związane 

z  funkcjonowaniem szarej strefy. Rzeczywiste wpływy budżetowe w 2017 roku były o 16,6% 

wyższe w stosunku do 2016 roku Analogicznie w 2018 roku wpływy rzeczywiste wzrosły 

o  15,9% w stosunku do roku poprzedniego. Również w 2019 roku do budżetu wypłynęły kwoty 

wyższe o 12,3% niż planowane. Prognoza na 2020 rok może okazać się zawyżona, gdyż 

w  pierwszym półroczu nie została osiągnięta kwota odpowiadająca połowie wartości 

projektowanej. Zjawisko pandemii zmieniło dostęp do gier hazardowych. Zjawisko 

przenoszenia aktywności do sieci Internet objęło wiele sfer życia społecznego. Zestawienie 

podatku od gier w podziale na poszczególne rodzaje gier pozwala na wniosek, że znacząco 

wyższy jest udział podatku od gier kasynowych, urządzanych on-line. Porównanie podatku 

w  tej grupie gier za drugą połowę 2019 roku i pierwszą połowę 2020 roku potwierdza wzrost 

z kwoty łącznej 45 050 000 złotych do 69 937 000 złotych370. 

 Ostatecznie w ustawie zrezygnowano z opłat wejściowych do ośrodków gier. 

Uczynienie tych miejsc dostępnymi w sposób wolny od opłat wymagało przyjęcia rozwiązania 

 
 370 Dane w niniejszym akapicie za: Podatek od gier, Sprawozdawczość 2020 rok – opracowanie sporządzane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania 

informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier 

hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1304),  https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-

hazardowe/sprawozdawczosc/  [dostęp: 6.10.2020}. 
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zapobiegającego utracie wpływów budżetowych. Dostrzeżona potrzeba kompensacji utraty 

dochodów sprawiła, że podwyższono niektóre stawki podatkowe. Zwraca uwagę, 

że  w  projekcie nie analizowano społecznych skutków dostępu do ośrodków gier bez 

konieczności uiszczania opłaty. Wydaje się, że jest to potencjalna przyczyna zwiększenia 

zainteresowania hazardem. Możliwy jest udział w grze osób, które wcześniej, z powodu 

konieczności uiszczenia opłaty wejściowej, spełniającej funkcję prewencyjną, nie korzystały 

z  tego rodzaju usług. 

 Dla pewności poboru podatku w turnieju pokera podmiot, mający koncesję 

na  prowadzenie kasyna będącego pierwotnie jedynym prawnie dopuszczalnym miejscem 

urządzania turnieju, został ustanowiony płatnikiem podatku, odpowiedzialnym za pobór i jego 

wpłatę na rzecz Skarbu Państwa. 

 Doświadczenia dwuletniego okresu obowiązywania ustawy o grach hazardowych stały 

się powodem konieczności nowelizacji ustawy371. Dostrzeżono potrzebę zmiany przepisów 

dotyczących organizacji gier w celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami 

udziału w grach hazardowych372. Jednocześnie uwagi zgłoszone w trybie tzw. ustawy 

lobbingowej, tj. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa373, przez podmioty zainteresowane, podważające zgodność z Konstytucją i  prawem UE 

projektu wprowadzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych w celu ograniczenia dostępu 

on-line do wpisanych stron i usług, zostały uwzględnione. W analizie skutków oddziaływania 

nowelizacji ustawy na finanse państwa przewidywano, że z tytułu organizacji zakładów 

wzajemnych przez Internet wpływy podatkowe w 2011 roku wzrosną o  około 52 miliony 

złotych, okresowo w 2012 roku, z uwagi na rozgrywki piłkarskie euro 2012, wzrosną 

dodatkowo o 30%, a następnie będą się utrzymywać na poziomie roku 2012. Ze względu 

na  konieczność uzyskiwania zezwoleń na organizowanie zakładów wzajemnych przez 

 
371 Druk nr 3860, s. 1-7 uzasadnienia; ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 779). 

  372 Uwzględniono wyrok  Trybunału  z dnia 8 września  2009 r, Liga Portuguesa  de  Futebol Profissional 

(CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej Baw International Ltd przeciwko Departamento de Jogos da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa,  Sprawa C-42/07, ECLI:EU:C:2009:519,  Zbiór Orzeczeń 2009, strona  I-07633. 

potwierdzający dopuszczalność na gruncie prawa wspólnotowego ograniczania wolności świadczenia usług ze 

względu na koniczność ochrony porządku publicznego. Brak możności kształtowania wyniku gry przez graczy i 

urządzających zakłady wskazano jako przyczynę zastrzeżenia, w odniesieniu do rozliczeń z zakładów 

wzajemnych, zasady jednolitej licencji bankowej UE zgodnie z dyrektywą 2006/48/UE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe  

(Dz. U. UE L 177, 30.6.2006, s. 1–200, obecnie: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE 

i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. U.. UE L 176, 27.6.2013, s. 338–436) – zob. art. 15 e 

u.g.h. 

  373  Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm., zwana dalej u.d.l. 
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Internet, wskazano również korzyści budżetowe uzyskiwane z tytułu opłat za zezwolenia. 

 Pojawiające się w praktyce rozbieżności dotyczyły możliwości sumowania podstaw 

opodatkowania. Brak zapisu w ustawie o dopuszczalności takiej praktyki nie był utożsamiany 

z zakazem sumowania podstaw opodatkowania. W kolejnej nowelizacji ustawy374 

wprowadzono zmianę sposobu rozliczeń podatku od gier poprzez wprowadzenie wyraźnego 

zakazu sumowania podstaw opodatkowania. Zmianie uległa również definicja przedmiotu oraz 

moment powstania obowiązku podatkowego. 

 Aktualnie obowiązuje ustawa o grach hazardowych w brzmieniu zgodnym z ustawą 

z  dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy hazardowej i niektórych innych ustaw375. 

Doświadczenia związane z wadliwością procesu legislacyjnego ustawy w pierwotnym 

brzmieniu zostało uwzględnione z rozważaniach dotyczących zgodności z prawem UE. 

W  projekcie rozważono obowiązek notyfikacji oraz obowiązek udostępnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 u.d.l. Wskazywanym 

celem było między innymi doprowadzenie do stabilizacji dochodów budżetowych. 

 Odrębny problem stanowią koszty poboru podatku od gier. Administracyjny wysiłek 

państwa, związany z doprowadzeniem do stanu zasilenia finansów publicznych środkami 

z  tytułu podatku od gier, jest trudny do oszacowania. Koszty poboru podatku są pochodną 

wydatków na wynagrodzenia urzędników, utrzymania infrastruktury, odsetek od nadpłat, opłat 

sądowych376. Instytucjonalne koszty obejmują również czynności kontrolne, egzekucyjne, 

a  także związane z działaniami karnoskarbowymi. Zjawisko kosztów poboru podatków było 

monitorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for 

Economic Cooperation and Development –  OECD). W raporcie OECD dotyczącym 2019 roku 

odstąpiono od przedstawiania danych dotyczących tego zagadnienia ‒ z uwagi na trudności 

doboru właściwych współczynników, umożliwiających porównanie poziomu kosztów poboru 

podatków w różnych krajach377. Współczynniki były wyliczane jako proporcja zebranych 

podatków i ponoszonych kosztów ich poboru. Ostatecznie wyliczano wielkość procentową 

ilustrującą, jaką część przychodu z tytułu podatku stanowiły koszty uzyskania podatku. 

W  rezultacie ponoszonych kosztów poboru ostateczny dochód z tytułu podatków jest 

 
  374 Ustawa z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1201); Druk nr 

2927. 

  375 Dz. U. z 2017 r. poz. 88; Druk nr 795. 

  376 P. Rochowicz, Koszty poboru podatków w Polsce, „Rzeczpospolita”  z dnia 23 maja 2016 r.,  T. Robaczyński, 

Odpowiedź  z 4 czerwca 2018 roku na interpelację nr 22100 w sprawie kosztów poboru podatku PIT w Polsce, 

https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F3/%24FILE/i22100-o1.pdf,[dostęp: 29.03.2020]. 

  377  Tax Administration 2019, OECD, Paryż 2019, http://www.oecd.org/ctp/administration/tax-administration-

23077727.htm [dostęp: 28.03.2020].  

https://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F3/%24FILE/i22100-o1.pdf
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wyliczany jako różnica przychodu z tego tytułu zmniejszonego o koszty poboru378. 

 Problem oszacowania kosztów poboru podatków był przedmiotem interpelacji 

poselskiej379. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że istotna jest struktura organów 

odpowiedzialnych za pobór określonego podatku. Generalnie formułowany jest postulat, 

aby  system podatkowy był tani. Zasadny jest pogląd, że wydajność podatku, także podatku 

od  gier, jest gwarantowana spełnieniem warunku taniości380. 

 

Tabela 13. Podatek od gier jako źródło dochodów budżetowych w latach 2009-2020 

(w tysiącach złotych) 

 

Rok 
Dochody budżetowe 

ogółem 

Dochody budżetowe 

 z podatku 

od gier 

Udział podatku od 

gier 

w dochodach ogółem 

2009 250 101 110 1 576 073 0,63% 

2010 257 232 219 1 624 843 0,64% 

2011 281 442 318 1 476 951 0,52% 

2012 286 438 341 1 444 634 0,50% 

2013 280 521 851 1 303 910 0,46% 

2014 297 345 165 1 234 718 0,41% 

2015 306 230 062 1 337 125 0,43% 

2016 323 590 263 1 407 025 0,43% 

2017 326 426 102 1 640 203 0,50% 

2018 412 658 652 1 901 915 0,46% 

2019 439 129 603 2 336 574 0,53 % 

2020 (VI) 197 500 000 1 058 024 0,53 % 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych w latach 2009- 2019, https://finanse-

arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,  https://www.podatki.gov.pl/ 

pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.20]. 

 
  378 W. Wyrzykowski, P. Kasprzak, Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle 

wybranych państw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”,  2017, nr 1, 

s.  83-95.  

  379 Interpelacja  nr  22100  z  30.04.2018 

r.,https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=22100  [dostęp: 2.02.2021]. 

  380 Ł. Furman , Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przykładzie Polski, „Zarządzanie i Finanse”, 

2014, nr 3, s. 75-91.W publikacji Autor odwołuje się do poglądów ekonomicznych Adama Smitha. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne
https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-67e1b13f-1a8e-4932-a9f3-f717926323d9
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=22100
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 Tabela nr 13 zawiera dane dotyczące okresu od dnia wejścia w życie ustawy o grach 

hazardowych (1 stycznia 2010 roku) oraz roku 2009, w którym obowiązywała ustawa 

z 1992  roku o grach i zakładach wzajemnych. Pozwala to na zestawienie stanu z ostatniego 

roku obowiązywania wcześniej obowiązującej regulacji z efektem ustawy nowej. 

 Porównanie roku 2009 i 2010 prowadzi do wniosku, że kompleksowa zmiana prawnej 

regulacji branży gier hazardowych nie wywołała bezpośredniego skutku w postaci zmiany 

udziału dochodów z podatku od gier w dochodach budżetowych. Poczynając od 2011 roku 

proporcje udziału ulegają obniżeniu, kolejne lata potwierdzają, że utrzymuje się tendencja 

spadkowa. W rachunku matematycznym wynik proporcji jest zależny od wielkości 

zestawianych. Informacja o dochodach budżetowych potwierdza, że kwoty dochodów 

budżetowych w kolejnych latach systematycznie wzrastają, co wpływa na ostatecznie 

wyliczoną proporcję dochodów ogółem i dochodów z podatku od gier. Najwyższe dochody 

z  podatku od gier hazardowych miały miejsce w 2010 roku Kwoty dochodów z podatku od gier 

w latach następnych (2011-2016) nie osiągnęły poziomu roku 2009. W porównaniu z  latami 

2015-2016 w kolejnym roku obowiązywania ustawy wpływy z tytułu podatku od gier uległy 

zwiększeniu. W 2017 roku nominalna kwota dochodów z tytułu podatku od gier przekroczyła 

kwotę osiągniętą w 2010 roku. W 2018 roku nastąpił istotny wzrost kwot podatku od gier, 

o ponad 260 milionów złotych. Od 2019 roku udział podatku od gier hazardowych 

w  dochodach budżetowych ogółem kształtuje się na stałym poziomie381. 

 Istotna w sferze finansów publicznych jest skuteczność egzekucji zobowiązań 

podatkowych. Tabela 14 obrazuje skalę problemów egzekucyjnych. W dalszej kolejności 

wypada zatem odnieść się także do tej kwestii. 

 Generalnie zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w terminie płatności382. Jest 

to kategoria o charakterze ekonomicznym, więc powstaje niezależnie od winy podmiotu 

zobowiązanego do zapłaty podatku383. Powszechna jest niechęć do płacenia podatków. 

 
381  Dane w niniejszym akapicie za: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach 

wzajemnych w 2009 r. https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf 

[dostęp: 6.10.2020], oraz  Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 

2010-2019,  https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

  382 Przepis art. 51 § 1, 2 i 3 o.p. definiuje pojęcie zaległości podatkowej. J. Zubrzycki, Komentarz do art. 51 [w:] 

B. Adamiak, J. Borkowski, r. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza 

„Unimex”, Wrocław 2016, s. 329-335; r. Mastalski, Komentarz do art. 51 [w:] r. Mastalski, J. Zubrzycki, 

Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2012, s. 7; S. Babiarz, Komentarz 

do art. 51 [w:] S. Babiarz, B. Dauter, r. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa, Wolters  

Kluwer, Warszawa 2017, s. 410-414.  

  383 M. Kwietko-Bębnowski, Ordynacja podatkowa: 366 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 

2013, s. 66. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,%5bdostęp
https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,%5bdostęp
https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty
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W  literaturze przedmiotu wyrażany jest pogląd, że podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą powinien „uwzględnić fakt, że wskutek złej interpretacji zawiłego prawa, błędu 

pracownika, tzw. luki prawnej, dziury w ustawie czy niekompetencji urzędniczej, można 

w  niezamierzony sposób spowodować zaległość podatkową i tym samym stać się przestępcą 

skarbowym”384. Sądzić należy, że wśród wyżej wskazanych przesłanek, uwalniających od winy 

podatnika, który nie płaci podatku, można dopatrzeć się szeroko rozumianych przyczyn 

zaległości podatkowych. 

 

Tabela 14. Zaległości z tytułu podatku od gier wykazywane w sprawozdaniach Rb-27 w latach 

2009-2019 (w tysiącach złotych) 

 

Rok Kwota zaległości 

Współczynnik zmiany 

w stosunku do roku 

poprzedniego 

2009   30 134  

2010   15 987   –56% 

2011   36 675 +129% 

2012   38 602         +5,25% 

2013   63 511  +64% 

2014   66 797       +5,2% 

2015   73 390         +9,87% 

2016   85 898      +17,06% 

2017 101 579      +18,27% 

2018   71 603      –29,51% 

2019   51 155      –28,55% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach  wzajemnych  w  2009 

r., https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp 6.10.2020] oraz 

Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: 6.10.2020].  

 

 

 
384 A. Nadolska, Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju 

polskich przedsiębiorców?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 2. 
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 Podatek od gier obciąża działalność gospodarczą, zmniejszając zysk przedsiębiorcy. 

Niechęć do płacenia podatków można wskazywać jako pierwotną przyczynę zaległości. 

Oczywiście jest to twierdzenie uproszczone. Zachowanie podmiotu, który nie płaci podatku, 

także podatku od gier, może wynikać ze świadomego wyboru. Podmiot zobowiązany do zapłaty 

podatku może znaleźć się w sytuacji podmiotu unikającego opodatkowania lub podmiotu 

uchylającego się od opodatkowania385. 

 Skutek zaległości podatkowej powstaje w sytuacji, gdy podatnik nie zgłosi przedmiotu 

opodatkowania, wskaże zaniżoną podstawę opodatkowania, zastosuje niższą stawkę 

opodatkowania386. Działanie podatnika może być spowodowane brakiem akceptacji obciążeń 

podatkowych. Brak poczucia sprawiedliwości wymiany, sprawiedliwości horyzontalnej 

i  sprawiedliwości wertykalnej to społeczne przyczyny unikania opodatkowania387. Podmiot 

zobowiązany do zapłaty podatku oczekuje realizacji przez państwo zadań publicznych, 

realizujących jego indywidualne potrzeby. Podatnik oczekuje również, że poziom obciążeń 

podatkowych zapewni konkurencyjność jego działalności. Dostrzega także konieczność 

gradacji obciążeń podatkowych w granicach progów dochodów. 

 Na stan zaległości podatkowych wpływa przekonanie podatników 

o  prawdopodobieństwie wykrycia unikania opodatkowania. Przyczyn niepłacenia podatków 

można więc upatrywać w słabości procedur kontrolnych, wymiarowych, egzekucyjnych 

i  sankcyjnych. Niewydolność państwa pozwala na skuteczne unikanie płacenia podatków. 

 Przyczyny zaistnienia zaległości podatkowej są oceniane w postępowaniach 

w  sprawach o ich umorzenie388. Zaległość podatkowa może być umorzona ze względu 

na interes społeczny lub ważny interes podatnika. Brak stabilności prawa podatkowego oraz zła 

jakość prawa utrudniająca odkodowanie norm prawnych powinny być uwzględniane jako 

społecznie istotne przesłanki umorzenia zaległości. Konsekwencją takiego stanowiska jest 

twierdzenie, że wady prawa podatkowego stanowią przyczynę powstawania zaległości 

podatkowych. 

 Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli nr 14  wskazać należy, że w pierwszym 

roku obowiązywania nowej ustawy o ponad 50% zmniejszeniu uległa kwota zaległości 

w podatku od gier. W informacjach, dotyczących wykonania ustawy hazardowej, jako 

 
385 P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 48. 
386 M. Tomaszewska, D. Zawadzka, Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – identyfikacja 

przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania, „Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia”, 2017, nr 3, s. 41–51.  
387 r. Sowiński, Uchylanie się od opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 65. 
388 Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 238/17, niepubl.  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/578C99332B [dostęp: 26.03.2020]. 
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przyczyny spadku efektywności poboru podatku od gier w 2011 roku była wskazywana utrata 

płynności w niektórych spółkach, zakończenie ich działalności, zbieg egzekucji sądowej 

i administracyjnej, a w konsekwencji związana z tym niemożność zaspokojenia ze złożonych 

zabezpieczeń. Nacisk na podwyższenie standardów ochrony finansów publicznych 

spowodował znaczną poprawę i zmniejszenie zaległości w roku 2014 i  2015. Mechanizm 

poboru należności podatkowych z kwot wpłaconych tytułem zabezpieczenia powoduje, 

że należności budżetowe są uzyskiwane po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W latach 

2016-2017 dynamika wzrostu zadłużenia była porównywalna. Zmiana niekorzystnej tendencji 

nastąpiła w 2018 roku Odnotowano zmniejszenie zadłużenia w  porównaniu z rokiem 

poprzednim ‒ o prawie 30%. Zaległość została zmniejszona o 30 milionów złotych. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że nominalna wysokość zaległości jest wyższa niż w latach 2009-2014. 

Kwota zaległości w 2018 roku jest niższa niż w latach 2015-2017. Również w 2019 roku 

zaległość zmniejszyła się na poziomie porównywalnym z odnotowanym w roku poprzednim. 

 

 3.4. Podatnik i przedmiot opodatkowania w podatku od gier 

 

 Właściwe formułowanie przedmiotu opodatkowania stanowiącego element konstrukcji 

prawnej podatku stanowi gwarancję korzyści dla ustawodawcy podatkowego. Istotne jest 

uwzględnienie, że rozwój prawa pozostaje w relacji ze zmianami rzeczywistości społeczno- 

gospodarczej389. Jednym z istotnym determinantów w procesie legislacyjnym jest uzyskanie 

stanu zgodności regulacji przedmiotu opodatkowania z celem opodatkowania390. Przedmiot 

opodatkowania powinien uwzględniać związek prawa podatkowego z obrotem 

gospodarczym.391  

 W przepisie art. 71 ust. 1 i 1a u.g.h. określony został katalog podmiotów będących 

podatnikami podatku od gier. W  definicji ustawowej  można wyróżnić grupy (kategorie) 

podmiotów.392 Generalnie podatnikami  są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

 
389 P. Borszowski, Definicje ograniczające nieostrość w konstrukcji przedmiotu opodatkowania [w:] P. 

Borszowski (red.),  Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa 

dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 81-82,  
390 Ibidem, s. 87. 
391 W. Miemiec, Glosa do wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z 6XI 1996 r., SA/ Ka 1913/95, 

„Finanse Komunalne” 1997, nr 5, s. 68. 
392 A. Bącal, B. Dauter, Ordynacja podatkowa w orzecznictwie sądowym, Instytut Studiów Podatkowych, 

Warszawa 2001, s. 26-27; I. Ożóg, Ordynacja podatkowa. Wynagrodzenie płatników i inkasentów za pobór 

podatków u źródła, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 4, s. 12; L. Krawczyk, Glosa do wyroku NSA Ośrodka 

Zamiejscowego w Lublinie z dnia 18 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 452/98, „Przegląd Orzecznictwa 

Podatkowego” 2000, nr 4, poz.125; K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny – jego istota [w:] J. Boć, 

A. Błaś, K. Ziemski, M. Stahl (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania 
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organizacyjne niemające osobowości prawnej, które urządzają gry hazardowe na podstawie 

udzielonej koncesji lub zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, a także podmioty 

urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry w pokera 

organizowanego przez podmiot, posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry. Podatnikami 

są także podmioty urządzające loterie fantowe i gry bingo fantowe, jeżeli wartość puli 

wygranych przekracza wartość kwoty bazowej, określonej w art. 70 u.g.h.   

 W brzmieniu pierwotnym podatnikiem podatku od gier była osoba fizyczna, osoba 

prawna oraz jednostka organizacyjna, niemająca osobowości prawnej, która prowadzi 

działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, 

podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestniczy turnieju gry pokera (art. 

71 u.g.h.). Oprócz zmiany redakcyjnej na poziomie użytego spójnika, to jest zmiany koniunkcji 

na alternatywę łączną393, w związku z dostrzeżeniem odrębności każdej z grup podatników, 

wprowadzono zmianę istotną, dotyczącą kwalifikatora prowadzenia działalności. Do dnia 

1 kwietnia 2017 roku niezmiennie obowiązywał kwalifikator prowadzenia działalności 

w zakresie gier hazardowych. Kluczowa zmiana w definicji podatnika dotyczyła wprowadzenia 

kwalifikatora urządzania gier hazardowych. Aktualne sformułowanie wskazuje, że istotne jest 

faktyczne działanie polegające na urządzaniu gry. Zmiana ma zasadnicze znaczenie 

precyzujące, służące jasności prawa i gwarancjom praworządności, ponieważ sformułowanie 

odnoszące się do prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych nie przystawało 

do przedmiotu opodatkowania – urządzania gier hazardowych. W rezultacie podatnik podatku 

od gier uzyskuje gwarancje ochrony prawnej. 394   

 Podatkowi podlega prowadzenie działalności polegającej na urządzaniu 

skonkretyzowanych, wskazanych w ustawie gier hazardowych. Przedmiotem legalnej 

działalności w zakresie hazardu może być urządzanie wyłącznie gier i zakładów należących 

do katalogu zamkniętego. Poprzedni zapis odwoływał się do prowadzenia działalności 

w zakresie gier hazardowych. Zawierał wskazanie, że działalność ma być prowadzona 

na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia lub na innych zasadach 

 
administracji, Warszawa 2013, s. 180-181; K. Ziemski, Decyzja deklaratoryjna i konstytutywna - teoria i praktyka 

[w:] Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmaski (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki 

o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Janowi Szreniewskiemu, Wyższa Szkoła 

Administracji, Przemyśl -Rzeszów 2011, s. 986-987. 
393 Szerzej m.in. J. Petzel, Rachunek zadań,  [w:] Logika dla prawników, Andrzej Malinowski (red.), Wolters 

Kluwer,  Warszawa 2020, s. 76-80; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2017, s. 75-76,  uchwała SN z 9 września 2008 r., III CZP 31/08, OSNC 2009/3/36, uchwała SN z 29 

września 2006 r., sygn. Akt III UZP 10/06, OSNP 2007/5-6/75. 
394 B. Kucia-Guściora, Instrumenty ochrony podatnika (jednostki) stosowane przez Ministra Finansów na gruncie 

Ordynacji podatkowej. Wybrane zagadnienia [w:] E. Wójcicka (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji 

administracji publicznej, Akademia Jana  Długosza, Częstochowa 2013, s. 136- 145. 
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określonych w ustawie. Zapis w tej postaci mógł stwarzać podstawę do wnioskowania, 

że podatnikiem podatku od gier był podmiot mający potencjalną możliwość urządzania gier 

w ramach prawnego dozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych. 

Korekta zapisu w ust. 1 odpowiada definicji przedmiotu opodatkowania. W definicji podatnika 

doprecyzowano kryteria podmiotowe w korelacji z przedmiotem opodatkowania. Podmiot 

urządzający gry hazardowe jest podatnikiem, jeżeli działa na podstawie koncesji lub 

zezwolenia. Zmiana nie wpłynęła więc na poddanie opodatkowaniu podmiotów innych niż 

działające legalnie. Jednoznacznie wskazano, że podatnikiem jest również uczestnik turnieju 

gry w pokera. Określenie, że turniej jest turniejem gry w pokera, a nie turniejem gry pokera, 

przyjęto z uwagi na walor precyzji językowej. Znaczenie porządkowe ma dodanie zastrzeżenia, 

że podatnikiem jest uczestnik turnieju gry w pokera legalnie urządzanego – organizowanego 

przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry. 

 Na podatniku ciążą obowiązki związane z rozliczeniem podatku. Podatnicy 

są obowiązani do składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji 

podatkowych dla podatku od gier oraz do obliczania i wpłacania podatku od gier na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego395. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, 

na zasadzie samoobliczenia podatku. Organy właściwe mogą wezwać organy działające 

na obszarze prowadzenia działalności hazardowej lub wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu, o wykonanie w trybie pomocy czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Istotne jest wskazanie, 

że obowiązki wynikające z rozliczeń nie są zależne od wezwania, zatem rzeczą zobowiązanego 

jest podejmowanie właściwych czynności. Dodatkowym wymogiem formalnym jest 

obowiązek składania deklaracji według określonego wzoru396. Konsekwencją złożenia 

deklaracji na wzorze niewłaściwym lub bez dochowania wymogu wzoru aktualnie 

obowiązującego stanowi niedochowanie obowiązku ustawowego. Zarówno składanie 

deklaracji, jak i obliczanie oraz wpłacanie podatku dotyczą rozliczeń za okresy miesięczne 

i  powinny być dokonane w  terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 

dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 1 u.g.h.) 

 
395 Przewidziana została sytuacja niemożności ustalenia organu właściwego według powyższego kryterium. 

Zgodnie z art. 77 ust. 3 u.g.h. właściwy jest wówczas Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 

 396Ustawodawca rozgranicza pojęcie „deklaracja” od terminu „informacja podatkowa” – zob. r. Mastalski, 

Komentarz do art. 21 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, r. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. 

Komentarz, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2013, s. 218; r. Mastalski, Komentarz do art. 82,o.cit. , 

s. 481-486; D. Strzelec, Informacje podatkowe uzyskane w trybie określonym przepisami Ordynacji podatkowej, 

„Prawo i Podatki” 2012, nr 9, s. 15.  
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 Analizowany przepis dotyczy zasady rozliczenia podatku od gier z tym, że nie dotyczy 

podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju. Podatnikami podatku od gry w pokera 

rozgrywanego w formie turnieju są gracze, a podmiot urządzający grę podlega obowiązkom 

płatnika. Wygrane są wypłacane przez podmiot urządzający turniej gry w pokera, co daje 

możliwość potrącenia kwot podatku od gier i wypłacenia wygranych pomniejszonych o kwotę 

podatku. Płatnik jest zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego 

deklaracji podatkowych dla podatku od gier oraz obliczania, pobierania i wpłacania podatku od 

gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Powyższe obowiązki płatnik winien 

realizować za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 6 u.g.h.). 

 W przepisie art. 75 ust. 6 u.g.h., w odróżnieniu od art. 75 ust. 1 pkt 1 u.g.h., 

nie  zastrzeżono, że obowiązki powyższe ciążą na płatniku bez wezwania. Wydaje się, że brak 

zastrzeżenia nie stanowi podstawy do wnioskowania, aby obowiązki płatnika były 

warunkowane uprzednim wezwaniem. Wszystkie obowiązki: ich przedmiot, forma, termin 

zostały określone w ustawie o grach hazardowych, zatem brak wskazania, że powinny być 

wykonane bez wezwania, nie wpływa na ciężary spoczywające na płatniku. Płatnikiem jest 

zawsze podmiot wyspecjalizowany z uwagi na ograniczenia katalogu podmiotów 

uprawnionych do urządzania turnieju gry w pokera, co może stanowić wyjaśnienie zaniechania 

przez ustawodawcę zapisu analogicznego jak w art. 75 ust. 1 pkt 1 u.g.h. dotyczącego 

obowiązków ciążących na podatnikach. 

 Szczególnym rodzajem podatników są podmioty urządzające gry liczbowe. Oprócz 

obowiązków generalnych, ciążących co do zasady na wszystkich podatnikach podatku od gier, 

na podatnikach urządzających gry liczbowe spoczywa również obowiązek obliczania i zapłaty 

podatku od gier wstępnie za okresy dzienne. Bez wezwania podatnicy urządzający gry liczbowe 

dokonują wstępnych „wpłat dziennych” na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 

nie  później niż w terminie 10 dni od dnia ich losowania. 

 Zasada, zgodnie z którą przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie 

gier hazardowych, nie została zmieniona kolejnymi nowelizacjami ustawy o grach 

hazardowych. Rozszerzeniu uległ jedynie katalog gier wyłączonych, gdyż aktualnie 

przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier nie jest urządzanie loterii promocyjnych, loterii 

fantowych i gry bingo fantowe, w których pula wygranych nie przekracza kwoty bazowej. 

Przedmiotem opodatkowania nie jest urządzanie pokera rozgrywanego w  formie turnieju gry 

pokera, lecz udział w pokerze organizowanym w formie turnieju gry pokera  ( art. 75 ust. 2 pkt 

1 i 2 u.g.h.). W przepisie art. 75 ust.2 pkt 2  u.g.h. nie dokonano korekty nazwy turnieju, 
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nie  wprowadzono doprecyzowania, że jest to turniej gry w pokera. Definicja podatnika oraz 

przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier potwierdzają, że podatek to danina 

publicznoprawna, do uiszczania której zobligowane są i uprawnione podmioty działające 

legalnie.  Zgodnie z przepisem art. 3 u.g.h.  urządzanie gier hazardowych jest dozwolone 

na podstawie koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia. Jedynie legalne prowadzenie 

działalności stanowi urządzanie gier hazardowych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. 

Na gruncie ustawy o grach hazardowych za niedopuszczalną uznano konstrukcję 

umożliwiającą opodatkowanie podatkiem od gier środków pieniężnych, uzyskanych 

z działalności nielegalnej Nie został rozwiązany paradoks nierównego traktowania, 

prowadzącego do uprzywilejowania podmiotów naruszających prawo397. Zapobieganie szarej 

strefie wymaga ścisłej kontroli na każdym etapie działalności hazardowej: zasad prawnej 

dopuszczalności gry oraz zasad obciążania daniną publicznoprawną gier legalnie urządzanych. 

Nielegalne działania w sferze gier hazardowych podlegają penalizacji, a nadto karom 

administracyjnym, kompensującym utracone wpływy podatkowe. 

 W pierwotnym tekście ustawy moment powstania obowiązku podatkowego 

definiowano jako dzień rozpoczęcia wykonywania działalności, a w związku z pokerem 

rozgrywanym w formie turnieju gry – dzień przystąpienia do turnieju398. Ustawa nie 

definiowała dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, w związku z czym pojawiły się 

wątpliwości, czy dzień rozpoczęcia działalności to dzień określony w zezwoleniu lub koncesji, 

czy dzień faktycznego rozpoczęcia działalności. Aktualnie, zgodnie z przepisem art. 71 ust.3 

i 4 u.g.h., obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania 

gier hazardowych, w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju, w przypadku podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych – z dniem rozpoczęcia urządzania 

gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron 

objętych zezwoleniem. Skoro przedmiotem opodatkowania jest urządzanie gry, to moment 

powstania obowiązku podatkowego wyznaczony jest dniem rozpoczęcia urządzania gry, a nie 

rozpoczęcia działalności. Udzielenie koncesji lub zezwolenia albo złożenie zgłoszenia stanowi 

potencjalną możliwość urządzania gry zgodnie z zasadami reglamentacji, natomiast 

 
397 M. Bik, op.cit., s. 206. 
398 Nawiązano do rozwiązania przyjętego w art. 40 ust. 2 i ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach 

wzajemnych, zgodnie z którym obowiązek podatkowy w podatku od gier powstawał z chwilą rozpoczęcia 

działalności i kończył się z chwilą zaprzestania działalności. 
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rzeczywisty czas urządzania gry może być późniejszy niż rozpoczęcia działalności. 399 

 Właściwy organ jest uprawniony do weryfikacji poprzez przeprowadzenie 

postępowania podatkowego, w którym zbierany i oceniany jest materiał dowodowy dotyczący 

rzeczywistego czasu urządzania gry. Wyjątkowo, w sytuacji gdy nie można określić dnia 

powstania obowiązku podatkowego zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, za dzień jego 

powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier 

lub wykonanie czynności9 (art. 71 ust. 5 u.g.h.). 

 Wydaje się, że istotne wątpliwości budzi użycie w przepisie art. 71 ust.5 u.g.h. 

sformułowania „stwierdzenie urządzania gier”. Słowo „stwierdzenie” dotyczy doświadczenia 

faktycznego, odmiennego od ustalenia urządzania gier, umożliwiającego wykorzystania 

wszystkich materiałów dowodowych, potwierdzających urządzanie gier. Ustawodawca nie 

określił metody stwierdzenia zaistnienia stanu faktycznego, uzasadniającego stwierdzenie 

urządzania gry. W ustawie o grach hazardowych nie wprowadzono ograniczeń możliwości 

prowadzenia postępowania dowodowego. Istotna wątpliwość sprowadza się do możliwości 

stwierdzenia daty urządzania gry hazardowej wcześniejszej niż czynności sprawdzające. 

Możliwa jest interpretacja, że stwierdzenie może dotyczyć również zaistnienia zdarzenia 

przeszłego. Powyższe stanowisko utożsamiałoby stwierdzenie z ustaleniem zaistnienia 

przesłanki powstania obowiązku podatkowego. Możliwa jest również interpretacja, że skoro 

w przepisie nie wskazano kryteriów dokonywania ustaleń odnośnie daty urządzania gier 

hazardowych, a zapis dotyczy stwierdzenia urządzania gry, moment podatkowy ustalony w tak 

wyjątkowy sposób nie może być inny niż data stwierdzenia faktu urządzania gry400. Pogląd ten 

należy uważać za zgodny z zasadą, że niedające się usunąć wątpliwości co do prawa powinny 

być interpretowane na korzyść strony (art. 2a o.p.). Właściwość organów podatkowych 

w sprawach podatku od gier odpowiada organizacji krajowej administracji skarbowej. 

Organami podatkowymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor 

izby administracji skarbowej (art. 77 ust. 1 u.g.h.). Właściwość organów podatkowych 

w sprawach podatku od gier ustala się według siedziby podmiotu urządzającego gry hazardowe 

 
399 Szerzej o momencie powstania obowiązku i zobowiązania m.in.: r. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, 

Warszawa 2014, s. 208;  Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 126; H. Dzwonkowski, 

Komentarz do art. 4 i 5 [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 36-

41; tenże, Komentarz do art. 21, op.cit., s. 207-216;  A. Gomułowicz, Pojęcie podatku [w:] A. Gomułowicz, J. 

Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 347. 

 400 Podnoszone w literaturze przedmiotu obawy, że ustalenie innej niż przyjęta przez podatnika daty rozpoczęcia 

działalności jest zależne od czynników subiektywnych leżących po stronie organu, wynikają z przyjęcia innej 

interpretacji tego przepisu opartej na utożsamieniu pojęć ustalania i stwierdzenia urządzania gry –  M. Bik, op.cit., 

s. 206. 
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(art.77 ust. 2)401. 

 Pojawia się pytanie o skutek dokonania przez podatnika podatku od gier wpłaty 

w  kwocie wyższej niż zobowiązanie w podatku za wskazany okres dzienny. Zgodnie z prawem 

nadpłatę może podatnik rozliczyć w kolejnych wpłatach dziennych za następne okresy 

rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań 

podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet 

przyszłych zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie przyjęte w ustawie to konstrukcja 

zapewniająca płynność bieżących rozliczeń podatkowych. 

 Należy zwrócić uwagę na wynikające z przyjętego rozwiązania gwarancje dla finansów 

publicznych. Możliwość zaliczenia nadpłaty w podatku od gier na następne okresy 

rozliczeniowe w tym podatku jest warunkowana nieistnieniem innych podatkowych 

zobowiązań bieżących lub zaległych. Mechanizm nie został ograniczony do zobowiązań 

z  tytułu podatku od gier, zatem wpłaty podatnika dokonane w ramach wstępnych „wpłat 

dziennych”, mogą w efekcie nadpłaty służyć realizacji innych zobowiązań podatnika 

– podmiotu urządzającego gry liczbowe. Ogólny przepis art. 72 o.p. stanowi, że za nadpłatę 

uważa się między innymi kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku 402. Brak 

definicji nadpłaty, spowodowany nieoznaczeniem cech przypisanych temu pojęciu, 

w zamierzeniu służący uniwersalnemu charakterowi unormowania powoduje, że poszukiwanie 

wyjaśnienia znaczenia tej instytucji wymaga dokonywania interpretacji systemowej. 

W definicji nadpłaty zabrakło wskazania cechy podstawowej, czyli braku prawnej podstawy 

dokonanej wpłaty. Sądzić należy, że odniesienie do podatku jest nieprawidłowe, albowiem nie 

jest zgodne z definicją podatku zawartą w art. 6 o.p. Przeświadczenie podmiotu dokonującego 

wpłaty o wykonywaniu obowiązku dotyczącego zobowiązania podatkowego nie stanowi 

podstawy do uznania, że wpłata ma charakter podatkowy. Nadpłata jest zatem należnością 

uiszczoną na rzecz podmiotu właściwego w  sprawie podatku, jednak bez prawnej podstawy, 

czyli w sytuacji nieistnienia zobowiązania podatkowego w zakresie kwoty uiszczonej. Nadpłata 

nie dotyczy podatku, lecz kwoty uiszczonej tytułem podatku mimo nieistnienia zobowiązania 

 
 401 Odstąpienie od obowiązującego przed dniem 1 kwietnia 2017 r. ustalania właściwości według miejsca 

lokalizacji ośrodka gry, według siedziby podmiotu urządzającego gry liczbowe, loterie pieniężne, grę telebingo, 

loterie audiotekstowe, zakłady wzajemne lub według siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na 

urządzanie loterii fantowej lub gry bingo pieniężne jest zmianą istotną, wyznacza bowiem właściwość według 

kryterium siedziby podatnika, a nie sposobu organizacji i lokalizacji gry. 
402 D. Antonów, Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2009, s. 13-28; P. Borszowski, Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie pola 

niejasności, „Wrocławsko – Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 8 , s. 189-197; r. Mastalski, Stosowanie prawa 

podatkowego, Oficyna, Warszawa 2008, s. 70-97;  T. Spyra , Granice wykładni prawa, Zakamycze, Kraków 2006, 

s. 28-36.  
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podatkowego. 

 Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe są zobowiązani 

do dodatkowych obowiązków, związanych z rozliczaniem podatku od gier. Wskazane 

podmioty, niezależnie od złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązane do przedstawiania 

rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier. Obowiązek ten wpływa na bezpieczeństwo 

uczestników rozgrywek, w których oferta wygranej ma formę fantów rzeczowych. 

 Rozliczenie działalności poprzez zapłatę podatku od gier jest dokonywane w zgodności 

z, prowadzoną przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, ewidencją 

obrotu uzyskiwanego z tego tytułu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier 

hazardowych są obowiązane prowadzić ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania 

wysokości podatku od gier (art. 78 i 79 u.g.h.). Odstępstwo od powyższego obowiązku zostało 

przewidziane dla loterii promocyjnych (art.78 ust. 1 pkt 2 u.g.h.). Z powyższego wynika, że 

jedynie szczególny rodzaj gier prowadzonych w określonym celu, związanych z obrotem 

towarami lub usługami, podejmowanych w celu zwiększenia obrotu, jest wyłączony 

z obowiązku prowadzenia ewidencji. Jednolitość formularza ewidencyjnego ułatwia czynności 

kontrolne i weryfikację prawidłowości danych, wykazywanych przez podmiot zobowiązany 

do prowadzenia tej dokumentacji. Przepisy wykonawcze dotyczące dokumentacji prowadzonej 

przez podmioty prowadzące działalność w  zakresie gier hazardowych dotyczą ksiąg obrotu 

żetonami i pieniądzem gotówkowym w  kasynach gry, ksiąg obrotu kartonami do gry w salonie 

gry bingo pieniężne, ksiąg eksploatacji automatów do gier, ewidencji podstaw opodatkowania 

i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych z wyłączeniem loterii 

promocyjnych, rejestrów napiwków w kasynach gier403. Dokumentacja powinna być 

prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzanych operacji 

gospodarczych, zwłaszcza czynności i zdarzeń związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier 

hazardowych ‒ przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności procedur obliczeniowych. 

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą prowadzenia dodatkowych ksiąg przez wskazane 

w przepisie podmioty (art. 78 ust. 1 i 2 u.g.h.). Kasyna gier są zobowiązane do prowadzenia 

ksiąg obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, a nadto do prowadzenia 

rejestru napiwków według ustalonego wzoru. Księgi eksploatacji automatu do gry są ewidencją 

 
403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. Dokumentacja prowadzona przez podmiot 

prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2010r. Nr 8 poz. 57), dalej rozporządzenie z 4 

stycznia 2010 r.; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 217 poz. 

1285); rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w 

sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 705). 
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wymaganą od podmiotów prowadzących działalność z wykorzystaniem takich urządzeń 

(art. 78 ust. 1 pkt 1lit. c u.g.h.). Formę księgi powinna zachować również dokumentacja obrotu 

kartonami do gry w salonie bingo pieniężne. Dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku 

finansowego loterii fantowej lub gry bingo, w sytuacji urządzania tych gier, są obowiązane 

prowadzić podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (art. 78 ust.1 pkt 4 u.g.h.). Uznać 

należy, że wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg, rejestru, dokumentacji 

i ewidencji służą zapobieganiu zjawiskom patologicznym. Potencjalnym źródłem 

nieprawidłowości może być bowiem anonimowy obrót gotówkowy, korzystanie z automatów 

lub kartonów do gry. W celu wyeliminowania zagrożenia uszczuplenia należności budżetowych 

rozbudowany został system ewidencyjny i obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących 

wskazaną działalność hazardową. Dyskusje dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji 

nieprzewidzianej w ustawie o rachunkowości dotyczą w zasadzie wątpliwości co do zasad 

wykazywania danych, nie dotyczą natomiast celowości rozbudowania możliwości kontrolnych 

w związku z permanentnym monitoringiem działalności prowadzonym przez podmiot 

zobowiązany do prowadzenia wskazanych urządzeń ewidencyjnych404. 

 

 3.5. Podstawy opodatkowania podatkiem od gier  

 

 Istotne znaczenie dla finansów publicznych, a ściślej – dla budżetu państwa, ze względu 

na wynikający z  ekonomicznego obciążenia podatników poziom dochodów budżetowych, 

ma ustalenie podstawy opodatkowania. Działalność w zakresie gier hazardowych jest 

rentowna405. Zróżnicowanie poszczególnych gier i specyfika uzyskiwania korzyści 

ekonomicznych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą stanowią podstawę 

akceptowanego stopnia obciążenie podatkiem. Różnorodność gier, a szczególnie kosztów 

organizacji gier wynikających z koniecznych inwestycji, uzasadnia wprowadzenie 

zróżnicowanych podstaw opodatkowania, określonych według metody dochodowej i metody 

przychodowej. 

 Poziom dochodów jest uzależniony od wysokości środków angażowanych przez 

uczestników gier, co jest pochodną wartości stawek lub zakładów oraz popularności 

określonych rozgrywek ‒ liczby osób biorących udział w grze lub zakładzie. Wysokość 

dochodów z poszczególnych gier jest stale monitorowana406. 

 
404 M. Bik, op.cit., s. 253. 
405 r. Zasun, Raport o hazardzie w Polsce – kłębowisko warte miliardy, „Gazeta Wyborcza” z dnia 12.10.2009 r.,  
406 Tabelaryczne zestawienia zostały opracowane na podstawie danych Ministerstwa Finansów: Informacja 



171 

 Uchwalenie w 2009 roku nowej ustawy regulującej problematykę gier hazardowych 

uwzględniało wiedzę o znaczeniu i udziale w rynku gier losowych gier na automatach, 

a  w  szczególności gier na automatach o niskich wygranych407. Wobec świadomości 

generowanych przez te gry przychodów, a w konsekwencji wysokości uzyskiwanych przez 

budżet wpływów z tytułu podatku od gier, już na etapie projektowania nowej ustawy 

dostrzegano konieczność przyjęcia środków prawnych, które w praktyce stosowania nowej 

ustawy doprowadzą do uzyskania w inny sposób środków budżetowych, kompensujących 

stopniową utratę przychodów z podatku od gier uiszczanego przez podmioty urządzające gry 

na automatach poza kasynami gry. Mechanizm wyliczania podatku polega na wprowadzeniu 

zasad ustalania podstawy opodatkowania i wysokości stawki podatkowej. Podstawa 

opodatkowania to wielkość ekonomiczna ustalana w oparciu o przychód lub dochód podmiotu 

organizującego grę (art. 73 u.g.h.). Należy zauważyć, że podstawa opodatkowania jest 

pochodną ekonomicznego efektu działalności gospodarczej. W zależności od osiąganego 

przychodu lub dochodu wyliczana jest wysokość podstawy opodatkowania, a w konsekwencji 

zastosowania proporcji odpowiadającej stawce podatku ‒ ustalana jest kwota podatku od gier. 

 
Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., https://finanse-

arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp 6.10.2020],  Informacje 

Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: 6.10.2020].  
407 Z rocznych informacji Ministerstwa Finansów o wykonaniu ustawy hazardowej dotyczących lat 1999-2009, 

op. cit., wynika, że przychody z gier hazardowych systematycznie wzrastały. Porównanie liczb bezwzględnych 

potwierdza, że w stosunku do 1999 r. przychody roku 2009 były wyższe prawie sześciokrotnie. Liczby wzrostu 

przychodów łącznych w latach 2004-2009 są istotne w kontekście wprowadzenia do katalogu gier legalnych gier 

na automatach o niskich wygranych. W kolejnych latach udział wzrostu przychodów z automatów o niskich 

wygranych (ANW) ilustruje udział przychodów z gier na automatach o niskich wygranych w łącznych 

przychodach branży gier hazardowych w latach 2004-2009 (w tys. zł). 

 

Rok 
Wzrost przychodów 

łącznych 

Wzrost przychodów 

z ANW 
Udział 

2004    738 749 0 - 

2005 1 221 913 1 002 686 82,0% 

2006 1 661 453 1 067 476 64,2% 

2007 3 584 537 2 514 066 70,1% 

2008 5 505 040 3 671 566 66,6% 

2009 3 166 334 2 983 543 94,2% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych w latach 2004-2009, ,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2004.pdf,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_gry_losowe_2005.pdf,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2006.pdf,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2007_sejm.pdf,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2008_sejm_final6.pdf,  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf.  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,%5bdostęp
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2004.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_gry_losowe_2005.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2006.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2007_sejm.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2008_sejm_final6.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
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 W uzasadnieniu projektu ustawy o grach hazardowych wskazano specyfikę 

poszczególnych gier hazardowych, uzasadniającą wprowadzenie podstaw przychodowych 

i  podstaw dochodowych408. W projekcie przychód z gry był podstawą opodatkowania loterii 

pieniężnej, loterii fantowej, gry telebingo, loterii audiotekstowej, gier liczbowych, gry bingo 

pieniężne i gry bingo fantowe. Odmiennie, na poziomie dochodu projektowano obliczanie 

podstawy opodatkowania gier cylindrycznych, gry w kości, gry w karty, z wyjątkiem pokera, 

gry na automacie, zakładów wzajemnych i turnieju pokera. W projekcie jako podstawę 

opodatkowania loterii pieniężnych, loterii fantowych, gier telebingo zaproponowano sumę 

wpływów, uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze409. Przychód 

uzyskany z loterii przez organizatora loterii audiotekstowej według projektu ustawy stanowił 

podstawę opodatkowania tych gier. Jako podstawę opodatkowania gier liczbowych wskazano 

sumę stawek wpłaconych. Podstawę opodatkowania zakładów wzajemnych określono jako 

różnicę pomiędzy sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych, gry bingo 

pieniężne jako wartość nominalną zakupionych kartonów, gry bingo fantowe jako wartość 

nominalną kartonów użytych do gry. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy sumą wpłat z tytułu 

wymiany żetonów a sumą wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony wskazano w projekcie 

jako podstawę opodatkowania gier cylindrycznych, gry w kości, gry w karty ‒ z wyjątkiem 

pokera w formie turnieju. Gry w pokera w formie turnieju projektowano obciążyć 

opodatkowaniem z uwzględnieniem jako podstawy opodatkowania kwoty wygranej. Różnica 

kwoty uzyskanej z wymiany żetonów lub wpłaconą do kasy i zakredytowaną w pamięci 

automatu lub wpłaconą do automatu i kwoty odpowiadającej wygranym uczestników gier miała 

stanowić podstawę opodatkowania gier na automatach. 

 Projektowane rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w ustawie o grach hazardowych. 

Zróżnicowanie podstaw opodatkowania i stawek podatkowych jest, jak podkreślono wcześniej, 

związane ze specyfiką poszczególnych gier oraz zamierzonym przez ustawodawcę kosztem 

prowadzenia hazardu410. Zgodnie z wolą ustawodawcy podstawa opodatkowania jest ustalana 

według różnych metod, w zależności od rodzaju gry lub zakładu wzajemnego411. 

 
408 Druk nr 2481, s. 38-41 uzasadnienia. 
409 Ibidem. 

 410 T. Staniszewski, Koszty hazardu w polskim prawie „Zeszyt Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa 

UAM” 2011, nr 1, s. 148. 

 411 W art. 73 ust. 2 u.g.h zastrzeżono, że podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych, 

określone w ust. 1 nie podlegają sumowaniu, w szczególności nie podlega sumowaniu podstawa opodatkowania, 

o której mowa w ust. 1 pkt 7 u.g.h., czyli kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą 

wypłaconych wygranych w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego 

w formie turnieju gry pokera, z podstawą opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 9, czyli kwota stanowiąca 

różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier w grze na 

automacie. Zastrzeżenie to jest o tyle istotne, że gry na automatach mogą polegać na oferowaniu gier o cechach 
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Indywidualizacja podstaw opodatkowania powoduje, że w ustawie o grach hazardowych 

podstawy opodatkowania, w zależności od rodzaju gry lub zakładu wzajemnego, są określane 

jako „suma wpływów”, „przychód”, „suma wpłaconych składek”, „wartość nominalna”, 

różnica sumy wpłat i sumy wypłat, różnica kwoty wygranej i kwoty wpisowego412. Przyjęte 

określenia podstaw opodatkowania nie odwołują się, za wyjątkiem opodatkowania loterii 

audiotekstowych, do pojęć utrwalonych w innych rodzajach podatków, na przykład podatku 

dochodowym, obrotowym lub akcyzowym. Użycie w tekście prawnym pojęć istotnych dla 

wymiaru podatku wymaga szczególnej precyzji. Podstawy opodatkowania, zgodnie 

z  gwarancjami konstytucyjnymi, podlegają regulacji ustawowej. Wymóg aktu prawnego 

określonej rangi określa również standardy staranności legislacyjnej. Sądzić należy, że przepis 

prawa podatkowego, sformułowany z użyciem określeń ilustrujących zdarzenie gospodarcze, 

wymaga dodatkowej definicji legalnej precyzującej przyjętą metodę opodatkowania. 

Konsekwencją przyjętego poglądu jest stwierdzenie, że brak precyzji kluczowych podjęć 

podatku od gier stanowi istotną wadę obowiązującej regulacji prawnej. 

 Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii pieniężnej, loterii 

fantowej i grze telebingo suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów 

udziału w grze. Użyte w przywołanym przepisie określenie „suma wpływów” nie jest 

jednoznaczne, może być bowiem utożsamiane z dochodem lub przychodem. Z tej przyczyny 

odkodowanie pojęcia „wpływu” powinno być dokonane z uwzględnieniem przebiegu 

transakcji, opisanej w dyspozycji normy prawnej. Sprzedaż losów i innych dowodów udziału 

w grze odbywa się na zasadach rynkowych, według ustalonej ceny. Cena uiszczana jest za 

każdy nabyty los lub inny dowód udziału w grze. Sformułowanie użyte w art. 73 ust. 1 pkt 1 

u.g.h. jednoznacznie, poprzez odniesienie do wyniku prostego działania matematycznego, 

pozwalana na stwierdzenie, że suma cen poszczególnych sprzedaży jest sumą wpływów z tych 

transakcji. W ustawie o grach hazardowych nie przewidziano mechanizmu kosztowego, nie 

przyjęto rozwiązania umożliwiającego zmniejszenie podstawy opodatkowania o wygrane, 

 
gier opisanych w art.73 ust. 1 pkt 7 u.g.h. Wprowadzenie w ustawie mechanizmu zapobiegającego wielokrotnemu 

opodatkowaniu tego samego źródła odpowiada gwarancjom konstytucyjnym. 
412 Zob. art. 73 ust. 1 u.g.h., zgodnie z którym podstawą opodatkowania w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze 

telebingo jest  suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży dowodów udziału w grze, w loterii audioteksowej  jest to 

przychód z tej loterii uzyskany przez  organizatora loterii,  w grze liczbowej  i w zakładach wzajemnych - suma 

wpłaconych stawek, w grze bingo pieniężne to nominalna wartość zakupionych przez podmiot urządzający grę 

kartonów do gry, aw grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry, w grze cylindrycznej, grze 

w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera to  kwota stanowiąca 

różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych, w pokerze rozgrywanym w formie 

turnieju gry pokera to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wygranej a  kwotą wpisowego za udział w 

turnieju, w grze na automacie - różnica między sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier a sumą 

wpłaconych stawek. 
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zatem podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany ze sprzedaży losów413. Ekonomicznie 

pojęcie wypływów odnosi się do kwot księgowanych jako wpłaty związane z rozliczeniem 

należności przez kontrahentów. W art. 16 ust. 1 u.g.h. ustawodawca posłużył się pojęciem 

„dochodu” dla określenia kwot, które organizator loterii fantowej jest obligowany przeznaczać 

na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych, 

w  szczególności dobroczynnych. Zakładając realizację modelu poprawnej legislacji, zgodnie 

z którym przepisy prawa podatkowego, jako stanowiące, zgodnie z art. 84 Konstytucji, 

o  powszechnym obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, wymagają 

poprawności i precyzji językowej, określoności podstawy opodatkowania jako istotnego 

elementu obowiązku podatkowego (art. 217 Konstytucji). Można uznać, że użycie w odrębnych 

jednostkach redakcyjnych tej samej ustawy podatkowej zróżnicowanych pojęć prawa 

podatkowego uzasadnia wniosek o braku logicznej podstawy do przyjęcia jednoznaczności 

tych pojęć414. Z tej przyczyny należy uznać, że podatek od gier w postaci loterii pieniężnych, 

loterii fantowych i gier telebingo to podatek typu przychodowego, albowiem podstawę 

opodatkowania stanowi przychód ‒ suma wpłat uzyskanych przez organizatora gry od graczy 

w związku z ich udziałem we wskazanych grach. Przychód jako podstawa opodatkowania nie 

pozwala organizatorom wymienionych gier na dokonywanie redukcji wartości opodatkowanej 

o poniesione koszty. 

 Podstawą opodatkowania w loterii audiotekstowej jest przychód, w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audiotekstowej, 

uzyskany z tej loterii. Odwołanie do pojęcia przychodu zdefiniowanego w odrębnej ustawie 

podatkowej ma na celu umożliwienie precyzyjnego określenie podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 

osób prawnych415 przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, 

w tym również różnice kursowe oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość 

innych świadczeń w naturze ‒ z tym, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z 

działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody 

uzyskane z zysków kapitałowych, z  wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 

pkt 1 u.p.d.o.p., uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie 

 
 413 Pogląd, że w celu określenia „wpływu ze sprzedaży losów” należy sięgnąć do definicji przychodu, wydaje się 

uzasadniony – M. Bik, op.cit., s. 211. 

 414 Zasady procesu prawodawczego były przedmiotem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: wyrok TK z 15 

września 1999 r., K 11/99, OTK 1999/6/116; wyrok TK z 21 marca 2001 r., sygn. K 24/ 00, OTK 2001/3/51; wyrok 

TK z dnia 29 marca 2010 r., sygn. K 8/08, OTK-A 2010/3/23. 

  415 T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, dalej ustawa u.p.d.o.p. 
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otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

 Nie budzi wątpliwości, że jednolitość pojęć w różnych ustawach podatkowych służy 

stabilności prawa, pozwala na korzystanie z dorobku orzeczniczego związanego z ustawą 

normującą kwestie rozliczeń prowadzonych w odniesieniu do dochodu. Przychody 

z działalności gospodarczej podlegają zatem zasadzie memoriałowego charakteru przychodu 

obliczanego jako kwota należna, chociaż nie została jeszcze otrzymana. Powyższe rozważania 

dotyczą jedynie podległości podatkowej w zakresie sum należnych, choćby jeszcze nie 

otrzymanych, nie odnoszą się do sposobu ustalenia kwoty należnej. 

 Porównanie art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, 

że w prowadzonej działalności gospodarczej przychodem, oprócz uzyskanych wpłat, są 

również kwoty należne, których w momencie obliczania podstawy opodatkowania 

przedsiębiorca jeszcze faktycznie nie uzyskał. Podkreślić zatem należy, że kasowa metoda 

wyliczenia przychodów na poziomie kwot uzyskanych jest uzupełniana metodą memoriałową, 

pozwalającą na podwyższenie kwoty przychodu o należne kwoty, które faktycznie nie zostały 

jeszcze uzyskane. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 11 u.g.h. definiuje loterię audiotekstową jako loterię 

polegającą na uczestnictwie w grze przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie 

krótkich wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. 

 Charakterystyczne dla przebiegu czynności związanych z urządzaniem loterii 

audiotekstowych jest zaangażowanie zarówno operatorów, jak i podmiotów oferujących 

techniczną możliwość przeprowadzenia loterii. Loterie audiotekstowe są organizowane przez 

podmioty, które korzystają z technicznego wsparcia operatora telekomunikacyjnego. 

Organizator loterii audiotekstowej zawiera umowę cywilnoprawną z operatorem 

telekomunikacyjnym. Loteria audiotekstowa jest organizowana w oparciu o  umowę zawieraną 

przez podmiot urządzający z operatorem telekomunikacyjnym. Warto wskazać, że wyliczenie 

podstawy opodatkowania nie może być inne niż odpowiadające realnemu przebiegowi operacji 

gospodarczej. Podstawa opodatkowania loterii audiotekstowych jest wyliczana zgodnie 

z techniczną organizacją połączeń, obsługiwanych przez operatora telekomunikacyjnego. 

Jeżeli w  umowie zostanie określone, że wpływy z loterii w postaci opłat za połączenia SMS, 

ponoszonych przez graczy, wpływają na rachunek bankowy operatora telekomunikacyjnego, 

ten zaś przekazuje na rachunek bankowy organizatora kwotę netto, czyli kwotę pomniejszoną 

o koszt samych połączeń, to podstawą opodatkowania jest kwota netto. Taki sposób ustalenia 

podstawy opodatkowania w odniesieniu do przychodów podatnika podatku od loterii 

audiotekstowej jest uzasadniony konstrukcją podziału kwot ponoszonych przez graczy – 

uczestników loterii audiotekstowej w związku z wysyłaniem wiadomości SMS. Jeżeli z umowy 
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z operatorem telekomunikacyjnym nie wynika, że podmiot urządzający loterię ma prawo 

do całości wypływów, podstawą opodatkowania są kwoty odpowiadające określonemu 

w umowach z  operatorem telekomunikacyjnym wynagrodzeniu na rzecz podmiotu 

urządzającego loterię audiotekstową za dostarczenie idei loterii audiotekstowej. Wpływy 

za połączenia SMS są świadczeniem należnym od graczy na rzecz operatora 

telekomunikacyjnego. Organizator loterii uzyskuje jedynie wynagrodzenie od operatora, 

określone proporcjonalnie do wpływów z  połączeń SMS. Wynagrodzenie to jest podstawą 

opodatkowania podatkiem od gier416. 

 Możliwy jest pogląd, zgodnie z którym umowa zawarta pomiędzy organizatorem gry 

a  operatorem telekomunikacyjnym, zastrzegająca zapłatę określonego wynagrodzenia na rzecz 

dostawcy usługi telekomunikacyjnej powoduje, że kwoty wpłacane przez graczy w wysokości 

odpowiadającej wysokości wynagrodzenia operatora telekomunikacyjnego nie są kwotami 

należnymi na rzecz organizatora gry. W konsekwencji organizator gry nie uzyskuje tytułu 

do innych przychodów o statusie przychodów należnych, gdyż należność operatora 

telekomunikacyjnego jest należnością z tytułu jego wynagrodzenia417. 

 Pogląd o braku podstaw stosowania metody memoriałowej w obliczaniu podstawy 

opodatkowania loterii audiotekstowych z uwagi na umowne ukształtowanie stosunku 

cywilnoprawnego pomiędzy organizatorem loterii a operatorem telekomunikacyjnym znalazł 

potwierdzenie w literaturze przedmiotu i stanowisku interpretacyjnym. Ustawowe ograniczenie 

granic podstawy opodatkowania do przychodu organizatora pozwala na uwzględnienie kwoty 

kosztów połączeń technicznych. Wynagrodzenie operatora technicznego nie jest przychodem 

organizatora, zarówno w zakresie kwoty przekazywanej przez operatora tytułem 

wynagrodzenia, jak również w zakresie kwoty pozostającej w dyspozycji operatora 

po przekazaniu organizatorowi loterii audiotekstowej należnej części wpłat graczy418. 

Stanowisko takie budzi wątpliwości, jako że gracz, który uczestniczy w loterii audiotekstowej, 

poprzez wpłatę uzyskuje dostęp do określonej gry. Możliwy jest pogląd, że gracz zawiera 

umowę z  organizatorem loterii, w którego imieniu pełną wpłatę przyjmuje operator 

telekomunikacyjny. Przyjęcie, że cała wpłata dokonywana przez gracza stanowi przychód 

podmiotu organizującego loterię audiotekstową, a kosztem prowadzonej działalności 

 
  416 Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 

stycznia 2011 r., nr IPPP2/443-808/10-3/MM, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma- urzedowe/ 

ippp2- 443-808-10-3-mm-okreslenie-podstawy-opodatkowania-184599050 [dostęp: 9.12.2019]. 

  417 M. Bik, op.cit., s.214. 

  418 Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt III RN 170/01, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D51E81E8B [dostęp: 29. 11.2019]. 
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w  zakresie organizacji loterii audiotekstowych jest wydatek organizatora loterii związany 

z  zakupem usługi technicznej, powodowałoby konieczność uiszczenia podatku od gier 

w  wyższej wysokości, gdyż przyjęty w ustawie przychodowy charakter opodatkowania loterii 

audiotekstowych wyklucza opodatkowanie na poziomie dochodu, czyli przychodu 

pomniejszonego o wydatki kosztowe. Skoro nie jest dopuszczalne modyfikowanie obowiązków 

publicznoprawnych w drodze umów cywilnoprawnych, wątpliwości budzi wywodzenie 

z  umowy zawartej pomiędzy organizatorem loterii a operatorem telekomunikacyjnym skutku 

ograniczającego wysokość podatku od gier. 

 Podstawą opodatkowania w grze liczbowej jest suma wpłaconych przez graczy stawek. 

Nie budzi wątpliwości, że opodatkowany jest przychód z działalności w tym zakresie. 

Analogicznie, z uwzględnieniem jako podstawy opodatkowania sumy wpłaconych stawek, 

opodatkowane zostały zakłady wzajemne (art. 73 pkt 4 u.g.h.). Zakłady wzajemne są 

opodatkowane z uwzględnieniem specyfiki tej gry. W praktyce możliwa jest dyspozycja gracza, 

polegająca na przeznaczeniu wygranych na kolejne zakłady. Pojęcie „sumy wpłat” ma 

odniesienie ekonomiczne, nie techniczne, zatem każda kwota przekazana przez gracza na udział 

w grze i jej kontynuację jest uwzględniana w podstawie opodatkowania. Analogia dotycząca 

podstaw opodatkowania nie może przesłonić istotnej różnicy opodatkowania gier liczbowych 

i  zakładów wzajemnych z uwagi na odmienny mechanizm organizowania rozgrywek. W grze 

liczbowej oraz w zakładach wzajemnych podstawę opodatkowania stanowi suma wpłaconych 

stawek. Ustawodawca nie wprowadził możliwości opodatkowania obliczania podstawy 

opodatkowania jako różnicy pomiędzy przychodem uzyskanym z wpłat pochodzących 

od graczy a wypłaconymi wygranymi. 

 Zgodnie z definicją ustawową grami liczbowymi są gry, w których wygraną uzyskuje 

się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość 

wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek (art. 2ust. 1 pkt 1 u.g.h.). Grą liczbową 

jest też gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, 

a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla 

poszczególnych stopni wygranych (art. 2 ust.  1 pkt 1 u.g.h. in fine ). Z powyższej definicji gier 

liczbowych wynika, że wysokość wygranych jest limitowana wysokością wpłaconych stawek 

(wysokością sumy stawek). Organizator gry liczbowej dokonuje wypłat wygranych w proporcji 

do wpłaconych stawek, zatem wysokość wygranych jest nie wyższa niż podstawa ich 

wyliczenia. 

 Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające 

na odgadywaniu wyników współzawodnictwa sportowego lub zaistnienia różnych zdarzeń, 
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w  których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między 

przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej. Uczestnik zakładu 

wzajemnego wpłaca określoną stawkę, a suma stawek wpłaconych stanowi opodatkowany 

przychód bukmachera. Organizator zakładu wzajemnego jest obowiązany do wypłaty 

wygranej. Prawnie nie jest wykluczona sytuacja wypłaty wygranych w kwocie wyższej niż 

podstawa opodatkowania. Rozważania co do prawidłowości takiego rozwiązania prawnego 

mogą być prowadzone na gruncie zgodności z gwarancją konstytucyjną równości wobec prawa 

zapisaną w art. 32 Konstytucji RP419.  

 Z powyższego porównania wynika, że gry liczbowe to gry, w których wysokość 

wygranych zależy od wpłaconych stawek, zatem na wygraną jest przeznaczana kwota nie 

wyższa niż uzyskana z wpłat od graczy. Gwarancji takiej nie daje działalność w zakresie 

zakładów wzajemnych. Podmiot przyjmujący zakłady jest zobowiązany do wypłacenia 

wygranej zgodnie z regulaminem gry, nawet  jeżeli kwota wypłaconej wygranej jest wyższa od 

sumy wpłaconych stawek przez graczy zawierających zakłady. Przyjęcie w odniesieniu do gier 

liczbowych i zakładów wzajemnych analogicznego rozwiązania mimo różnic ryzyka straty 

w  prowadzonej działalności wydaje się nieuzasadnione. W rezultacie obowiązującego 

rozwiązania możliwa jest sytuacja powstania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od 

zakładów wzajemnych w wysokości proporcjonalnej do podstawy opodatkowania,  wyliczonej 

jako suma wpłaconych stawek, mimo straty w prowadzonej działalności w zakresie zakładów 

wzajemnych. Rozwiązanie w zakresie podatku od gier pozostaje jednak w korelacji 

z  przyznanym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 u.p.t.u. zwolnieniem od podatku od towarów 

i usług działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier 

na automatach o niskich wygranych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od gier. 

Z powyższego przepisu wynika, że zarówno urządzający gry losowe, jak i zakłady wzajemne 

w prowadzonej działalności gospodarczej nie ponoszą kosztów podatku od towarów i usług. 

 Postawą opodatkowania w grze bingo pieniężne jest wartość nominalna kartonów do 

gry, zakupionych przez podmiot urządzający grę, a w grze bingo fantowe – wartość nominalna 

kartonów użytych do gry (art. 73 ust. 1pkt 5 i 6 u.g.h.). W grze bingo pieniężne i bingo fantowe 

uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb. 

Kartony do gry są wykorzystywane przez graczy po uiszczeniu przez nich opłaty, 

odpowiadającej nominalnej wartości, zatem należy zauważyć przychodowy sposób wskazania 

podstawy opodatkowania gry bingo pieniężne420. Koncesjonowany organizator gry bingo 

 
  419 M. Bik, op.cit., s. 223. 

  420  Ibidem. 
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pieniężne opłaca podatek w  proporcji do podstawy opodatkowania, ustalanej według wartości 

kartonów zakupionych, natomiast podmiot urządzający grę bingo fantowe – według wartości 

kartonów użytych. Zasadnie wprowadzono odmienne modele opodatkowania gier, istotnie 

różniących się charakterem i przedmiotem wygranej. Nominalna wartość kartonów nabytych 

to wartość odpowiadająca oczekiwaniom podmiotu prowadzącego działalność i szacującego 

zapotrzebowanie w zależności od poziomu spodziewanego udziału graczy. Wartość kartonów 

użytych odpowiada rzeczywistemu udziałowi graczy gry bingo fantowe. 

 Podstawa opodatkowania w grach cylindrycznych, grach w kości i grach w karty, 

za wyjątkiem turnieju pokera oraz w grach na automatach jest ustalana według metody 

przychodowej GGR421. Generalnie w wymienionych grach wysokość podstawy opodatkowania 

jest obliczana jako różnica pomiędzy sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych 

przez uczestników gier. Ustawowo gwarantowana jest możliwość uwzględnienia w wyliczeniu 

podstawy opodatkowania wypłat wygranych, będących w istocie jednym z kosztów 

prowadzonej działalności. Podstawa opodatkowania pozostałych gier są obliczane na poziomie 

przychodu brutto, bez możliwości uwzględnienia w ich kalkulacji wypłaconych wygranych. 

Można więc stwierdzić, że przychodowy charakter podatku od gier został istotnie 

zmodyfikowany w odniesieniu do podatku od gier w karty gier cylindrycznych, gier w kości 

i  gier na automatach. Podstawa opodatkowania w tych grach nie jest ustalana na poziomie 

czystego przychodu, lecz zostaje zmniejszona o kwoty wypłaconych wygranych. Ograniczenie 

możliwości odliczenia kosztów jedynie do wysokości wypłaconych wygranych pozwala na 

ocenę przyjętego rozwiązania jako precyzyjnie określającego sposób wyliczenia podstawy 

opodatkowania. Przyjęte rozwiązanie ma istotne znaczenie praktyczne. Odmiennie niż 

w  odliczeniu kosztów uzyskania przychodów ‒ przedsiębiorca nie musi wykazywać związku 

przyczynowego pomiędzy wypłatą wygranej a uzyskanym przychodem.  

 Celowość wydatku na wygrane została potwierdzona bezpośrednio w przepisie art. 73 

ust. 1 pkt 7 i 9 u.g.h. w kontekście związku z  efektem ekonomicznym działalności w zakresie 

gier cylindrycznych, gry w kości i gry w  karty. Sformułowanie tych przepisów sugeruje 

postrzeganie podstawy opodatkowania tych gier jako dochodowej. Można rozważać, czy 

podatek wyliczany według podstawy ustalanej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy 

kwotami wpłaconymi a wypłatami wygranych można kwalifikować jako podatek dochodowy. 

Należy zwrócić uwagę, że definicja kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 

 
  421 Zob. rozdział  III  pkt  3.2 niniejszej pracy. 
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1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest szersza, obejmuje wszystkie wydatki 

czynione w celu uzyskania przychodu, pozostające w związku przyczynowo-skutkowym 

z przychodem. Niewątpliwie wypłata wygranych stanowi ekonomiczny ciężar, zmniejszający 

zysk przedsiębiorcy, jest czyniona w celu osiągnięcia zysku, pozostaje w  związku 

przyczynowym z zyskiem osiąganym dzięki wpłatom graczy, dokonywanym pod warunkiem 

spełnienia przez organizatora gry przyrzeczenia wygranej, w związku z nadzieją gracza 

na wygraną422. Powyższe nie stanowi argumentu uzasadniającego kwalifikację podatku 

do wskazanych gier jako podatku dochodowego. W istocie wypłata wygranych stanowi 

wydatek ze środków powierzonych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie gier 

hazardowych. Obrót jest zmniejszany poprzez wypłatę wygranych ze środków wpłaconych 

przez graczy (art. 73 ust. 1 pkt 7 i 9 u.g.h.).  Przychodem podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą jest kwota odpowiadająca zdefiniowanej w ustawie podstawie opodatkowania. 

 Odmiennie opodatkowany jest udział w turnieju gry w pokera. W pokerze rozgrywanym 

w formie turnieju gry pokera podstawę opodatkowania stanowi kwota wygranej pomniejszona 

o kwotę wpisowego za udział w turnieju (art. 73 ust. 1. pkt 8 u.g.h.). Wpisowe za udział 

w  turnieju jest jednorazową opłatą uiszczaną przez osobę, zamierzającą uczestniczyć w grze. 

Podatnikiem podatku jest gracz uczestniczący w turnieju gry w pokera. Gracz ponosi opłatę 

turniejową oraz opłatę kasynową, stanowiącą odpowiednik procentowy opłaty turniejowej, 

ustalony w regulaminie. W świetle powyższego nie jest jednoznaczne sformułowanie dotyczące 

kwoty wpisowego. Możliwe jest utożsamienie kwoty wpisowego z kwotą opłaty turniejowej. 

Zgodnie ze słownikową definicją „wpisowe” to opłata uiszczona przy zapisywaniu się 

na uczestnika, użytkownika, członka itp.423 

 Zauważyć należy, że „zapisywanie się” to pojęcie odnoszące się do turnieju, a nie 

miejsca jego organizowania. W tym kontekście jedynie opłata turniejowa odpowiada kategorii 

kwoty wpisowego424. Ograniczenie kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania przez 

pominięcie obowiązkowej opłaty kasynowej nie jest uzasadnione. Przyjęcie, że kwotę 

wpisowego stanowią wszystkie opłaty uiszczane przez gracza w celu uzyskania możności gry 

 
  422 W doktrynie wyrażany był pogląd, że niewątpliwie przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest 

świadczenie usług, natomiast podstawę opodatkowania stanowi przychód. W konsekwencji wskazywano, że w 

polskim modelu opodatkowania przedmiot opodatkowania sytuuje podatek od gier w grupie podatków 

obrotowych, natomiast podstawa opodatkowania jednoznacznie wskazuje na przychodowy charakter tego podatku 

- W. Modzelewski, Podatki obrotowe [w:] L. Etel (red.), System Prawa Finansowego, tom 3. Prawo daninowe, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.134. 

  423 Mały słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Warszawa 1999, s. 1037. 

  424  Ibidem.  Wpisowe to jednorazowa opłata wnoszona w związku z zapisem na przykład na uczestnika, członka, 

użytkownika. Jest to opłata samodzielna, uiszczana przed terminem turnieju. Opłata ta nie pozostaje w związku z 

innymi opłatami warunkującymi udział w turnieju, niezależnie od analogicznego obligatoryjnego charakteru 

i analogicznego skutku nieopłacenia - niemożności udziału w grze. 
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w pokera rozgrywanego w formie turnieju, wydaje się realizować cel ustawy opodatkowania 

dochodu gracza turniejowego, gdyż opłata kasynowa, podobnie jak opłata turniejowa, jest 

pobierana wyłącznie od graczy turniejowych, nie od innych osób będących gośćmi 

w kasynie425. 

 Opodatkowanie gracza pokera rozgrywanego w formie turnieju gry budzi spory 

w  praktyce426. Turniej tej gry polega na możliwości udziału w wielu rozgrywkach 

prowadzonych w czasie określonym w zezwoleniu. W różnych grach w ramach turnieju gracz 

uzyskuje wygrane lub przegrywa. Ustalenie podstawy opodatkowania wymaga zdefiniowania 

sposobu wyliczania kwoty wygranych. Można twierdzić, że organizacja turnieju nie zmienia 

zasady uzyskiwania przez gracza wygranej w określonej grze. Powyższe stanowi podstawę 

poglądu, że podstawa opodatkowania jest ustalana w odniesieniu do konkretnego rozdania. 

W  praktyce stosowania prawa organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, 

że podstawę opodatkowania uczestnictwa w turnieju należy ustalać odrębnie za każdy dzień 

turnieju. W wyliczeniach organy podatkowe przyjmują, że nie wlicza się wpłat gracza 

poniesionych w dniach, w których nie wygrał określonych kwot pieniężnych lub w dniach, gdy 

wygrana była nie wyższa niż poniesione przez gracza wpłaty. Konsekwencją takiego poglądu 

jest dokonywanie odliczeń wpłat poniesionych przez gracza za udział w grze w konkretnym 

dniu od kwot wygranych w poszczególnych dniach. Nie są wówczas odliczane kwoty wpłat 

poniesionych w dniach, w których gracz nie uzyskał wygranej na poziomie przekraczającym 

poniesione opłaty za udział w grach. Możliwy jest również pogląd, że przedmiotem 

opodatkowania jest udziału w pokerze organizowanym w  formie turnieju. Istotnym elementem 

odróżniającym tę grę w pokera jest forma turnieju. Konsekwencją takiego definiowania gry jest 

ustalanie podstawy opodatkowania jako różnicy wygranych w całym turnieju i sumy 

wszystkich wpłat uiszczonych w całym turnieju. Należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych utrwalony jest stanowisko korzystne dla podatników podatku od pokera 

urządzanego w formie turnieju, że kwota wygranej i sumy wpisowego powinny być obliczane 

kompleksowo za udział w całym turnieju427. Wydaje się, że zapis ustawowy nie daje podstawy 

do wyróżniania w turnieju jego poszczególnych dni jako odrębnych okresów rozliczeniowych 

 
  425 M. Bik, op.cit., s. 228. 

  426 A. Tarka, Fiskus chciał oskubać pokerzystów, ale źle obstawił, „Rzeczpospolita” z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

  427 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 marca 202 r., sygn. akt I SA/ Łd 521/19, niepubl.,  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EC60D53FB [dostęp: 9.02.2021]; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 stycznia 

2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1083/19, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0751E7280E [dostęp: 9.02.2021]; 

wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. sygn. akt III SA/ Wa 1344/19, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CD34E8138A [dostęp: 9.02.2021]; wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lutego 

20202 r. m sygn. akt I SA/Kr 1303/19, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9606389902 [dostęp: 9.02.2021]. 
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w podatku od gier. Brak ograniczeń w ustawie uzasadnia stwierdzenie, że koszt udziału 

w turnieju powinien być przypisany również do dni, w których gracz nie uzyskał 

ekonomicznego przysporzenia z wygranych. Wpisowym jest opłata uiszczana za cały turniej, 

niezależnie od jego wyniku. Gra hazardowa – poker polega na rozgrywaniu w  turnieju 

poszczególnych rozgrywek. Opodatkowaniu nie podlegają pojedyncze rezultaty gry w  pokera, 

lecz wynik gracza uzyskany w całym turnieju. Przepisy nie wskazują, aby opodatkowaniu 

podlegała gra w pokera rozumiana jako pojedyncza partia gry (rozgrywka), lecz turniej, 

w którym rozgrywanych jest kilkanaście lub więcej partii gry, składających się na jedną grę 

hazardową, zdefiniowaną jako „poker rozgrywany w formie turnieju gry pokera” lub „turniej 

gry pokera”428. 

 Poniższe zestawienie ilustruje wyniki działalności hazardowej z punktu widzenia 

przychodów, ciężaru wygranych i podatku od gier. Dane umożliwiają poszukiwanie zależności 

pomiędzy prawnymi warunkami działalności hazardowej a przychodami budżetowymi. 

Warunki prawne działalności stanowią zachętę do podejmowania legalnej działalności 

w  zakresie gier hazardowych. 

 

Tabela 15. Wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

gier hazardowych w latach 2009-2019 (w tys. zł ) 

 

Rok Przychody z gier* Wygrane uczestników Podatek od gier 

2009 20 366 552 15 066 602 1 582 069 

2010 16 233 424 12 139 482 1 585 374 

2011 14 848 724 11 072 481 1 483 502 

2012 14 290 742 10 516 728 1 378 930 

2013 12 531 422   9 177 242 1 302 051 

2014 10 620 809   6 365 509 1 220062 

2015 10 132 432   6 968 971 1 330 682 

2016 10 575 904   7 320 075 1 406 925 

2017 12 901 922   9 175 050 1 640 203 

2018 14 864 948 10 677 383 1 901 915 

2019 22 629 345 17 510 919 5 118 426 

 

* przychody podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych 

 

 
  428 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1429/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/857C51CA13 [dostęp: 9.02.2021]. 
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Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020], 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Akceptacja rozwiązań prawnych i ich trafność wpływają na ekonomiczne wyniki 

branży. Podmioty działające legalnie ponoszą ciężar dopełnienia warunków legalizacji 

działalności poprzez uzyskanie koncesji, zezwoleń lub dokonanie zgłoszenia. Ostatecznie 

dochody budżetowe z tytułu podatku od gier są generowane przez podmioty ujawnione. 

Ciężarem działalności są wypłaty wygranych na rzecz graczy. W zależności od wysokości kwot 

angażowanych przez graczy obliczane są przychody z poszczególnych gier. Poszczególne gry 

są opodatkowane, a podstawa opodatkowania i stawki podatku zostały określone w ustawie 

o grach hazardowych. W  tabeli nr 15 zestawione zostały wyniki, charakteryzujące legalny 

rynek gier hazardowych. Dane dotyczące roku poprzedzającego istotne zmiany prawa 

dotyczącego gier hazardowych umożliwiają dokonanie oceny efektywności nowych rozwiązań. 

Założeniem i celem zmian ustawodawczych była ochrona społeczeństwa przed negatywnymi 

skutkami hazardu, w szczególności gier na automatach. Od 2010 roku gry na automatach mogły 

być urządzane wyłącznie w kasynach429. Nie były udzielane nowe zezwolenia na prowadzenie 

salonów gier na automatach i urządzanie gier na automatach o niskich wygranych w lokalach 

handlowych lub gastronomicznych. Udzielone pod rządami poprzedniej ustawy zezwolenia 

stopniowo wygasały, ostatecznie w 2016 roku. Medialne doniesienia o zagrożeniach 

związanych z  hazardem mogły wpływać na ograniczenie zainteresowania graczy. System 

rejestracji graczy w kasynach gry również mógł odstręczać część zainteresowanych. 

W pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy o grach hazardowych przychody branży gier 

hazardowych uległy znacznemu obniżeniu. Wprowadzono wówczas zmiany liberalizujące 

rynek zakładów wzajemnych poprzez dozwolenie na przyjęcie zakładów w sieci Internet. 

Zmiany prawa dotyczące urządzania gier hazardowych nie wywołują natychmiastowego efektu 

ekonomicznego. W porównaniu z 2009 rokiem zmniejszenie wynosiło blisko 20%. Tendencja 

spadku przychodów z tej działalności utrzymała się w kolejnych latach. W 2011 roku nastąpiło 

zmniejszenie przychodów o około 8%. W latach 2014-2016 poziom przychodów był 

dwukrotnie niższy niż w roku 2009. 

 Szczególnie istotne jest porównanie lat 2016-2017 z uwagi na obowiązujące 

od 1  kwietnia 2017 roku zmiany organizacji rynku gier i zmiany podatku od gier. Nowelizacja 

ustawy o grach hazardowych dotyczyła wprowadzenia możliwości urządzania w ramach 

 
429 Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a u.g.h. 
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monopolu gier na automatach oraz gier w kasynach w formie internetowej. Od dnia 1 kwietnia 

2017  roku obowiązują przepisy rozszerzające dostęp do gier na automatach.430 Zgodnie z art. 5 

u.g.h. są one sytuowane nie tylko w kasynach gier, ale również w salonach. Zalegalizowano 

możliwość organizowania turniejów gry w pokera. Zmiany ustawy w latach 2015-2017 należy 

ocenić jako odpowiadające potrzebom nowoczesnego gracza. W realiach społecznych trudno 

pominąć zjawisko powszechnego dostępu do usług oferowanych w sieci Internet. 

Wprowadzenie możliwości przyjmowania zakładów dotyczących zdarzeń wirtualnych oraz 

legalizacja reklamowania zakładów wzajemnych niewątpliwie wpływały na atrakcyjność 

oferty gier legalnych. Powyższe zestawienie potwierdza, że w 2017 roku nastąpił istotny wzrost 

przychodów z gier o 22%, zatem realizacja na poziomie założonych przez ustawodawcę celów 

o charakterze interwencyjnym, związanych z dostrzeżonymi zagrożeniami związanymi 

z  branżą gier hazardowych nie stanowiła przeszkody uzyskania zasadniczo wyższych 

przychodów przez podmioty z tej branży. 

 Wypłaty na rzecz graczy są dokonywane w proporcjach wynikających z regulaminów 

gier. Jak wskazano w tabeli nr 15 wypłaty na rzecz uczestników gier z tytułu wygranych uległy 

w 2017 roku odpowiednio zwiększeniu w  porównaniu z 2016 roku o 25%. Jednak 

w porównaniu z wypłatami dokonanymi w roku 2009 nastąpiło zmniejszenie kwot 

wypłaconych o 40%. W 2018 roku przychody od gier wzrosły o 15,2%, wygrane uczestników 

gier zwiększyły się o 16,4%, kwota podatku od gier wzrosła o 16,0%. Nadal nie zostały 

osiągnięte wartości przychodów i wypłat okresu obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. 

o grach i zakładach wzajemnych.  

 Porównanie kwot podatku od gier w 2009 roku i 2018 roku zawartych w tabeli nr 15 

potwierdza osiągnięcie celu fiskalnego. Przychody podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie gier hazardowych uległy obniżeniu, jednak wysokość podatku uległa zwiększeniu. 

W kwotach nominalnych podatek od gier hazardowych w 2017 roku był wyższy niż łączne 

dochody z podatku od gier w 2009 roku Zestawienie potwierdza, że wysokość łącznej kwoty 

podatku uległa zwiększeniu również w 2018 roku. Ponoszenie przez podmioty działające 

legalnie coraz wyższych obciążeń podatkowych może powodować ograniczanie rynku gier 

legalnych. Konsekwencją nadmiernego fiskalizmu jest rozwój szarej strefy. Wartość podatku 

od gier, wobec możliwości przymusu egzekucyjnego, odpowiada kwotom stanowiącym dochód 

budżetowy w roku rozliczeniowym lub kwotom wpłaconym w okresach następnych 

w  wysokości powiększonej o należności kompensacyjne wyliczone na poziomie odsetek 

 
430 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 88). 
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ustawowych. W 2019 roku nastąpił zasadniczy wzrost dochodów budżetowych z gier 

hazardowych. Ostatecznie, po uwzględnieniu kwot wygranych uczestników gier, odnotowano 

wzrost dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim o 169%. Można stwierdzić, że zmiana 

rynku gier hazardowych, w szczególności związana z dostępem do gier na automatach poza 

kasynami gier, dostępem do gier kasynowych i zakładów wzajemnych w sieci Internet, była 

efektywna ekonomicznie. 

 Przychody lub – odpowiednio – dochody będące parametrami obliczania podstaw 

opodatkowania stanową wskazanie kondycji ekonomicznej całej branży gier hazardowych, 

a także ekonomicznego wyniku działalności prowadzonej w zakresie poszczególnych gier. 

Podstawa opodatkowania jest zależna nie tylko od sposobu jej zdefiniowania w przepisach 

ustawy o grach hazardowych w części, w jakiej jest ona ustawą podatkową, ale również 

od prawnego otoczenia, wyznaczającego warunki prowadzenia tego rodzaju działalności. 

Niepokojące wnioski mogą wypływać zatem z odnotowanych spadków podstaw 

opodatkowania gier, których wymogi organizacyjne nie uległy zasadniczej zmianie. Spadki 

podstaw opodatkowania wykazywanych przez te podmioty mogą być związane 

z konkurencyjnymi ofertami szarej strefy gier hazardowych przy założeniu, że w skali wielkich 

liczb poziom zainteresowania konsumentów usługami hazardowymi jest wielkością względnie 

stałą, szczególnie w porównywanych bliskich okresach. Konieczne wydaje się również 

wskazanie zjawiska inflacji w latach 2010-2015, której współczynnik może stanowić podstawę 

korekty porównań czynionych w  odniesieniu do analizowanego okresu rozliczeń431. 

 Od dnia 1 kwietnia 2017 roku zgodnie z dyspozycją art. 73 ust. 2 u.g.h. podstawy 

opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych nie podlegają sumowaniu. 

Jednoznaczne brzmienie przepisu wyklucza ewentualne wątpliwości, zakaz sumowania 

podstaw opodatkowania dotyczy wszystkich gier hazardowych wymienionych w art. 73 ust. 1 

u.g.h. W art. 73 ust. 2 u.g.h. in fine dodatkowo wskazano, że w szczególności nie podlega 

sumowaniu podstawa opodatkowania gier cylindrycznych, gier w kości i gier w  karty, za 

wyjątkiem gry w pokera rozgrywanego w formie turnieju. Skoro aktualnie ustawa 

jednoznacznie wprowadza zakaz sumowania podstaw opodatkowania, zbędny wydaje się 

dodatkowe rozszerzenie normy prawnej o element wyróżniający określone gry. 

 
 431 Zgodnie z danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) – Wskaźniki cen, 

GUS, https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ [dostęp:23.04.2021], wskaźnik cen i towarów 

konsumpcyjnych wynosił, przy przyjęciu roku poprzedniego jako 100, w roku 2010 –  102,6%, w roku 2011 – 

104,3%, w roku 2012 – 103,4%, w roku 2013 – 100,4%, w roku 2017 – 102,0%, w roku 2018 – 101,6%, w roku 

019 -102, 3,w roku 2020 – 103,4%; w latach 2014, 2015 i 2016 nie odnotowano inflacji. 
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 Podstawa opodatkowania podatkiem od gier w istocie określa wielkość przedmiotu 

opodatkowania. Odstąpiono od opodatkowania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry 

bingo fantowe, wobec czego konsekwentnie nie zostały określone podstawy opodatkowania 

tych gier. Wskazane w ustawie o grach hazardowych podstawy opodatkowania poszczególnych 

gier hazardowych są zróżnicowane. Zauważyć wypada, że metodą kasową obliczana jest 

podstawa opodatkowania loterii pieniężnych, loterii fantowych, loterii audiotekstowych i gry 

telebingo. Odmiennie, na podstawie metody memoriałowej, według kwot odpowiadających 

wartości użytych do gry kartonów, nawet jeżeli gracze nie uiścili należności za ich sprzedaż, 

jest obliczana podstawa opodatkowania gry bingo pieniężne. Podstawa opodatkowania gier 

hazardowych jest obliczana według metody różnicowej w kwocie tzw. wygranej kasyna. Jest 

to różnica pomiędzy wpłaconymi stawkami a sumą wypłaconych wygranych. Różnica 

pomiędzy sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych jest w istocie 

przychodem432. Podstawa opodatkowania zakładów wzajemnych to przychód z tytułu 

wpłaconych stawek za zakłady. W  odniesieniu do zakładów wzajemnych przychód nie jest 

korygowany do poziomu zmniejszonego o wypłacone wygrane. Podstawy opodatkowania 

podatkiem od gier mają charakter przychodowy, charakterystyczny dla podatków 

obrotowych433. Aktualnie, po likwidacji rynku gier na automatach o niskich wygranych, żadna 

z gier hazardowych nie jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym. 

 

Tabela 16. Postawy opodatkowania podatkiem od gier w latach 2009-2019 (w tysiącach 

złotych) 
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2009 2 995 308 291 911 534 476 891 936 – 239 521 1680 4 954 832 52 561 

2010 2 441 661 260 192 598 334 784 322 75 645 236 406 0 4 396 560 23 929 

 
432 S.  Babiarz, K. Aromiński, Komentarz do art. 73 [w:] Babiarz S. (red.), Ustawa o grach hazardowych. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 448. 

  433 P. Karwat, System dochodów publicznych  [w:] Finanse publiczne i prawo podatkowe, C. Kosikowski, E. 

Ruśkowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 553;  A. Goettel, Inne podatki [w:] M. Goettel, M. 

Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 

s. 387-392.  
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2011 2 613 628 256 810 517 809 762 027 40 993 369 116 – 4 614 383 15 962 

2012 2 953 177 347 827 439 222 771 860 5 949 468 600 – 4 986 635 12 484 

2013 2 686 152 451 329 285 246 879 456 3 883 577 258 – 4 883 347 8 577 

2014 2 808 950 495 792 195 920 1 007 961 33 381 680 314 – 5 222 318 3 766 

2015 3 504 366 602 170 89 228 1 295 583 42 561 812 981 – 6 346 949 369 

2016 3 604 431 4 265 460 38 509 1 660 169 35 432 971 903 – 10 575 904 – 

2017 3 475 827 4 823 043 0,4 3 407 276 29 980 1 165 796 – 12 901 922 – 

2018 x x x x x x x 14 864 948 - 

2019 x x x x x x x x - 

 

Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020], 

Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020] 

 

 Polski rynek gier hazardowych charakteryzuje się dynamicznym tempem rozwoju 

sektora zakładów wzajemnych, jak i gier objętych monopolem państwa, do których należą gry 

liczbowe, loterie pieniężne, gry cylindryczne, gry w karty, w kości i gry na automatach 

oferowane on-line434. Doświadczenie roku 2020, związane z pandemią Covid-19, 

ograniczeniami dostępu do strefy publicznej i administracyjnym nakazem pozostania 

w miejscach zamieszkania, niewątpliwie zmieni zachowania społeczne. Efektem może być 

nasilenie korzystania z usług dostępnych w  sferze elektronicznej. Skutek pauperyzacji grup 

dotkniętych kryzysem ekonomicznym może również oddziaływać na sferę gier hazardowych. 

Gracze dysponujący mniejszymi środkami są zainteresowani grami dostępnymi po uiszczeniu 

niewielkich stawek. Zubożenie w wielu przypadkach powoduje jednak poszukiwanie wszelkich 

możliwości zmiany stanu materialnego, co może skłaniać do udziału w grach dających nadzieję 

na wygraną. 

 Porównanie wielkości prezentowanych w tabeli nr 16 pozwala na wniosek, że w 2010 

r. - pierwszym roku obowiązywania ustawy o grach hazardowych łączna wielkość podstaw 

opodatkowania gier hazardowych zmniejszyła się o 55 8302 tysiące złotych, co stanowiło 

spadek o 11,2%435. Odnotowano spadek podstaw opodatkowania w grach liczbowych o 18,4%, 

w zakładach wzajemnych o 12%, w grach na automatach o niskich wygranych o 28 332 tysiące 

 
  434 Raport Global Compact Network Poland UN (czwarty): Przeciwdziałanie  szarej strefie w Polsce 2017/2018, 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf   [dostęp: 5.04.2020], 

 art. 13 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 
435 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr 16. 
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złotych (53,9%)436. Wyjaśnieniem zmiany na rynku automatów o niskich wygranych jest 

stopniowe wygaszanie zezwoleń udzielonych na podstawie ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych. Nie były udzielane nowe zezwolenia, a  z  uwagi na upływ czasu, wygasały 

zezwolenia uprzednio udzielone. W rozważaniach dotyczących zmniejszenia poszczególnych 

podstaw opodatkowania gier na automatach o niskich wygranych trudno pominąć chaos 

związany z wątpliwościami dotyczących obowiązywania przepisów technicznych. Podmioty 

prowadzące działalność zyskały sposobność działania w niestabilnym środowisku prawnym, 

co mogło być wykorzystywane również w procedurze deklarowania podstaw opodatkowania. 

 Nagłośnienie problemów branży hazardowej wpływało na klimat społeczny, związany 

z udziałem w grach. Brak popytu na gry liczbowe i zakłady wzajemne mógł wynikać z ekspansji 

gier w sieci Internet. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, tj 2010 r., działania władzy 

były skoncentrowane na problemie związanym z grami na automatach o niskich wygranych. 

W  tamtym czasie działania koncentrowano na ochronie społeczeństwa przed skutkami udziału 

w uzależniających grach na automatach o niskich wygranych,  nie dostrzegano natomiast  

zagrożeń społecznych oraz strat w finansach publicznych związanych z przenoszeniem przez 

graczy zainteresowania z gier oferowanych stacjonarnie na gry on-line. W roku 2011 podstawy 

opodatkowania gier liczbowych wzrosły do poziomu 2 613 628 tysięcy złotych, wzrost nastąpił 

również w roku 2012 ‒ o 339 549 tysiące złotych, czyli o 12,9%. W latach 2013 i 2014 

podstawy opodatkowania gier liczbowych nie osiągnęły poziomu roku 2012, były niższe niż 

w czasie przed wejściem w życie ustawy o grach hazardowych. Dopiero w roku 2015 wielkość 

podstawy opodatkowania osiągnęła 3 504 366 tysięcy złotych, co stanowiło wzrost skokowy w 

stosunku do 2014 roku o 695 416 tysięcy złotych, czyli o 24%. Podstawa opodatkowania gier 

liczbowych dopiero w 2015 roku osiągnęła wielkość wyższą niż w 2009 roku, czyli przed 

wejściem w życie ustawy o grach hazardowych437. Wydaje się, że w tym czasie gracze byli 

zainteresowani w szczególności grami liczbowymi i  zakładami wzajemnymi. W kolejnych 

latach wysokość podstaw opodatkowania gier liczbowych była niższa. Powyższe wskazuje, 

że nie zwiększa się liczba graczy w kasynach, na co może wpływać rygoryzm rejestracji, 

lokalizacja kasyn oraz powszechność dostępu do sieci Internet, w której również są oferowane 

gry tego typu. 

 Z analizy tabeli nr 16 wynika, że w 2010 roku na stałym poziomie pozostała podstawa 

opodatkowania loterii pieniężnych. Wydaje się, że graczy loterii pieniężnych charakteryzuje 

przywiązanie do tej formy oferowania hazardu. Zakup losów jest czynnością 

 
436 Ibidem. 
437 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr 16. 
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nieskomplikowaną, gracz może angażować relatywnie niewielkie kwoty. Dynamika podstaw 

opodatkowania loterii pieniężnych jest bardzo interesująca. Mimo stałej tendencji wzrostu 

udział loterii pieniężnych w latach 2016-2017 w rynku gier zmniejsza się w porównaniu 

z zakładami wzajemnymi. 

 Dane zawarte w tabeli nr 16 potwierdzają, że salony gry pieniężne bingo stanowiły 

margines rynku gier hazardowych, w kolejnych latach z uwagi na nierentowność te ośrodki gry 

ulegały likwidacji. 

 W 2010 roku, tj. pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy o grach hazardowych, 

zwiększeniu uległy podstawy opodatkowania w salonach gier na automatach o 11,9%438. 

Gracze korzystali z możliwości gry w  formie znanej w poprzednim stanie prawnym. Podstawy 

opodatkowania gier w salonach gier na automatach systematycznie się zmniejszają. W 2011 

roku spadek w stosunku do 2010 roku wynosił 11,7%. W kolejnych latach spadek roczny 

wynosił w roku 2012 o 15%, w roku 2013 o  35%, w roku 2014 o 31%, w roku 2015 o 54%. 

Ostatecznie zezwolenia na prowadzenie tego typu usług hazardowych wygasły439. 

 W 2010 roku poddano opodatkowaniu loterie audiotekstowe, z tego tytułu podstawy 

opodatkowania wynosiły 75 645 tysiące złotych, co stanowiło w roku 2010 odpowiednik 1,6% 

podstawy opodatkowania łącznie440. 

 Interesująca jest dynamika podstaw opodatkowania gier kasynowych. Analiza podstawy 

opodatkowania gier urządzanych w kasynach gier (tabela nr 16) pozwala na stwierdzenie, że w 

2011 roku nastąpił niewielki spadek w porównaniu z 2010 rokiem, natomiast poczynając od 

2012 roku występuje tendencja wzrostowa. W porównaniu z rokiem poprzednim w roku 2012 

nastąpił wzrost o 91 017 tysięcy zł (35%), w roku 2013 o 103 502 tys. zł (25%), w roku 2014 

o 44 463 tys. zł (9,8%), w roku 2015 o 106 378 tys. zł (21,4%). W 2012 roku podstawa 

opodatkowania gier urządzanych w kasynach gier przekroczyła poziom roku 2009. 

 Analiza tabeli nr 16 pozwala na stwierdzenie, że zasadniczym zmianom w latach 2009-

2017 ulegała wysokość opodatkowania zakładów wzajemnych. Podstawa opodatkowania 

zakładów wzajemnych jest wysoka, ustalana na poziomie przychodu z gry wyliczanego jako 

suma stawek. W ustawie o grach hazardowych nie przewidziano uwzględniania zmniejszenia 

podstawy opodatkowania zakładów wzajemnych o wypłacone wygrane. Dane dotyczące 

wysokości podstaw opodatkowania w przedziale czasowym objętym badaniem mogą stanowić 

argument, że opodatkowanie zakładów wzajemnych jest nadmierne. Wnioski w tym zakresie 

 
438 Zob. tabela nr 16. 
439 Ibidem. 
440 Ibidem. 



190 

nie mogą być jednak formułowane w oderwaniu od stawek opodatkowania. Metoda obliczania 

podstawy opodatkowania ma istotne znaczenie, jeżeli porównywane są wielkości podstaw 

wyliczanych według różnych metod. Powyższe nie zmienia statystyki podstaw opodatkowania 

zakładów wzajemnych w analizowanym okresie. Podstawa opodatkowania zakładów 

wzajemnych w  2011 roku zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2,8%, lecz 

od 2012 roku stale wzrasta, osiągając w 2014 roku wielkość wyższą niż w 2009 roku. W 2012 

roku wzrost w  stosunku do roku poprzedniego wynosił 1,2%, w roku 2013 wyniósł 13,9%, 

w 2014 – 14,6%, a w 2015 roku w stosunku do 2014 roku odnotowano wzrost o 28,5%441. Stała 

tendencja wzrostu nie zapowiadała ogromnego skoku w roku 2017. Zakłady wzajemne 

zwiększyły udział w rynku w porównaniu z grami kasynowymi i loteriami pieniężnymi. Brak 

danych aktualnych powoduje, że możliwe jest jedynie prognozowanie, że zainteresowanie tą 

formą usług nie ulegnie zmianie. Odpowiedź na pytanie, czy trwająca od 2020 roku pandemia 

okaże się vis maior mającą wpływ na rynek zakładów wzajemnych, będzie możliwa 

w przyszłości, po uzyskaniu dostępu do danych statystycznych ilustrujących wartość podstaw 

opodatkowania.  

 Wydaje się, że prognozę dotyczącą rynku zakładów wzajemnych uzasadnia analiza 

przepisów dotyczących możliwości reklamy. Liberalizacja przepisów dotyczących możliwości 

reklamowania zakładów wzajemnych na zasadach odwzorowujących warunki reklamy piwa 

była podyktowana oceną tej sfery hazardu jako generującej relatywnie mniejsze ryzyko 

negatywnych skutków społecznych442. Generalnie podkreślane jest marketingowe znaczenie 

reklamy, pełniącej funkcję informacyjną w zakresie możliwości gry oraz funkcję perswazyjną, 

wpływającą na motywację udziału w grze. Prawo do reklamy443, wynikające z zasady wolności 

gospodarczej zapisanej w art. 20 Konstytucji RP, podlega ograniczeniom uzasadnionym 

względami społecznymi. Zakaz reklamy nie dotyczy gier objętych monopolem. 

W konsekwencji państwo jako monopolista oddziałuje na wybór konsumentów, zachęcając do 

udziału w urządzanych przez siebie grach mimo świadomości zagrożeń społecznych. Powyższe 

stanowi paradoks zakłócający czytelność i wiarygodność deklaracji ochrony społeczeństwa 

przed negatywnymi skutkami hazardu. O ile nie budzi wątpliwości zgodność z potrzebami 

społecznymi tworzenia rynku gier legalnych, dyskusyjne jest prawne dozwolenie na zachęcanie 

 
441 Ibidem. 
442 S. Radowicki, Rozdział IV, Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych, Komentarz do art. 29 [w:]  

S. Radowicki, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, Wolters Kluwer 2019, s.244 i n.  
443  K. Grzybczyk, Ilustrowane prawo reklamy. Zagadnienia prawne, Wolter Kluwer, Warszawa 2020,  s.19-26,  

M. Ożóg, Gry i zakłady wzajemne [w:]  E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Lexis Nexis, Warszawa 2007, 

s. 178 -192. 
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poprzez reklamę do udziału w grach hazardowych stanowiących monopol państwa. Cele 

deklarowane przez ustawodawcę na etapie projektowania aktu prawnego powinny być 

konsekwentnie realizowane w przepisach ustawy. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszego rozdziału badania, w szczególności analiza 

wartości zestawionych w tabeli nr 16, prowadzą także do wniosku, że podstawa opodatkowania 

loterii audiotekstowych była w roku 2010 wyjątkowo wysoka. W kolejnych latach ulegała 

corocznemu obniżeniu: w 2011 roku o kwotę 34 652 tys. zł (45%), w 2012 roku o kwotę 35 044 

tys. zł (85,5%), w 2013 roku o kwotę 2 066 tys. zł (34,8%). Od 2014 roku odnotowano wzrost 

o kwotę 29 498 tys. zł w 2014 roku, co stanowiło wzrost w  stosunku do 2013 roku o 760%, 

a w roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 9 180 tys. zł (27%). Podstawa 

opodatkowania w 2015 roku była w loteriach audiotekstowych o 33 084 tys. zł (43%) niższa 

niż w rekordowym 2010 roku Spadek popularności loterii audiotekstowych spowodował, że 

podstawy opodatkowania tych gier w latach 2016-2017 kształtowały się na poziomie niższym 

niż w 2013 roku. 

 Stały spadek podstaw opodatkowania, deklarowanych w grach na automatach o niskich 

wygranych, był spowodowany stopniowym ograniczaniem rynku tych gier w związku zakazem 

lokowania automatów do gry poza kasynami. Ostanie zezwolenia udzielone na podstawie 

ustawy o grach i zakładach wzajemnych utraciły ważność w 2015 roku, bowiem udzielane były 

na maksymalnie 6 lat444.  

 Z zestawienia wynika, że łączne podstawy opodatkowania dopiero w 2014 roku 

osiągnęły poziom wyższy niż w 2009 roku. Porównanie podstaw opodatkowania 

deklarowanych w pierwszym roku obowiązywania ustawy o grach hazardowych (2010) 

z  deklarowanymi w 2018 roku potwierdza trzykrotne zwiększenie wielkości wpływających na 

dochody z tytułu podatku od gier. 

 Od 2018 roku w raportach opracowywanych przez Ministra Finansów i Rozwoju nie są 

przedstawiane podstawy opodatkowania. Publikowane są sprawozdania porównawcze, 

dotyczące uzyskanych kwot podatku od gier w podziale na grupy gier445. Obowiązujące stawki 

podatku nie uległy w tym okresie zmianom, zatem wzrost dochodów z tytułu podatku od gier, 

poczynając od 2018 roku, był spowodowany zwiększeniem podstaw opodatkowania. Powyższe 

potwierdzają również dochody uzyskiwane przez podmioty branży gier hazardowych. 

 

 
 444 Art. 117 ust. 1 i 2 u.g.h.  

 445 https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/sprawozdawczosc/ [dostęp: 04.01.2021]. 
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 3.6. Stawki podatkowe w podatku od gier 

 

 Zgodnie z dyspozycją art. 217 Konstytucji RP nie tylko nakładanie podatków, innych 

danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania, ale również 

określanie stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii 

podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Wysokość stawek 

podatkowych w ustawie o grach hazardowych jest ustalana w odniesieniu do kalkulowanego 

ekonomicznego efektu działalności gospodarczej. Powinna odzwierciedlać przyjęte przez 

ustawodawcę oszacowanie potencjalnych dochodów z poszczególnych rodzajów gier. Poziom 

obciążeń stanowi realizację funkcji fiskalnej, funkcji gospodarczej i funkcji społecznej446. 

Państwo korzysta z autonomii w sferze kształtowania polityki podatkowej447. Wydaje się, 

że stawki podatkowe w podatku od gier stanowią element strategii ograniczania dostępu do gier 

lub ograniczania zainteresowania prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych. 

Stanowią również przyczynę aktywizacji rynku określonego rodzaju usług hazardowych. 

Wysokość stawek podatku, podobnie jak unormowanie podstaw opodatkowania, systemu 

koncesji i zezwoleń, limitów ilościowych, zakazu reklamy, obowiązku dopłat, akcji 

uświadamiających zagrożenia związane z hazardem, stanowi mechanizm regulacyjny istotnie 

wpływający na finanse publiczne. Stawki podatkowe powinny gwarantować realizację 

podstawowych zasad opodatkowania, to znaczy zasady powszechności, sprawiedliwości 

i równości opodatkowania448. 

 W ustawie o grach hazardowych nie została zawarta legalna definicja stawki, konieczne 

jest więc dokonanie wykładni z uwzględnieniem znaczenia przyjętego w języku potocznym. 

Stawka to kwota, którą można zyskać lub stracić w grze hazardowej, to kwota płacona za los 

na loterii, to przedmiot ryzyka jakiegoś działania449. Stawki podatku od gier odzwierciedlają 

procentowy udział państwa w przychodach lub dochodach z gier hazardowych. Niezależnie od 

sposobu ustalania podstawy opodatkowania ‒ zastosowanie stawki podatkowej w prostym 

działaniu arytmetycznym pozwala na określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Biorąc 

pod uwagę zasadę samoobliczenia podatku, wprowadzone w ustawie o grach hazardowych 

przepisy ustawy podatkowej należy ocenić jako sformułowane w zakresie stawek podatku 

 
  446 r. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 31-41. 

  447 Wyrok NSA z 14 lipca 2016 r., sygn. II FSK 2076/14, niepubl, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B83E0 041EA 

[dostęp: 29.11.2019]. 

  448 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2011, s. 68. 

  449 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom 3., R-Z, PWN, Warszawa 2002, s.306.  
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w sposób klarowny, zrozumiały, przejrzysty. 

 Stawki podatkowe mają na celu określenie poziomu opłacalności działalności 

gospodarczej i uzyskania dochodów budżetowych, adekwatnych do ekonomicznej kondycji 

tego sektora gospodarczego. Zasadą konstytucyjną jest gwarancja przyzwoitej legislacji450. 

Z tej też przyczyny intencje ustawodawcy i przyczyny dokonywanych wyborów mających 

konsekwencje w sferze dochodów budżetowych powinny być określone w sposób 

transparentny. Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej451 

wymagane jest dołączenie do projektu ustawy uzasadnienia, które powinno m.in. przedstawiać 

skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. W paragrafie 28 pkt 3 lit. a uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów452 określono, 

że ocena skutków projektowanej ustawy powinna uwzględniać m.in. wpływ projektowanego 

aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa.453  

 Konieczna jest odniesienie się do zasad konstytucyjnych, gwarantujących szeroko 

rozumianą sprawiedliwość opodatkowania454. Wadliwe określenie stawek podatku może 

naruszać w szczególności zasadę ochrony własności, swobody działalności gospodarczej, 

ochrony źródeł opodatkowania. Na etapie prac legislacyjnych dotyczących ustawy o grach 

hazardowych nie zostały przedstawione szczegółowe kalkulacje, uzasadniające wprowadzenie 

 
  450J. Kulicki, Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, Analizy Biura Analiz 

Sejmowych, Warszawa 2010, nr 4, s. 1-10.  
451 T.j. M.P.  2019.1028.  
452 M.P. 2013.979.79. 
453 P. Chmielnicki, Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 

s. 97-104. 

 454 R. Szumlakowski, Zasada sprawiedliwości podatkowej, „Acta Erasmiana” Wydział Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, t. 5, s. 151-162; A. Drwiłło, D. Maśniak, Leksykon 

prawa fi nansowego. 100 podstawowych pojęć, PWN, Warszawa 2009, s. 150; A. Gomułowicz, Zasada 

sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 22-29; tenże, Zasada sprawiedliwości 

podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

2003, s. 15-34, r. Mastalski, Charakterystyka ogólna prawa podatkowego [w:] L. Etel (red.), System prawa 

finansowego, t. III: Prawo daninowe,  Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 343–392;   E. Fojcik-Mastalska, r. 

Mastalski, Zasada zupełności ustawowej w  prawie podatkowym [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz 

(red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl., 

Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999, s. 387–395; Z. Ofiarski,  Źródła prawa podatkowego 

i jego stanowienie oraz podstawowe formy.[w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. III Prawo daninowe, 

Wolters Kluwer,  Warszawa 2010, s. 393–430; C. Kosikowski, Wolność działalności gospodarczej i jej 

ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP [w:] C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego 

i  gospodarczego w  procesie stosowania Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe,  Warszawa 2005, 20–45; E. 

Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i  jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 

2005,  Nr  4, s. 3–10;  

T. Dębowska-Romanowska, Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji [w:] Ex iniuria non oritur 

ius.  Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego,  „Prace Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 2005, Nr  IX,  s. 207–228; A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo 

finansowe, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 123; T. Famulska, Sprawiedliwość podatkowa, „Przegląd Podatkowy” 

2010, Nr 5, s. 1–12; J. Szołno-Koguc, Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność 

opodatkowania a przywileje podatkowe, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach” 2016, Nr 294, s. 165-166.  
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ostatecznie przyjętych stawek podatkowych. 

 Przepisy ustawy o grach hazardowych, dotyczące stawek podatku, jedynie częściowo 

odpowiadają stawkom projektowanym. Planowano podwyższenie stawki podatku od zakładów 

wzajemnych na współzawodnictwo zwierząt z 2% do 20% podstawy opodatkowania, 

a pozostałych zakładów wzajemnych z 10% do 50% podstawy opodatkowania455. Zgodnie 

z projektem wzrosnąć miała również stawka podatku od gry bingo pieniężne z  10% do 25% 

podstawy opodatkowania, telebingo z 15% do 25% podstawy opodatkowania, gry w kasynach 

gry z 45% do 50% podstawy opodatkowania, nadto podatkowi według stawki 25% podstawy 

opodatkowania podlegać miały loterie audiotekstowe dotychczas wolne od podatku, 

a  podatkowi w stawce 25% podstawy opodatkowania nowa forma gry – poker rozgrywany 

w formie turnieju456. Najwyższą stawkę podatkową przewidziano dla gier kasynowych: 

na automatach, cylindrycznych, w kości, w karty (za wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie 

turnieju). W  projekcie brak wyjaśnienia przesłanek kalkulacji stawek.  

 

Tabela 17. Wysokość stawek podatku od gier 

 

Rodzaj gry Stawka 

– loteria fantowa 

– gra bingo fantowe 
10% podstawy opodatkowania 

– loteria pieniężna 15% podstawy opodatkowania 

– gra liczbowa 20% podstawy opodatkowania 

– gra bingo pieniężne 

– gra telebingo 

– loteria audiotekstowa 

– poker rozgrywany w formie turnieju pokera 

25% podstawy opodatkowania 

– gra na automacie 

– gra cylindryczna 

– gra w kości  

– gra w karty (z wyjątkiem pokera rozgrywanego 

   w formie turnieju) 

50% podstawy opodatkowania 

– zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo 2,5% podstawy opodatkowania 

 
 455 Druk nr 2508, s. 36-37. 
456 Ibidem. 
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   zwierząt na podstawie zezwolenia wydanego wyłącznie 

   na ich urządzanie 

– inne zakłady wzajemne 12% podstawy opodatkowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 

 Porównanie projektu i treści przepisów ustawy o grach hazardowych pozwala na 

stwierdzenie, że ostatecznie jedynie częściowo zaakceptowano projektowaną wysokość stawek 

podatku od gier. Odstąpiono od proponowanego na etapie projektu ustawy podwyższenia 

opodatkowania zakładów wzajemnych. Ostatecznie wprowadzone w ustawie o grach 

hazardowych stawki podatku od gier wzrosły w porównaniu ze stawkami w ustawie o grach 

i zakładach wzajemnych: od gry bingo pieniężne o 15%, gry telebingo o  10%, loterii 

audiotekstowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera o 25 %, od gier 

na automatach, gier cylindrycznych, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera 

rozgrywanego w formie turnieju gry pokera o 5%, zakładów wzajemnych na sportowe 

współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie 

o 0,5%, innych zakładów wzajemnych o 2%, gier na ANW – o kwotę około 1 250 zł od każdego 

automatu. Atrakcyjność gier oraz miejsce ich rozgrywania mogą mieć znaczenie 

w kształtowaniu przychodów podmiotów działających na podstawie koncesji na prowadzenia 

kasyna gry. Gwarancja wysokich zysków przedsiębiorcy działającego w sektorze gier 

tradycyjnie cieszących się zainteresowaniem graczy, również graczy bogatych, uzasadnia 

określenie stawki podatku na poziomie pozwalającym na proporcjonalnie wysoką partycypację 

państwa w zysku z gier kasynowych. 

 Stawka w wysokości 25% podstawy opodatkowania została określona dla gry bingo 

pieniężne, gry telebingo, loterii audiotekstowej, pokera rozgrywanego w formie turnieju pokera  

(art. 74 pkt 4 u.g.h.). Wydaje się, że ten poziom stawki podatku należy uznać za poziom wysoki. 

Wzrost stawek wpisuje się w przyjętą politykę zwiększenia obciążenia branży gier hazardowej 

podatkiem od gier. Należy podkreślić, że zasada równości opodatkowania nie wymaga równego 

traktowania wszystkich podatników prowadzących działalność w zakresie hazardu. Zasada ta 

jest odnoszona do podmiotów prowadzących działalność, charakteryzujących się w równym 

stopniu istotną cechą457. Zachowania zasady równości można poszukiwać w odniesieniu do gier 

o podobnym poziomie społecznego zainteresowania, generujących zbliżone zyski. 

 
  457 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia 2001 r., sygn. K 5/00, OTK, 2001, nr 1, poz. 2. 



196 

 Loterie audiotekstowe, które nie były opodatkowane podatkiem od gier, poddano 

opodatkowaniu według stawki wynoszącej 25% podstawy opodatkowania458. W uzasadnieniu 

projektu ustawy o grach hazardowych zwrócono uwagę na zwiększające się zainteresowanie 

tego rodzaju grami oraz rozwój rynku loterii audiowizualnych jako działalności towarzyszącej 

działalności medialnej. Projektowana stawka podatku została przyjęta. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 11 u.g.h.  loterie audiotekstowe są urządzane przez połączenie telefoniczne lub wysyłanie 

wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Sądzić należy, że 

prawidłowo uwzględniono potencjał tego rodzaju gier. Powszechność usług 

telekomunikacyjnych wpływa na zysk przedsiębiorcy, oferującego loterie audiowizualne. 

 Analogicznie – na poziomie 25% podstawy opodatkowania – przewidywano podatek 

od nowej gry, tj. pokera organizowanego w formie turnieju459. W projekcie ustawy podkreślano, 

że wysokość projektowanej stawki przekracza niższą stawkę podatku dochodowego od osób 

fizycznych.  W założeniu podwyższenie stawki podatku służyło zapobieganiu praniu pieniędzy 

w grze, w której wynik może być kształtowany przez graczy. Porównania stawki podatku od 

gier i średniej arytmetycznej stawek podatku dochodowego, wynoszących odpowiednio 19% 

i 32%, dokonano w celu wykazania nieopłacalności ekonomicznej ewentualnych porozumień 

między graczami gry w pokera, w której rozgrywka jest prowadzona bezpośrednio pomiędzy 

uczestnikami gry460. 

 W projekcie ustawy proponowano podwyższenie stawek w celu zrekompensowania 

stopniowej utraty dochodów z tytułu podatku od gier na automatach. Zmiana rynku gier na 

automatach związana z zakazem prowadzenia gry na automatach poza kasynem, limitem 

automatów do gier i zakazem urządzania gier na automatach o niskich wygranych była oceniana 

jako powodująca ograniczenie źródeł opodatkowania. Podwyższona o 5% stawka 

opodatkowania miała znaczenie kompensacyjne w sferze finansów publicznych. 

Konsekwentnie podwyższeniu uległ również podatek od gier na automatach o niskich 

wygranych. Podmioty uprawnione do urządzania gier na podstawie zezwoleń udzielonych pod 

rządami ustawy poprzednio obowiązującej zachowywały uprawnienia do czasu ich 

wygaśnięcia. Podatek ustalony w formie zryczałtowanej od gier urządzanych na każdym 

urządzeniu, zaplanowano w projekcie w wysokości 2 000 złotych miesięcznie w miejsce 

180 euro (w 2009 roku równowartość kwoty 750 zł), a w odniesieniu do automatów w salonach 

gier na automatach – stawkę 50% podstawy opodatkowania. Podwyższenie stawki o ponad 

 
 458 Art. 73 pkt 4 u.g.h. 

 459 Ibidem.  

 460 Druk nr 2481, s. 38-40 uzasadnienia. 
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150% zostało zrealizowane w  ramach autonomii podatkowej. Próby wykazania 

niekonstytucyjności nowej regulacji prawnej nie były skuteczne461. Generalnie jako argument 

zachowania gwarancji proporcjonalności i zasady sprawiedliwości opodatkowania 

uwzględniano poziom przychodów, uzyskiwanych przez podmioty prowadzące taką 

działalność gospodarczą. Uwzględniano również związane z grami na automatach, szczególnie 

automatach o niskich wygranych, zagrożenia interesów państwa, wynikające z uwikłania 

w zjawiska kryminalne462. 

 Na poziomie 25% podstawy opodatkowania określona została również stawka podatku 

od gry telebingo i gry bingo pieniężne. Niewielka popularność tych gier powoduje, że nie 

stanowią istotnego źródła dochodów fiskalnych. W procesie legislacyjnym nie wskazano 

przesłanek kalkulacji stawki podatku. Gry należą do rozgrywek typu pieniężnego, 

w  odróżnieniu od kwalifikowanych jako mniej uzależniające loteria fantowa i gra bingo 

fantowe, opodatkowane według stawki 10% podstawy opodatkowania. Jak wyżej wskazano, 

w  porównaniu z poprzednim stanem prawnym stawka opodatkowania zarówno gry bingo 

fantowe, jak i gry telebingo uległy podwyższeniu. 

 Wydaje się, iż zaniechanie prezentacji ekonomicznych kalkulacji oczekiwanego efektu 

zamiany stawek podatku uzasadnia stwierdzenie, że działania legislacyjne w tym zakresie były 

prowadzone intuicyjnie. Typowy dla regulacji dotyczących podatku od gier hazardowych jest 

brak eksponowania celów fiskalnych. Stawki podatku uległy podwyższeniu, jest więc 

oczywiste dążenie do zwiększenia daniny publicznej z tytułu podatku od gier. Wskazywanym 

celem zmian były zagrożenia negatywnymi skutkami hazardu. Można zauważyć, że rozważania 

dotyczące społecznych zagrożeń są obszerne, ale również w tym zakresie brak miarodajnych 

danych, uzyskanych w oparciu o wyjaśnione metody badawcze. 

 Szczególnie interesujące jest porównanie wysokości stawki podatku od zakładów 

wzajemnych i stawki od zakładów na sportowe współzawodnictwo zwierząt. W projekcie 

ustawy przewidywano stawki odpowiednio na poziomie 50% i na poziomie 20% podstawy 

opodatkowania, zatem na poziomie znacząco wyższym niż dotychczasowe stawki 10% i 2%. 

Projekt odpowiadał założeniu poszukiwania rozwiązań prawnych, pozwalających 

na pozyskanie dodatkowych dochodów z podatku od gier, kompensujących stopniową utratę 

wpływów z tytułu podatku od gier na automatach o niskich wygranych. Podkreślić należy, 

że rządowy projekt ustawy o grach hazardowych, zawierający propozycję wysokich stawek 

opodatkowania, przewidywał podstawę opodatkowania liczoną jako różnica między sumą 

 
 461 Wyrok TK z 28 listopada 2018 r., sygn. SK 3/14, OTK-A 2018/79. 

 462 L. Wilk, Kary pieniężne w ustawach o grach hazardowych, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 146. 
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stawek wpłaconych a wartością wypłaconych wygranych463. W istocie projekt zmiany 

opodatkowania zakładów wzajemnych był rewolucyjny. Podwyższenie stawki podatku nie 

stanowiło zagrożenia interesów podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, skoro 

ostateczna wysokość podatku była kształtowana w relacji do przychodu, zmniejszonego 

o wypłacone wygrane. 

 Odstąpienie od projektowanego podwyższenia stawki podatku od zakładów 

wzajemnych nie zostało jednoznacznie wyjaśnione464. Wyjaśnieniem może być specyfika 

przyjmowania zakładów. Szczególnie interesujące obserwacje dotyczą bukmacherstwa. Jest to 

rodzaj zakładów wzajemnych – gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegającej na 

odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń465. Definicja wygranej rzeczowej wymaga 

aktywności interpretacyjnej. Prezentowane w doktrynie poglądy są zróżnicowane. Szerokie 

rozumienie wygranej konkuruje ze stanowiskiem, że rozszerzanie kręgu desygnat normy 

wyinterpretowanej z treści przepisu jest nieuprawnione466. Pogląd przeciwny, dowodzący 

przesłanek szerszego rozumienia wygranej rzeczowej jako uprawnienia strony umowy do 

przeniesienia na nią nie tylko własności rzeczy, ale również innego prawa, jeżeli było ono 

stawką w grze, znajduje potwierdzenie w doktrynie i orzecznictwie sądowym. Wygraną 

rzeczową jest nie tylko uzyskanie własności rzeczy, ale również nabycie uprawnień do 

korzystania z rzeczy na podstawie innego tytuły prawnego467. 

 Z uwagi na to, że w bukmacherstwie wysokość wygranych jest wynikiem wstępnej 

umowy pomiędzy przyjmującym zakład a graczem, dotyczącej stosunku wpłaty do wygranej, 

można w określonej kalkulacji przerzucić ekonomiczny ciężar podatku na gracza. Adhezyjny 

charakter umowy powoduje, że jedyną gwarancją dla gracza są postanowienia regulaminu, 

stanowiące istotną treść zawieranego porozumienia468. Według oceny przedsiębiorców 

maksymalna wygrana dla jednego zakładu sportowego wynosi 20 tys. euro, natomiast 

maksymalna wygrana dla jednego gracza w ciągu jednego tygodnia to 100 tys. euro469. 

 Trudno wnioskować, że umowny aspekt zakładów wzajemnych mógł wpływać na 

 
  463 Druk  nr  2481, s. 38-44 uzasadnienia. . 

  464 A. Słysz, op.cit., s. 163. 

  465 Przepis art. 2 ust. 2 pkt 2 u.g.h. 

  466 E. Kosiński, Nowe prawo hazardowe. Wybrane zagadnienia, „Homines Hominibus” 2011, nr 1, st r. 10. 

  467 G. Skowronek, Prawnofinansowe i karnoskarbowe aspekty urządzania i prowadzenia gier oraz zakładów 

wzajemnych [w:] A. Drwiłło (red.), Gdańskie studia prawnicze - studia prawnofinansowe”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 393; uchwała SN z 24 listopada 1999, I KZP 39/99, OSNKW 2000/1-

2, poz. 9,  A. Słysz, op. cit.,  s. 159-173.  

  468  A Janiak, W pełni skuteczne zobowiązania z gier i zakładów [w:] J. Panowicz- Lipska (red.), System prawa 

prywatnego, tom 8: Prawo zobowiązań - część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa, Warszawa 2011, s. 959. 

  469 Hazard  –  kto  i  za  ile  płaci? /dane  dotyczące 2009 r./,https://archiwum.premie 

r.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-kontrola.html  [dostęp: 9.12.2019]. 

https://archiwum.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-kontrola.html
https://archiwum.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/hazard-pod-szczegolna-kontrola.html
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negatywną ocenę projektu ustawy w zakresie stawki podatku. W świetle powyższego 

oczekiwanie wyjaśnienia dużej rozbieżności pomiędzy projektowanymi w branży zakładów 

wzajemnych stawkami podatku od gier, a stawkami ostatecznie przyjętymi w ustawie wydaje 

się uzasadnione. Niewątpliwie w procesie legislacyjnym jest stosowany dozwolony przepisami 

lobbing. Działania lobbingowe umożliwiają przedstawianie stanowiska i argumentów 

podmiotów zainteresowanych. Przyczyny odstąpienia od planowanego podwyższenia stawek 

podatku od zakładów wzajemnych nie znajdują odzwierciedlenia w ustawie. Nie zostały 

również wyjaśnione przyczyny odstąpienia od określenia podstawy opodatkowania 

na poziomie przychodu pomniejszonego o kwoty wypłaconych wygranych (metody GGR). 

 W ustawie o grach hazardowych w brzmieniu obowiązującym pierwotnie, nie 

wprowadzono instrumentów umożliwiających pozyskiwanie od bukmacherów środków 

finansowych na cele akceptowane społecznie. Ustawowo wyłączona została możliwość 

sponsoringu. Możliwość celowego przekazywania środków określonym podmiotom 

wprowadzono w nowelizacji ustawy, obowiązującej od 2017 roku. Zmiana jest oceniana 

pozytywnie, gdyż według szacunków bukmacherzy przeznaczą na polski sport około 

30 milionów złotych, podczas gdy spółki Skarbu Państwa przeznaczają na ten cel około 800 

milionów złotych rocznie470. Kwota szacunkowo wskazywana jako przekazywana przez 

podmioty przyjmujące zakłady wzajemne stanowi 3,75% wszystkich sum przekazywanych 

w ramach sponsoringu sportowego471. Zakres sponsoringu, zapowiadanego przez podmioty 

przyjmujące zakłady wzajemne, których przedmiotem jest wynik współzawodnictwa 

sportowego, potwierdza dochodowość tej dziedziny działalności, tym bardziej, że ocena 

niskiego współczynnika zagrożenia społecznego umożliwia przyjmowanie zakładów również 

w sieci Internet. Sądzić należy, że sponsoring sportowy może być w istocie sposobem reklamy 

i popularyzacji podmiotu sponsorującego. Dwuznaczność takiej aktywności wyklucza 

jednoznacznie pozytywną ocenę przyjętych rozwiązań. Aprobata zasilania sportu środkami 

pochodzącymi z dochodów wymaga przyjęcia rozwiązań innych niż uznaniowe działanie 

podmiotu, prowadzącego działalność bukmacherską. 

 Jak wynika z powyższego zestawienia (tabela nr 17) – wysokość stawek podatku od gier 

jest bardzo zróżnicowana. Najniższe stawki dla loterii fantowej i gry bingo fantowe wynoszą 

10%. Gry hazardowe w formie loterii są zorganizowane w specyficzny sposób. Cena 

pojedynczego losu jest równa dla wszystkich potencjalnych graczy, jednak realna możliwość 

wygranej jest większa dla graczy o dużych zasobach, czyli graczy mogących zaangażować 

 
  470 S. Czubkowska, Hazard ogrywa ustawodawcę, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

  471 Ibidem.  
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większe środki na zakup większej liczby losów. Powyższe uzasadnia stwierdzenie, że niskie 

opodatkowanie loterii w istocie stanowi dofinansowanie graczy bogatych, gdyż uzyskują oni 

większe prawdopodobieństwo wygranej, korzystając z rodzaju publicznego dofinansowania, 

przekazywanego w formie rezygnacji z tytułu wyższych podatków. Odpowiednio wyższe są 

stawki podatku od gier – dla loterii pieniężnej jest to 15% podstawy opodatkowania; dla gry 

liczbowej – 20%; dla gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audiotekstowej i pokera 

rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; dla gry na automacie, gry cylindrycznej, 

gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 

50%. Istotnie zróżnicowane są stawki podatkowe od gier dla zakładów wzajemnych – 

w zależności od ich przedmiotu. W ustawie preferencyjnie przyjęto stawkę podatku od gier dla 

zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń 

udzielanych wyłącznie na ich urządzanie w wysokości 2,5% podstawy opodatkowania, a dla 

innych zakładów wzajemnych – w wysokości 12%. 

 Wejście w życie nowej ustawy, w której przewidziano inne niż poprzednio obwiązujące 

rozwiązania dotyczące między innymi stawek podatkowych, powodowała konieczność 

regulacji intertemporalnych. Zagadnieniem budzącym wątpliwości było opodatkowanie 

podatkiem od gier na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych, loterii audiotekstowej, 

na której przeprowadzenie uzyskano zezwolenie i której realizację rozpoczęto pod rządami 

poprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Działalność polegająca na 

urządzaniu loterii audiotekstowych pod rządami ustawy o nie podlegała opodatkowaniu 

podatkiem od gier. Odmiennie niż pod rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych, 

od dnia 1  stycznia 2010 roku, w związku z wejściem w życie ustawy o grach hazardowych, 

przychody uzyskane z loterii audiotekstowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. 

Loterie audiotekstowe nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od gier. Uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie loterii audiotekstowej na podstawie z art. 6 ust. 1 u.g.z.w. dotyczyło 

uprawnienia przeprowadzenia określonej gry losowej. Zezwolenie na urządzenie loterii 

promocyjnej oraz loterii audiotekstowej obejmowało nazwę podmiotu urządzającego loterię, 

nazwę loterii, nazwiska osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię, obszar, 

na którym loteria będzie urządzana, czas urządzania loterii oraz nieprzekraczalny termin 

rozpoczęcia działalności. W zezwoleniu nie określano zasad opodatkowania loterii. 

Pod rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych organizator loterii audiotekstowej nie 

płacił podatku od gier. Prawną podstawą zwolnienia nie było uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie loterii audiotekstowej, lecz przepis ustawy podatkowej stanowiący w sposób 

konkretny o zwolnieniu. 
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 Spory dotyczyły opodatkowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

loterii audiowizualnych na podstawie poprzednio udzielonych zezwoleń. Należy podkreślić, że 

zezwolenie nie odnosiło się do podstaw opodatkowania. Udzielone przed dniem wejścia 

w  życie ustawy zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych 

zachowały ważność do czasu ich wygaśnięcia. Zgodnie z przepisem intertemporalnym, po 

wejściu w życie ustawy o grach hazardowych podmiot, który uzyskał zezwolenie 

na prowadzenie loterii audiotekstowej, zachowywał nabyte uprawnienia organizacyjne. Przepis 

ten nie dotyczy opodatkowania gier i zakładów wzajemnych. Z jego treści nie wynika, 

aby do loterii audiotekstowej oraz innych gier i zakładów, na które zezwolenia uzyskano pod 

rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych, miały zastosowanie przepisy podatkowe 

ustawy dawnej. Trzeba zgodzić się z poglądem, że ustawa o grach i zakładach wzajemnych nie 

zawierała żadnych gwarancji, że loterie audiotekstowe w przyszłości nie zostaną objęte 

podatkiem od gier472. W rezultacie uprawnione jest stwierdzenie, że działalność prowadzona 

na podstawie zezwolenia udzielonego pod rządami ustawy, w której nie przewidziano 

opodatkowania loterii audiotekstowych, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych 

w  ustawie nowej. Powyższe rozważania ilustrują wagę przepisów intertemporalnych, również 

w sferze stawek podatku od gier, szczególnie wówczas, gdy zmian prawa nie polega jedynie na 

zmianie wysokości stawki, lecz dotyczy sytuacji, gdy opodatkowaniu poddana została 

działalność dotychczas korzystająca z wyłączenia. 

 Precyzyjne przepisy przejściowe dotyczyły opodatkowania gier na automatach. 

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych pod 

rządami ustawy o grach i zakładach wzajemnych uiszczali podatek od gier w formie 

zryczałtowanej – w wysokości 2 000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. 

W okresie przejściowym prowadzenia działalności do czasu wygaśnięcia zezwoleń podmioty 

prowadzące działalność podlegały obowiązkowi w podatku od gier, a wysokość zobowiązania 

podatkowego była ustalana z uwzględnieniem wysokości zryczałtowanego podatku. W ustawie 

o grach hazardowych nie wprowadzono odpowiednika art. 45a ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych, gdyż gry na automatach o niskich wygranych nie stanowią odrębnej kategorii 

gier. Zgodnie z tym przepisem gry na automatach o niskich wygranych podlegały 

opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, liczonym w ściśle określonej kwocie od każdego 

urządzenia do gry473. 

 
  472 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2330/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BFC9D87498 [dostęp: 9.02.2021]. 

  473 Regulacja wprowadzona ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach 
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 Kwotę zryczałtowanego podatku od gier ustalono w okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. 

jako równowartość 50 euro, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 r. 

równowartość 75 euro, w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 r. 

równowartość 100 euro, od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31grudnia 2007 r. równowartość 

125 euro, od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. równowartość 180 euro474. 

W okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2010 r. do czasu wygaśnięcia zezwoleń wysokość 

podatku zryczałtowanego została podwyższona do kwoty 2 000 złotych (art. 139 ust. 1 u.g.h.). 

Przyjęte rozwiązanie nie naruszało praw nabytych, albowiem zezwolenia na urządzanie gry nie 

można utożsamiać z gwarancją podatkową w zakresie niezmienności stawki podatku. Przepis 

art. 139 ust. 2 u.g.h. stanowił, że w podatku od gier z tytułu gier na automatach urządzanych w 

salonach gier na automatach stosuje się stawkę podatku określoną w art. 74 pkt 5 u.g.h. 

Z przepisu art. 139 ust. 2 u.g.h. jednoznacznie wynikało, jaka stawka podatku ma zastosowanie 

w stosunku do gier na automatach urządzanych poza kasynami gry do czasu wygaśnięcia 

koncesji. Odesłanie do art. 74 pkt 5 u.g.h. powodowało obciążenie podatkiem w wysokości 

analogicznej jak gier na automatach w kasynach gier. 

 Działalność w zakresie hazardu jest opodatkowana podatkiem od gier, nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, o którym mowa w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Trudno stworzyć precyzyjny model teoretyczny, 

umożliwiający udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy obciążenie działalności hazardowej 

szczególnym podatkiem – podatkiem od gier – jest wyższe niż gdyby działalność ta podlegała 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przeszkodą jest nie tylko zróżnicowanie stawek podatku 

w zależności od rodzaju gier. Istotne znaczenie ma również prawna regulacja podstaw 

opodatkowania poszczególnych gier hazardowych. Podstawą opodatkowania w podatku 

dochodowym od osób prawych jest dochód obliczany co do zasady jako różnica pomiędzy 

przychodem a kosztami jego uzyskania. Podstawowa stawka opodatkowania wynosi 19% 

podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Niższą stawką, wynoszącą 9% 

podstawy opodatkowania, są opodatkowani tzw. mali podatnicy oraz z wyjątkami wskazanymi 

w ustawie, podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w roku podatkowym rozpoczęcia 

działalności (art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.). Według wyższej stawki, wynoszącej 20% podstawy 

opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 i 2a u.p.d.o.p.). określany jest podatek od podmiotów, 

 
wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 84 poz. 774). 

  474 Przepis art. 45a ustawy o grach i zakładach wzajemnych dodany art. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 84 poz. 774), zmieniony art. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o 

grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1380).  
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które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski, za wyjątkiem wskazanych w ustawie 

dochodów opodatkowanych według stawki 10%475. Porównanie stawek oraz podstaw 

opodatkowania podatku od gier i podatku dochodowego od osób prawnych uzasadnia 

stwierdzenie, że podmioty prowadzące działalność w zakresie hazardu podlegają bardziej 

rygorystycznej ustawie podatkowej. Proporcjonalnie – na poziomie iloczynu tych dwóch 

wielkości lub w formie zryczałtowanej – państwo przejmuje tytułem podatku od gier większą 

część efektu prowadzonej działalności w zakresie hazardu niż gdyby działalność ta była 

opodatkowana na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Poziom 

wyższy od procentowej stawki zasadniczej podatku od osób prawnych przewidziano 

dla podatku od gier na automacie, gier cylindrycznych, gier w kości, gier w karty (za wyjątkiem 

pokera rozgrywanego w formie turnieju (50% podstawy opodatkowania – art. 74 pkt 5 u.g.h.), 

gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audiotekstowej, pokera rozgrywanego w formie 

turnieju pokera (25% podstawy opodatkowania – art. 74 pkt 4 u.g.h.), gier liczbowych (20% 

podstawy opodatkowania – art. 74 pkt 3 u.g.h.). Konieczne jest wskazanie, że również podstawa 

opodatkowania tych gier jest obliczana nie na poziomie dochodu, lecz według metody GGR – 

jako różnica pomiędzy wpłaconymi przez graczy stawkami a wypłaconymi wygranymi. 

Podatnik podatku od gry nie może odliczyć od przychodu pozostałych kosztów ich uzyskania, 

na przykład związanych z miejscem prowadzenia działalności i urządzeniami do gry. Z tej 

przyczyny również podatek od pozostałych gier, mimo stawki podatku od gier niższej niż 

podstawowa stawka podatku od osób prawnych, nie może być oceniany jako mniej dolegliwy 

dla podmiotu gospodarczego. 

 Loterie fantowe, gry bingo fantowe są opodatkowane według stawki 10% podstawy 

opodatkowania (art. 74 pkt 1 u.g.h.), natomiast loterie pieniężne opodatkowane są według 

stawki 15% podstawy opodatkowania (art. 74 pkt 2 u.g.h.). Zwraca uwagę przyjęcie relatywnie 

niskiej stawki podatkowej dla gier, które nie są popularne. Z tej przyczyny gry te nie stanowią 

zagrożenia społecznego, a jednocześnie nie stanowią istotnego źródła przychodów fiskalnych. 

Największe kontrowersje budzi opodatkowanie zakładów wzajemnych. Stawka podatku od 

zakładów wzajemnych wynosi 12% podstawy opodatkowania (art. 74 pkt 7 u.g.h.). Niższą 

stawkę, wynoszącą 2,5% podstawy opodatkowania, przywidziano jedynie dla zakładów 

wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwolenia wydanego 

wyłącznie na ich urządzanie (art. 74 pkt 6 u.g.h.). Pojawia się pytanie, czy niższy poziom 

podstawowej stawki opodatkowania zakładów wzajemnych niż podstawowa stawka podatku 

 
  475 Szczegółowe rozważania dotyczące stawek podatkowych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym 

od osób prawnych, wykraczają poza temat niniejszej pracy. 
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dochodowego od osób prawnych jest spowodowany wysoką podstawą opodatkowania tej 

formy hazardu? W  projektach regulacji podatku od gier hazardowych kalkulacje w tym 

zakresie nie są publikowane. Nie jest również prezentowane porównanie ze stawką podatkową 

w podatku od osób prawnych, zatem brak potwierdzenia, że stawkę podatku od zakładów 

wzajemnych ustalono z  uwzględnieniem wyniku oszacowania kosztów prowadzenia 

działalności. Fiskalny cel ustawy o grach hazardowych nie jest eksponowany w projektach 

legislacyjnych, jednak nawet uproszczone porównanie wyżej wskazanych ustaw podatkowych 

potwierdza opodatkowanie hazardu na poziomie wyższym niż zasadnicze opodatkowanie 

działalności gospodarczej. 

 

3.7. Wpływ zmian ustawy o grach hazardowych na wysokość dochodów z podatku od gier 

 

 Na podmiotach urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych 

spoczywają obowiązki raportowania w celach statystycznych. Stałe monitorowanie 

na poziomie organu ministerialnego jest możliwe dzięki danym uzyskiwanym zarówno 

w trybach kontrolnych, jak również bezpośrednio od podmiotów prowadzących działalność 

w dziedzinie hazardu476. Celem monitorowania jest ocena realizacji wydanych koncesji oraz 

kształtowanie polityki w zakresie gier hazardowych. Podmioty urządzające gry hazardowe 

i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania. 

Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane 

przekazywać organowi właściwemu do udzielania zezwolenia (odpowiednio ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych albo dyrektorowi izby administracji skarbowej) 

kwartalnych zestawień danych ekonomiczno-finansowych. Zestawienia powinny być złożone 

w terminie do 21. dnia następującego po każdym kwartale kalendarzowym (art. 79 ust. 2 u.g.h.). 

Rygorystyczny obowiązek raportowania wprowadzono w miejsce dotychczas obowiązującej 

regulacji, zgodnie z którą podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier 

hazardowych były obowiązane do przekazywania również na żądanie dyrektorów izb celnych 

(izb administracji skarbowej właściwych do udzielenia zezwolenia) informacji dotyczących 

funkcjonowania tych podmiotów – był to obowiązek o charakterze ciągłym. 

 Danymi szczególnie istotnymi są obroty, wynik finansowy, wskaźniki ekonomiczne 

– zwłaszcza wskaźnik zatrudnienia – oraz wskaźniki statystyczne. Minister właściwy do spraw 

 
 476 https:// www. finanse. mf. gov. pl/ inne- podatki/ podatek- od...gry-hazardowe/raporty-roczne [dostęp: 29.11. 

2019]. 
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finansów publicznych na podstawie dyspozycji zawartej w art. 79 ust. 3 u.g.h. w drodze 

rozporządzenia określił szczegółowy zakres danych, uwzględniając konieczność 

monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji 

i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych477. W dyspozycji organu 

właściwego do udzielania zezwolenia są zbiory danych, dotyczących podmiotu urządzającego 

i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Organ udzielający zezwolenia 

nie jest zobowiązany do aktywności w celu uzyskania danych o podmiocie. Zakres danych 

przekazywanych w zestawieniach jest bardzo szeroki. Przekazywanie zestawień jest 

obowiązkiem podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier 

hazardowych. Nie można jednak pominąć ciążącego na organie uzyskującym informacje 

od tego podmiotu dokonywania analiz i ocen, istotnych dla branży gier hazardowych. 

 Tryb monitorowania ma szczególne znaczenie również w zakresie podatku od gier. 

W  ramach monitorowania podmiot prowadzący działalność hazardową przekazuje zestawienie 

danych ekonomiczno-finansowych. Możliwe jest jednak opracowywanie analiz i prognoz 

dotyczących w sposób generalny tej gałęzi gospodarczej. Celem przyznanych ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencji jest konieczność monitorowania 

prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń. W tym 

zakresie monitorowanie dotyczy indywidulanego podmiotu. Odrębnie – jako cel 

przekazywania zestawień – wskazana została konieczność dysponowania przez właściwy organ 

danymi, umożliwiającymi kształtowanie polityki państwowej w zakresie gier hazardowych478. 

Istotną treścią raportów są dane ekonomiczno-finansowe, dotyczące działalności prowadzonej 

na podstawie udzielonej koncesji lub w formie monopolu państwowego oraz dane służące 

sprawdzaniu zgodności prowadzonej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz 

 
477 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji 

dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1304) – zwane dalej rozporządzeniem ws. przekazywania informacji. 

  478 Formularze IGH -1 oraz IGH/1A określają zakres wymaganych prawem informacji, które winien udostępnić 

podmiot prowadzący działalność lub ośrodek gier. Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2  u.g.h. obowiązek spoczywający na 

tych podmiotach dotyczy przekazywania informacji na żądanie ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do udzielenia zezwolenia. Aktualnie 

obowiązujące rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r.  w sprawie przekazywania 

informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier 

hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1304) określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 

2 u.g.h. Do dyspozycji organów pozostają również dokumenty sprawozdawcze, prowadzone przez podmioty 

zaangażowane w działalność w zakresie gier hazardowych (art. 78 u.g.h.). Minister Rozwoju i Finansów, jako 

organ kierujący działalnością administracji rządowej w sferze finansów publicznych, uzyskuje informacje 

dotyczące funkcjonowania tych podmiotów, w tym zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie 

bieżącej działalności podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników 

ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia oraz wskaźników statystycznych, uzyskanych przez te 

podmioty – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej 

przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier  hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 273).  
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zatwierdzonym regulaminem gry hazardowej, a także służące kształtowaniu polityki w zakresie 

gier hazardowych. 

 Ogólne informacje finansowe obejmują informacje o przychodach podmiotu ogółem 

oraz przychodach z gier hazardowych, kosztach ogółem oraz wygranych uczestników gier 

hazardowych i podatku od gier, wyniku finansowym podmiotu brutto i netto, podatku 

dochodowym, podstawie opodatkowania podatkiem od gier, wysokości pobranego podatku 

od gier od podatników biorących udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry. 

Informacje ogólne nie zostały uznane za wystarczające dla potrzeb monitorowania hazardu. 

Zdefiniowany został również katalog szczegółowych danych finansowych w podziale 

na rodzaje gier. Informacje szczegółowe dotyczące finansów obejmują dane o przychodzie, 

kwocie wygranych, podstawie opodatkowania oraz podatku od gier, a nadto informację 

o  dopłatach – odrębnie dla poszczególnych gier i kwotach wpisowego pobranego 

od  zwycięzców w turnieju gry pokera. 

 Korzystanie z uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkowane 

ekonomiczną kondycją potencjalnych graczy. Nie można pominąć poszukiwania pozornie 

łatwego źródła dochodu przez osoby ubogie, jak i wydatkowania nadwyżek finansowych przez 

osoby zamożne. Zainteresowanie usługami hazardowymi wpływa na ich podaż, zatem zakres 

wykorzystania uprawnień przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych 

może prowadzić do wniosku, że gracze są zainteresowani udziałem w hazardzie legalnym. 

Podobne znaczenie ma informacja o liczbie stron internetowych, na których urządzane są gry 

hazardowe oraz informacja o liczbie gier urządzanych na tych stronach, jak również informacja 

o liczbie poszczególnych gier hazardowych, urządzanych przez ten podmiot. 

 Walka z „szarą strefą” hazardu wymaga wiedzy kompleksowej o stanie legalnej 

działalności hazardowej, również wielkości dochodów z tytułu podatku od gier. Wydaje się, 

że poziom zainteresowania hazardem można w skali społecznej traktować jako wartość stałą. 

Potrzeba hazardu jest realizowana poprzez udział w grach legalnych lub grach nielegalnych. 

Przyjęcie takiego założenia umożliwia sformułowanie wniosku, że wzrost zainteresowania 

hazardem legalnym powoduje odpływ graczy z „szarej strefy”. A contrario spadek 

zainteresowania hazardem legalnie organizowanym wymaga dalszych ustaleń, dotyczących 

przyczyn tego zjawiska. Poziom świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń związanych 

z  hazardem może wpływać na wzrost zainteresowania hazardem legalnym. Świadomość 

zagrożeń nie powoduje zaniechania udziału w grach. 

 Na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych przekazywane są 

również informacje dotyczące funkcjonowania podmiotów urządzających gry hazardowe (art. 
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79 ust. 1 u.g.h). Zgodnie z part. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 

2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów 

urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych479 są to informacje 

o operacjach wykonywanych na automatach w przypadku gier urządzanych w salonach gier 

i kasynach, informacje o zaprogramowaniu wartości wygranych w zakładach wzajemnych, 

informacje o uczestnikach gier urządzanych przez sieć Internet, a także dane służące 

sprawdzeniu zgodności prowadzonej działalności z koncesją lub zezwoleniem oraz 

zatwierdzonym regulaminem. Jak wynika z art. 78 ust. 3 u.g.h. celem pozyskiwania przez 

Ministra Finansów informacji jest konieczność monitorowania branży gier hazardowych 

w zakresie przestrzegania warunków określonych w koncesjach i zezwoleniach, a także 

konieczność określania polityki dotyczącej gier hazardowych. Warto zauważyć, że przepis 

zawiera klauzulę o charakterze ogólnym, która nie ogranicza katalogu ewentualnych informacji 

i w praktyce może być wykorzystana do gromadzenia danych o różnym statusie. Przesyłane 

dane stanowią podstawę opracowywania raportów, dotyczących rynku gier hazardowych. 

Corocznie publikowane informacje, o  realizacji ustawy regulującej organizację i sposób 

opodatkowania gier hazardowych, stanowią materiał badawczy, umożliwiający analizę 

porównawczą uwzględniającą wpływ zmian regulacji prawnej na ekonomiczny wynik 

działalności, a w konsekwencji efektywność w zakresie finansów publicznych. 

 W internetowej bazie danych zamieszczone są informacje o realizacji przepisów ustaw, 

regulujących gry o charakterze losowym i hazardowym480. Biorąc pod uwagę, że celem ustawy 

o grach hazardowych jest uzyskiwanie przez Skarb Państwa dochodów z hazardu legalnie 

działającego, należy uznać, że prezentowana przez ministra finansów ilustracja uwarunkowań 

organizacyjnych tej branży pozostaje w logicznym związku z informacją o uzyskanych 

wielkościach podatku od gier. Globalne dochody z podatku od gier są pochodną rozwoju 

poszczególnych rodzajów usług. Zmiany wysokości dochodów budżetowych z podatku od gier 

wynikają nie tylko z treści podatkowych przepisów ustawy o grach hazardowych, ale również 

z zawartych w tej samej ustawie przepisów, dotyczących organizacji i warunków działalności. 

Opracowanie informacji o realizacji ustawy o grach hazardowych w poszczególnych latach jest 

czasochłonne. Świadczy o tym długi czas konieczny do publikacji, wynoszący około 

osiemnaście miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Powyższe stanowi przyczynę 

posługiwania się w niniejszych rozważaniach danymi dotyczącymi roku 2019, gdyż nie jest 

 
479 Dz. U.  z 2017 r.  poz. 1304. 

 480 Zob. https:// www. finanse. mf. gov. pl/ inne- podatki/ podatek- od- gry- hazardowe/ raporty- 

roczne [dostęp: 29.11. 2019]. 
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jeszcze dostępna informacja o realizacji ustawy w latach późniejszych481. Generalnie powyższe 

potwierdza, że analiza sytuacji na rynku gier hazardowych i wnioski dotyczące między innymi 

podatku od gier wymaga żmudnego procesu badawczego. 

 W 2009 roku podjęta została procedura legislacyjna w celu zmiany rynku gier 

hazardowych. Dostępność automatów do gier o niskich wygranych w przestrzeni publicznej, 

w  miejscach prowadzenia działalności handlowej lub usługowej, brak kontroli nad dostępem 

osób niepełnoletnich, osób zagrożonych uzależnieniem hazardowym lub pauperyzacją 

uniemożliwiającą zaspokajanie życiowych potrzeb rozważano w kontekście zagrożeń i kosztów 

społecznych. Negatywna ocena społecznych skutków gier na automatach, w szczególności 

automatach o niskich wygranych, była wskazywana jako uzasadnienie zmian prawa. Wysokie 

dochody z podatku od gier na automatach zostały ocenione jako wartości, które nie kompensują 

strat społecznych i nie zmieniają braku akceptacji dotychczasowych rozwiązań prawnych. 

 Ustawa o grach hazardowych w istotny sposób zmieniała rynek gier. Zmiany dotyczyły 

pominięcia możliwości urządzania wideoloterii i wydawania nowych zezwoleń na prowadzenie 

działalności z wykorzystaniem automatów o niskich wygranych, ograniczenia urządzania gier 

na automatach poprzez dopuszczenie tego rodzaju usług wyłącznie w kasynach, wprowadzenia 

przetargów na koncesje lub zezwolenia dotyczące gier hazardowych ograniczonych liczebnie. 

Na etapie projektowania nowej regulacji przedstawiano prognozy wpływu zmian na dochody 

państwa z tytułu podatku od gier. 

 

Tabela 18. Podatek od gier w latach 2009-2020 (w tysiącach złotych) 
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2009 599 062 131 605 240 600 87 291 0 35 928 168 1 094 654 487 415 

2010 488 332 129 632 295 383 92 558 19 592 36 561 0 1 060 058 525 316 

2011 522 725 129 461 295 773 86 770 10 771 54 921 3 1 100 424 383 078 

2012 590 653 172 244 208 782 90 749 1 645 69 636 – 1 133 691 245 236 

2013 537 230 225 681 142 630 103 825 971 86 589 – 1 096 926 205 125 

 
481  Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych  w danym roku  są publikowane  

na stronie https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty/  nie wcześniej niż we wrześniu 

następnego roku.  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty/
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2014 561 790 244 821 90 225 122 643 8 318 102 047 – 1 129 844 90 218 

2015 700 873 301 837 44 775 153 028 8 205 121 964 – 1 330 682 9 388 

2016 720 886 339 096 2 724 196 596 8 858 145 779 – 1 413 951 – 

2017 695 165 372 134 – 407 367 7 495 174 867 – 1 657 060 – 

2018 713 941 383 557 1 805 622 847 7 772 202 002 – 1 931 936 – 

2019 1 082 620 *457 570 6 222 823 866 10 512 225 874 – 2 374 581 – 

2020** 387 304 137 493 11 223 343 439 4 919 103 708 – 1 058 024 – 

 

  * bez gier kasynowych przez sieć Internet 

** do 30 czerwca 2020 roku 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach  wzajemnych  w  2009 

r., https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]  oraz 

Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Dane statystyczne dotyczą wysokości dochodów podatkowych w poszczególnych 

latach. Zawierają nie tylko informację o łącznych dochodach budżetowych z tego tytułu, lecz 

również o dochodach z podatku od wskazanych gier. Zestawienie umożliwia porównanie efektu 

nowej regulacji w kolejnych latach oraz w odniesieniu do wybranych gier. Ocena zmian 

w  pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy wymaga przedstawienia jako podstawy 

porównania, informacji o przychodach z podatku od gier w 2009 roku482. 

 W projekcie ustawy o grach hazardowych przewidywano, że wpływy z gier 

na automatach organizowanych w nowych formach oraz w formach dotychczasowych do czasu 

wygaśnięcia zezwoleń zapewnią dochody podatkowe na poziomie 30% dochodów roku 

2009483. Założenie wysokości podatku uwzględniało podatek od nowych automatów do gier. 

Zakładano, że w już w pierwszym roku obowiązywania ustawy podmioty prowadzące kasyna 

gry skorzystają z  możliwości rozszerzenia działalności. Zgodnie z nową ustawą docelowo gry 

na automatach mogły być urządzane wyłącznie w kasynach gry. Przepisy prawa określały limit 

automatów do gier w kasynach na poziomie niższym niż liczba automatów oferujących gry pod 

rządami ustawy poprzedniej. 

 Prognoza nie sprawdziła się, gdyż w pierwszym roku obowiązywania ustawy z tytułu 

podatku od gier na automatach uzyskano łącznie 820 699 tysięcy złotych. Łączna kwota 

podatku od gier na automatach i automatach o niskich wygranych w 2009 roku wynosiła 

728 015 tys. zł. Zestawienie potwierdza, że pod rządami ustawy o grach hazardowych łączne 

 
  482 Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp 6.10.2020]. 

  483 Druk nr 2481, s. 61  

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,%5bdostęp


210 

dochody w 2010 roku z podatku od gier na automatach były wyższe niż pod rządami ustawy 

o  grach i zakładach wzajemnych o 10,2%. Dynamika podatku od gier na automatach 

w  salonach gier była wyższa. Wzrost w analizowanym okresie wynosił 22%. Podatek od gier 

na automatach o niskich wygranych w 2010 roku był o 7% wyższy niż w roku poprzednim484. 

 Na podstawie zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy o grach 

hazardowych uprawnione podmioty prowadziły działalność w zakresie gier na automatach, 

również automatach o niskich wygranych. Podmioty uprawnione mogły prowadzić działalność 

do czasu wygaśnięcia zezwoleń lub uchylenia zezwoleń z przyczyn w ustawie przewidzianych. 

Obowiązujące rozporządzenie ministra finansów z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie 

warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych485 utraciło moc w związku z wydaniem 

przez ministra finansów rozporządzenia z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych 

warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier486. Zarówno automaty 

o niskich wygranych, jak i pozostałe automaty do gier, podlegały rygorystycznie określonym 

czynnościom kontrolnym. Opinie jednostki badającej musiały odpowiadać wymogom 

merytorycznym i formalnym. Warunkiem wydania opinii było uprzednie przeprowadzenie 

badania technicznego automatu w celu ustalenia, czy zagwarantowana została minimalna 

wartość wygranych, a także czy płyta logiczna i liczniki automatu zostały zabezpieczone przed 

nieuprawnioną ingerencją. W rozporządzeniu wprowadzono nadto obowiązki podmiotu 

przemieszczającego automat lub kończącego działalność z wykorzystaniem automatu do gry, 

a także podmiotu ponownie wykorzystującego automat po awarii. 

 Pozostawienie w obrocie udzielonych zezwoleń i koncesji do czasu ich wygaśnięcia nie 

stanowiło przeszkody zmiany stawki podatku od gier. Zryczałtowany podatek od gier, 

urządzanych na automatach o niskich wygranych, został podwyższony ze stawki 180 euro (kurs 

4,36 zł) do kwoty 2 000 złotych. Podwyższona została również stawka podatku od gier na 

automatach z 45% do 50% kwoty stanowiącej różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany 

żetonów do gry lub wpłaty do kasy i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do 

automatu a sumą wypłat uzyskanych przez uczestników gier (art. 74 pkt 5 u.g.h.). 

 

 

 
  484 Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i zakładach wzajemnych w 2009 r., 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf  [dostęp: 

6.10.2020, ]Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: 6.10.2020].  
485 Dz. U. z 2003 r. Nr 102, poz. 946. 
486 Dz. U. z 2012 r. poz. 312.   
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Tabela 19. Liczba automatów do gier eksploatowanych w kasynach, salonach gier i punktów 

gier na ANW w latach 2009-2015 

 

Rok 
Automaty do gier 

w kasynach 

Automaty do gier w 

salonach 

gier i punktach gier 

ANW 

2009    699 7 623 53 156 

2010    705 7 603 19 190 

2011    711 6 992 14 157 

2012 1 423 5 954 10 973 

2013 2 285 3 760   6 477 

2014 2 635 2 864   1 732 

2015 2 721 1 178          0 

 

 Źródło: Opracowanie własne na postawie Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych w latach 2009-2015, https://finanse-

arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020]. 

 

 Stopniowe zmniejszanie liczby punktów gier na automatach o niskich wygranych było 

związane z utratą ważności zezwoleń wydanych pod rządami ustawy o grach losowych 

i  zakładach wzajemnych, a także rozstrzygnięciami organów celnych o cofnięciu zezwoleń. 

Prawnymi przesłankami cofnięcia zezwolenia był wniosek strony uprawnionej o zaprzestanie 

lub niewykonywanie działalności przez czas przekraczający 6 miesięcy, a także naruszenie 

limitu jednorazowej wygranej oraz maksymalnej stawki za udział w jednej grze lub rażące 

naruszenie określonych w zezwoleniu lub przepisach prawa warunków wykonywania 

działalności, w tym również uporczywe uchylanie się do podatku od gier. 

 W 2010 roku ważność utraciło 106 zezwoleń na prowadzenie gier na automatach 

o niskich wygranych, na dzień 31 grudnia tego roku obowiązywały 443 zezwolenia487. 

Powyższe zestawienie ilustruje zmiany rynku gier na automatach w pierwszym roku 

 
  487 Premier; Zlikwidujemy  znaczną  część  hazardu  w Polsce,  https://archiwum.premie 

r.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-zlikwidujemy-znaczna-czesc-hazardu-w-polsce.html [dostęp: 

29.11.2019]. 
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obowiązywania ustawy o grach hazardowych. 

 Zasadnicze zmniejszenie liczby automatów do gier o niskich wygranych nie wpłynęło 

na dochody z tytułu podatku od gier na tych automatach w 2010 roku Automaty 

wykorzystywane w działalności do końca 2010 roku stanowiły przedmiot opodatkowania. 

W  rezultacie zarejestrowane w 2010 roku automaty do gier o niskich wygranych zapewniły 

dochody z podatku od gier w kwocie 525 316 tysięcy złotych, o 37 901 tysięcy złotych więcej 

niż w 2009 roku488. Na łączną kwotę dochodów podatkowych wpływa zarówno liczba urządzeń 

opodatkowanych, jak i stawka podatku. Pomimo sukcesywnego zmniejszania liczby urządzeń 

ANW wpływy budżetowe z tytułu podatku od tych urządzeń nie uległy zmniejszeniu, gdyż 

podwyższona została stawka podatku. Można przeprowadzić symulację wpływu zmiany stawki 

podatku na łączną wysokość wpływów. Jeżeli w 2009 roku zarejestrowanych było 53 156 

automatów do gier, a stawka podatku od jednego urządzenia wynosiła 180 euro, to przy 

przyjęciu kursu przeliczeniowego 4,36 zł stawka podatku wynosiła 784,8 złotych. Stawka 

w  takiej wysokości powodowała, że łączna wysokość podatku od automatów do gier wynosiła 

41 952,3 tysięcy złotych. Zapewnienie dochodów z tytułu podatku na tym samym poziomie 

przy stawce 2 000 zł od urządzenia było możliwe, jeżeli na rynku pozostało co najmniej 20 976 

automatów. Oczywiście symulacja ma charakter wyłącznie ilustracyjny, gdyż odnosi się 

do informacji o liczbie automatów na dzień 31 grudnia 2009 roku. W kolejnych latach nie 

zostały skompensowane podatkami od innych gier straty z tytułu wygaszania gier 

na automatach o  niskich wygranych jako źródła opodatkowania. Wzrost w kolejnych latach 

przed 2015 roku łącznej kwoty podatków od innych gier i zakładów był niższy niż uiszczane 

w  tych latach należności z tytułu podatku od gier na automatach o niskich wygranych. 

 Tabelaryczne zestawienie podatku od gier w latach 2009-2020 dotyczy nie tylko 

podatku od gier na automatach. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że poziom 

dochodów z poszczególnych gier pozostaje w  proporcjonalnej zależności z nowymi stawkami 

podatku. W 2010 roku najwyższe dochody z podatku od gier pochodziły, podobnie jak w latach 

poprzednich, z gier liczbowych, z tym, że nominalna kwota była niższa niż w roku poprzednim. 

Spadek dochodu z podatku od gier liczbowych był związany z mniejszym zainteresowaniem 

tymi grami. 

 Wniosek taki jest uzasadniony, albowiem w odniesieniu do gier liczbowych nie uległy 

zmianie regulacje dotyczące podstawy opodatkowania i stawki podatku. Stabilna była również 

sytuacja prawna w zakresie podatku od gier loterii pieniężnych (stawka podatku 15% podstawy 

 
  488 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr 19.  
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opodatkowania - art. 74 pkt 2 u.g.h.). W odniesieniu do loterii pieniężnych prognozowano 

wzrost na początku w wysokości o 20%, potem w latach 2014-2015 – 10%, a  następnie w 2015 

roku spadek o 25% w stosunku do 2009 roku489. Założenie nie zostało zrealizowane. W 2010 

roku kwota podatku od loterii pieniężnych nieznacznie wzrosła, a udział we wszystkich 

dochodach z tytułu podatku od gier utrzymał się na tym samym poziomie, tj. 2,3%. Dotychczas 

nieopodatkowane loterie audiotekstowe również poddano opodatkowaniu podatkiem od gier 

w wysokości 25% podstawy opodatkowania. Początkowe zainteresowanie tą formą usług 

hazardowych ulegało stopniowo zmniejszeniu. Tendencja taka utrzymywała się do 2013 roku 

Skutkiem było systematyczne zmniejszanie łącznych kwot podatku od loterii audiotekstowych. 

Wzrost, który odnotowano w latach 2014-2018, jest na stabilnym poziomie, z tym łączna kwota 

podatku za poszczególne lata kształtuje się na poziomie niższym o ponad połowę w porównaniu 

z pierwszym rokiem obowiązywania ustawy. 

 Zmieniona została również stawka od gier urządzanych w salonach gier bingo pieniężne 

Zwiększone opodatkowanie mogło być jedną z przyczyn braku zainteresowania podmiotów 

gospodarczych urządzaniem tej gry. W 2010 roku już nie działały w Polsce salony gry bingo 

pieniężne, mimo że w 2009 roku było zarejestrowanych 168 salonów490. 

 Zwiększeniu w rozpatrywanym okresie uległy dochody z podatku od zakładów 

wzajemnych. Zestawienie zawarte w tabeli nr 19 potwierdza, że w 2010 roku nastąpił wzrost o 

5,8% w stosunku do 2009 roku. Prognozowano wysoki wzrost dochodów budżetowych 

z zakładów wzajemnych, z tym, że prognoza była budowana na założeniu zmiany stawki 

podatku i zmiany podstawy opodatkowania. W efekcie prac legislacyjnych odstąpiono 

od projektowanych zmian, podwyższenie stawek nastąpiło w minimalnym zakresie. Zakłady 

wzajemne są oferowane w  punktach przyjmowania zakładów. Dostępność tej gry, możliwość 

udziału w grze graczy o  różnych możliwościach finansowych, łatwe zasady udziału, legalna 

reklama są czynnikami wpływającymi na przychody branży, a w konsekwencji wysokość 

podatku od gier z tytułu zakładów wzajemnych. 

 W odniesieniu do 2010 roku prognozowano wzrost o 8% rocznie dochodów z podatku 

od gier urządzanych w kasynach gier491. Zasadnicza zmiana przepisów prawa dotyczących 

rynku gier na automatach wpłynęła na zwiększenie zainteresowania prowadzeniem kasyn492. 

 
489 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr 19. 
490 Informacja Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2010 r.,  https://finanse-

arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf  [dostęp: 

6.10.2020].   
491 Druk nr 2481, s. 38-40 uzasadnienia.  
492 W 2009 r. wpłynęły 22 wnioski, natomiast w 2010 r. odnotowano wpływ aż 62 wniosków- za Informacją 

Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w 2010 r., https://finanse-

https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf
https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf
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W 2010 roku złożone zostały 62 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie kasyna, 

co stanowi wzrost o 40 wniosków w  porównaniu z 2009 rokiem. Minister Finansów udzielił 

13 koncesji na prowadzenie kasyn. Z uwagi na limitowanie udzielanych koncesji zastosowanie 

znalazły przepisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie 

szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu dla podmiotów ubiegających się 

o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry 

bingo pieniężne493. Celem rozporządzenia było sprecyzowanie warunków obiektywnie 

sprzyjających wyborowi najlepszej oferty. Zgodnie z rozporządzeniem przy wyborze oferty 

konieczne było uwzględnienie atrakcyjności lokalizacji, terminu rozpoczęcia działalności, 

a także wywiązywania się z obowiązków poprzez analizę ewentualnych cofnięć koncesji 

lub  wezwań do usunięcia naruszenia prawa podmiotu ubiegającego się o koncesję 

lub  zezwolenie. Stawka opodatkowania kasyn gry wzrosła z poziomu 45% do 50% podstawy 

opodatkowania, co wpłynęło na wysokość podatku od kasyn gier. Ostatecznie w 2010 roku, 

w  porównaniu z rokiem poprzednim, była to kwota niższa o 2%. Zakładany wzrost wpływów 

nie został osiągnięty. 

 Wprowadzone zmiany prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych nie były 

jednolicie oceniane. Zgłaszane były postulaty umożliwienia urządzania gier na automatach 

o  niskich wygranych, kwalifikowania gry w pokera jako rozgrywki polegającej 

na umiejętnościach a nie losowej, poszerzenia zakresu legalizacji gier urządzanych za 

pośrednictwem sieci Internet oraz liberalizacji hazardu poprzez wyłączenie z reglamentacji 

części gier494. 

 Ustawa o grach hazardowych w drugim roku obowiązywania została poddana 

nowelizacji495. Wprowadzono system rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier 

i  audiowizualny system kontroli gier w kasynach gry, określono warunki korzystania 

w  prowadzonej działalności z automatów i urządzeń do gier z uwzględnieniem warunków 

przeprowadzania badań sprawdzających, wprowadzono jako zasadę prawny zakaz 

organizowania gier w sieci Internet ‒ za wyjątkiem zakładów wzajemnych. Podmioty 

urządzające zakłady wzajemne mogły więc oferować grę za pośrednictwem sieci Internet. 

 Zasadnicze znaczenie dla finansów publicznych miało dozwolenie na urządzanie 

zakładów wzajemnych w sieci Internet. Prognozowano wzrost dochodów z zakładów 

 
arch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_o_realizacji_ustawy_o_gh_w_2010.pdf,dostęp:6.10.2020]  
493 Dz. U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1085. 

  494 Informacja MF za 2010,op. cit.  s. 28,  

  495 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 134 poz. 779) weszła w życie z dniem 14 lipca 2011 r. 
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wzajemnych, w konsekwencji zwiększenie wpływów z podatku od gier. Z zestawienia wynika, 

że w roku 2011 nastąpił spadek dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Wdrożenie nowych 

technicznych możliwości oferowania gier cyfrowo wymagało podjęcia działań 

organizacyjnych. W  kolejnych latach wzrost roczny wynosił odpowiednio: w 2012 roku 

o  4,5%, w 2013 roku o  14,4%, w 2014 roku o 18,1%, w 2015 roku o 24,7%, w 2016 roku 

o  28%, w 2017 roku o  107%496. Oferta zakładów wzajemnych w punktach przyjmowania 

zakładów i w sieci Internet zwiększa konkurencyjność w porównaniu z grami oferowanymi 

tradycyjnie497. W latach 2018-2020 dochody budżetowe z tytułu podatku od zakładów 

wzajemnych systematyczne wzrastały. Dane dotyczące pierwszej połowy 2020 roku nie 

pozwalają na ostateczną ocenę, pochodzą bowiem z okresu zaostrzonych rygorów sanitarnych. 

 Zmiany dotyczące organizacji gier w kasynach związane z kontrolą gier i rejestracją 

gości nie wpłynęły na wysokość podatku od tych gier. Lata 2010 i 2011 to okres stabilnych 

dochodów z tego tytułu. 

 Warto zauważyć, że od 2011 roku uproszczono tryb organizowania loterii fantowych 

i  gry bingo fantowe, w którym wartość puli wygranych nie przekracza wysokości kwoty 

bazowej. W konsekwencji tak zwane małe loterie fantowe, w których wartość wygranych nie 

przekraczała 3 395 złotych, nie wymagały zezwolenia, urządzanie ich było możliwe po 

dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi. Uproszczenie wymogów skutkowało 

zwiększeniem zainteresowania tą formą gier. W porównaniu z 2010 rokiem, kiedy wydano 

zezwolenia na urządzenie 2. loterii fantowych, w  2011 roku wpłynęło 78 zgłoszeń urządzenia 

takich loterii, a w kolejnym roku 1561498. Odstąpienie od wymogu formalnego uzyskania 

zezwolenia spowodowało zwiększenie zainteresowania podmiotów gospodarczych oraz 

organizacji społecznych dokonywaniem zgłoszeń takiej działalności. Ułatwieniem był poradnik 

„Zasady urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe”, udostępniony na stronie 

internetowej Ministerstwa Finansów. Statystyka potwierdza skokowy wzrost zainteresowania: 

1 561 zgłoszeń w 2012 roku, 1 797 zgłoszeń w 2013 roku, 2 088 w 2014 roku. 

 Z zestawienia zawartego w tabeli nr 19. wynika, że podatek od loterii pieniężnych 

 
  496 Zob. tabela nr 19.  

  497 Minister Finansów przedstawił zestawienie statystyczne dotyczące lat 2016-2017, w których obserwowano 

skutek zalegalizowania rynku zakładów wzajemnych, organizowanych przez Internet. W 2017, w porównaniu z 

2016 r., wzrost podatku od zakładów wzajemnych zawieranych przez sieć Internet wynosił 217%, natomiast 

podatku od zakładów wzajemnych zawieranych w punktach naziemnych 18%  – źródło, Informacja Ministerstwa 

Finansów  o  realizacji  ustawy  o  grach  hazardowych  w  2017 

r., https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardo

wych+w+2017+roku.pdf [dostęp: 6.12.2019]. 

  498 W celu ułatwienia podmiotom zainteresowanym przygotowania dokumentów udostępniono na stronie 

Ministerstwa Finansów opracowanie Zasady urządzania małych loterii fantowych i gry bingo fantowe. Materiał 

Informacyjny, Warszawa 2014, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/2446733 [dostęp: 19.11.2019] 
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w  2011 roku wzrósł zasadniczo w porównaniu z 2010 rokiem. Udział dochodów z tego tytułu 

w łącznej kwocie podatków od gier zwiększył się z 2,3% do 3,7%. Zmianie uległa również 

proporcja udziału gier liczbowych w łącznej wartości podatku od gier. W 2011 roku wzrosła 

z  30,8% do 35,2%. Należy zauważyć, że podatek z tego tytułu niezmiennie stanowił zasadniczą 

część dochodów z podatku od gier. 

 W 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia 

przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub 

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne499, obowiązywały dodatkowe kryteria 

oceny ofert przetargowych. Nowa regulacja wymagała wskazania we wniosku, dotyczącym 

prowadzenia działalności w kasynach gry i salonach gry bingo pieniężne, deklarowanej 

podstawy opodatkowania, a we wnioskach dotyczących prowadzenia działalności w kasynach 

również deklarowanej powierzchni kasyna. Zmiana w tym zakresie nie wpłynęła na podatek od 

gier w  kasynach gry w 2012 roku. Zwiększenie dochodów podatkowych o 25% było 

spowodowane większym zainteresowaniem tego rodzaju grami. Stopniowe zmniejszanie liczby 

automatów do gier poza kasynami gry spowodowało wzrost liczby automatów w kasynach. 

Celem ustawodawcy było umożliwienie tej formy gry hazardowej wyłącznie w kasynach, 

zatem ekonomicznie uzasadnione stało się wykorzystywanie przez kasyna limitów określonych 

w  ustawie. Gry na automatach stały się źródłem przychodów kasyn, o czym świadczy wzrost 

do kwoty 172 244 tys. zł w 2012 roku. 

 Udział podatków od różnych gier w łącznej wielkości podatku od gier w 2012 roku był 

zróżnicowany. Analiza danych zawartych w tabeli nr 19 pozwala sformułować wniosek, 

że podatek od gier liczbowych stanowił 42,8%, podatek o gier urządzanych w  kasynach gry –  

12,5%, podatek od gier urządzanych w salonach gier na automatach – 15,1%, podatek 

od zakładów wzajemnych –  6,6%, podatek od loterii pieniężnych – 5,1% łącznej wysokości 

podatku od gier. Zasadniczo zmniejszył się udział podatku od loterii audiotekstowych 

z poziomu 0,7% do poziomu 0,1%. 

 W 2011 roku ważność utraciło 178 zezwoleń na prowadzenie gier na automatach 

o  niskich wygranych, a dyrektorzy izb celnych wydali 108 decyzji o cofnięciu zezwoleń500. 

W  2012 roku z powodu upływu czasu ważność utraciło 66 zezwoleń, a właściwe organy 

wydały 137 decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w związku z naruszeniem przepisów. 

 
499 Dz. U. z 2012 r. poz. 522. 
500 Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty,: 6.10.2020].  



217 

W 2013 roku na podstawie decyzji dyrektorów izb celnych cofnięto 387 zezwolenia 

na prowadzenie działalności i urządzanie gier na automatach o niskich wygranych. W 2014 

roku wydano 766 decyzji o cofnięciu zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności 

z  wykorzystaniem automatów o niskich wygranych. W efekcie coraz mniejszej liczby tego 

typu urządzeń wysokość podatku od gier na automatach o niskich wygranych stopniowo się 

zmniejszała. W 2016 roku wygasły ostatnie zezwolenia. W tym roku nie wystąpiły dochody 

z  podatku od ANW, a dochody od automatów do gier w salonach gier na automatach stanowiły 

zaledwie 0,19% łącznych podatków od gier501. 

 Negatywna ocena gier na automatach o niskich wygranych, zmniejszenie ich 

dostępności oraz aktywność podmiotów oferujących gry innego rodzaju stanowiły elementy 

kształtowania rynku gier. Rynek gier hazardowych zależy od zainteresowania graczy. 

W 2013 roku znacznemu obniżeniu uległ podatek od gier liczbowych. Spadek o 9% 

w porównaniu z 2012 rokiem był spowodowany obniżeniem wyniku sprzedaży gier losowych. 

Gracze nie byli zainteresowani, gdyż obniżono liczbę kumulacji, oferujących szczególnie 

wysokie wygrane. Tendencja niskich dochodów z gier liczbowych utrzymywała się również 

w 2014 roku. Udział podatku od gier losowych w łącznej kwocie podatku od gier w 2013 roku 

wynosił 41,3%, w 2014 roku – 46%502. 

 W 2013 roku zarysowała się tendencja wzrostu podatku od loterii pieniężnych, od gier 

urządzanych w kasynach gry i od loterii pieniężnych. Można dopatrywać się tu efektu wzrostu 

świadomości społecznej co do udziału w grach o relatywnie niskim stopniu ryzyka. Gracze 

dokonują wyboru, kierując się na przykład możliwością angażowania niewielkich stawek 

w  loteriach lub przekonaniem o kontrolowanych warunkach urządzania gier w kasynach. 

Odtworzenie procesu społecznego poszukiwania przez graczy poszczególnych gier wymaga 

odrębnych badań, wykraczających poza ramy niniejszej pracy. 

 Porównanie prezentowanych w tabeli nr 19 danych za lata 2013 i 2014 pozwala 

na wniosek, że kształtowała się stała tendencja wzrostu opodatkowania gier w kasynach gry, 

loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych oraz gier liczbowych. Odpowiednio wzrost kwot 

podatku od gier w porównaniu z rokiem 2013 wynosił: od gier liczbowych 6,8%, od loterii 

pieniężnych 17,8%, od gier w kasynach 7,8%, od zakładów wzajemnych 18,1%, od loterii 

audiotekstowych 756,9%. Należy zauważyć, że od 2014 roku kwoty podatku od loterii 

audiotekstowych utrzymują się na stałym poziomie. 

 
501 Ibidem. 
502 Ibidem. 
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 W związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 roku ustawy z dnia 9 maja 2014 

roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych503 odstąpiono 

od obowiązku uzyskiwania świadectw przez osoby przyjmujące zakłady wzajemne oraz osoby 

prowadzące kolektury gier liczbowych oraz pominięto możliwość uznawania za równoważne 

ze świadectwami zawodowymi świadectw wydawanych przez wyspecjalizowane organizacje, 

prowadzące szkolenia w zakresie gier hazardowych. Skutkiem było stopniowe zwiększanie 

liczby kolektur i punktów oferujących te gry. W 2015 roku udział podatku od zakładów 

wzajemnych w łącznej kwocie podatku od gier wzrósł do 11,4%, a  podatku od gier liczbowych 

do 52,3%. Kwota podatku od zakładów wzajemnych wzrosła w  porównaniu z rokiem 

poprzednim o 24,7%, a od gier liczbowych o 24,7%504. 

 W 2016 r. nastąpiło dalsze zwiększenie łącznej wysokości podatku od gier. 

W porównaniu z rokiem poprzednim łączna kwota podatku od gier wzrosła o 5,6%. Najwyższe 

kwoty podatku generowały gry liczbowe i gry urządzane w kasynach. Największe tempo 

wzrostu wykazywał rynek zakładów wzajemnych. Wzrost kwoty podatku z tego tytułu wynosił 

28,5%. 

 W związku z nowelizacją z 2017 roku wprowadzono monopol państwa na urządzanie 

gier na automatach do gier w salonach gier na automatach, możliwość urządzania innych niż 

zakłady wzajemne i loterie promocyjne gier w sieci Internet przez spółkę wykonująca monopol 

państwa, możliwość urządzania turniejów gry w pokera także poza kasynami gry, możliwość 

reklamy zakładów wzajemnych, na urządzanie których zostało udzielone zezwolenie. 

Oddziaływanie reklamy wywołało skutek niezwłoczny. W roku 2017 podatek od zakładów 

wzajemnych stanowił blisko 25% łącznych podatków od gier. Przeprowadzone w ramach 

niniejszego rozdziału badania prowadzą do wniosku, że podatek z tego tytułu wzrósł o 107% 

w porównaniu z rokiem poprzednim. Systematycznie zwiększał się podatek od loterii 

pieniężnych i kasyn gry, nieznacznemu obniżeniu uległ podatek od gier liczbowych505. Objęte 

monopolem państwa loterie pieniężne w roku 2017 spowodowały wzrost kwot podatku o 20%, 

natomiast gry liczbowe wygenerowały dochody fiskalne w wysokości o 3,6% niższe niż w 2016 

roku. Łączna kwota podatku od gier wzrosła o 17,2%. Dynamika wzrostu podatku od gier była 

związana z podatkiem od gier urządzanych w kasynach oraz od loterii pieniężnych. 

 
503 Dz. U. z 2014 r poz. 768. 
504 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr 19. 
505 Wynikające z ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2017 r. zmiany dotyczące gier na 

automatach organizowane w systemie monopolu państwa nie zostały jeszcze poddane ocenom statystycznym w 

raporcie MF. 
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 Warto podkreślić, że w 2018 roku odnotowano zwiększenie podatku od gier o 16,6% w 

stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie wysoki wzrost podatku nastąpił w sektorze 

zakładów wzajemnych. Dane dotyczące tego roku wskazują, że z tytułu zakładów wzajemnych 

przyjmowanych w  punktach stacjonarnych podatek wynosił 128 142 tys. zł, czyli o 22,9% 

więcej niż w roku poprzednim. Analogicznie, z tytułu zakładów przez Internet, podatek w 2018 

roku wynosił 465 363 tys. zł i był o 66,7% wyższy niż w 2017 roku. 

 Podatek od gier hazardowych w 2019 roku był wyższy niż roku poprzednim. 

Porównanie łącznych kwot z tego tytułu w latach 2018 i 2019 zawartych w tabeli nr 19 

potwierdza wzrost o 442 646 złotych, czyli o 22,9%. Można zatem skonstatować, że cel 

fiskalny ustawy o grach hazardowych jest systematycznie realizowany. 

 

Tabela 20.Struktura podatku od gier w latach 2009-2019 (w %) 
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2009 37,9 8,3 15,2 5,5 0 2,3 0,01 30,8 100% 

2010 30,8 8,1 18,6 5,8 1,2 2,3 0 31,1 100% 

2011 35,2 8,7 19,9 5,8 0,7 3,7 – 25,8 100% 

2012 42,8 12,5 15,1 6,6 0,1 5,1 – 17,8 100% 

2013 41,3 17,3 11,0 8,0 0,1 6,7 – 15,8 100% 

2014 46,0 20,0 7,4 10,1 0,7 8,4 – 7,4 100% 

2015 52,3 22,5 3,4 11,4 0,6 9,1 – 0,7 100% 

2016 51,1 24,9 0,2 13,9 0,6 10,3 – – 100% * 

2017 42,0 22,4 0 24,6 0,5 10,5 – – 100% * 

2018 37,0 19,9 0,1 32,2 0,4 10,5 – – 100% x 

2019 33,1 19,9 0,7 35,9 0,6 9,8 – – 100% 
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  * ‒ w latach 2016-2019 w strukturze podatku uwzględniano również podatki z tytułu loterii fantowych; 

generowały one dochody podatkowe na poziomie odpowiednio 0,0008%, 0,002%. i 0,001% 

  x ‒ błąd arytmetyczny o 0,1% 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach i 

zakładach  wzajemnych  w  2009 

r.,https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020] oraz 

Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty: [dostęp: 6.10.2020] 

 

 Zestawienie (tabela 20) przedstawia udział podatku od poszczególnych gier 

hazardowych w ogólnych dochodach z tytułu podatku od gier. Dominujące znaczenie w sferze 

finansów publicznych mają gry liczbowe, generują bowiem najwyższe dochody budżetowe 

w ramach podatku od gier. Porównanie danych liczbowych z lat 2009-2017 potwierdza, 

że udział gier liczbowych podlegał zmianom. Przyjmując za wyjściowy stan z 2009 roku można 

stwierdzić, że skutkiem wprowadzenia nowej ustawy o grach hazardowych był gwałtowny 

spadek znaczenia podatku od gier liczbowych w łącznej kwocie podatku od gier. W okresie 

od 2011 do 2015 roku utrzymywała się tendencję wzrostu udziału podatku do gier liczbowych 

w strukturze podatku od gier. Analogiczną tendencję odnotowano również w podatku od gier 

w kasynach gry. Zmniejszenie udziału w strukturze podatku od gier po wejściu w życie nowej 

ustawy było jednak niewielkie, w odróżnieniu od podatku od gier liczbowych. Kasyna gry 

oferują gry na automatach. Od 2015 roku, po wygaśnięciu zezwoleń udzielonych innym 

podmiotom pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów prawa, kasyna były jedynymi 

miejscami lokowania automatów do gier. Statystyka potwierdza, że w  roku 2015 udział gier 

urządzanych w kasynach w strukturze podatku od gier wzrósł o 2,5%. 

 W 2010 roku zwiększeniu uległ udział podatku od gier urządzanych w salonach gier na 

automatach oraz od gier na automatach o niskich wygranych. Było to spowodowane 

podwyższeniem stawki podatku od gry na automatach oraz zryczałtowanej stawki podatku 

od automatu do gry o niskie wygrane. Zmiany przepisów prawa prowadziły do stopniowej 

likwidacji gier na automatach poza kasynami gry, jednak w pierwszym roku obowiązywania 

ustawy o grach hazardowych liczba automatów do gier nadal była wysoka. W kolejnych latach 

zmniejszała się liczba podmiotów urządzających gry na automatach, także na automatach 

o  niskich wygranych. Zgodnie z założeniami ustawodawcy udział podatku od gier 

na automatach o niskich wygranych w łącznej kwocie podatku od gier systematycznie się 

zmniejszał, do wygaśnięcia tej działalności w 2015 roku. 

 W 2010 roku zwiększeniu uległ udział podatku od gier urządzanych w salonach gier na 

automatach oraz od gier na automatach o niskich wygranych. Było to spowodowane 
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podwyższeniem stawki podatku od gry na automatach oraz zryczałtowanej stawki podatku 

od automatu do gry o niskie wygrane. Zmiany przepisów prawa prowadziły do stopniowej 

likwidacji gier na automatach poza kasynami gry, jednak w pierwszym roku obowiązywania 

ustawy o grach hazardowych liczba automatów do gier nadal była wysoka. W kolejnych latach 

zmniejszała się liczba podmiotów urządzających gry na automatach, także na automatach 

o  niskich wygranych. Zgodnie z założeniami ustawodawcy udział podatku od gier na 

automatach o niskich wygranych w łącznej kwocie podatku od gier systematycznie się 

zmniejszał, do wygaśnięcia tej działalności w 2015 roku. 

 Interesująca jest dynamika podatku od zakładów wzajemnych. Aktualnie ten rodzaj 

usług hazardowych generuje prawie jedną trzecią dochodów budżetowych z tytułu podatku 

od gier. Wysoki udział na poziomie ponad 32% kwoty łącznej można tłumaczyć popytem na ten 

rodzaj usług. Można jednak dostrzec w tej wielkości potwierdzenie zarzutu nadmiernego 

opodatkowania zakładów wzajemnych, w szczególności zakładów bukmacherskich. Wysokość 

udziału podatku od zakładów wzajemnych w łącznej kwocie uzyskiwanej z  podatku od gier 

stanowi argument przystający do postulatu zmiany metody opodatkowania zakładów 

wzajemnych. 

 Odrębną kategorią gier są gry kasynowe urządzane w sieci Internet. Poczynając 

od 2018 roku ten rodzaj gier hazardowych jest legalny, podlega opodatkowaniu, rezultatem 

czego były dochody budżetowe z podatku od gier w kwocie 79 693 000 złotych506. Ten sektor 

gier generuje podatek wynoszący 17,4% podatku od gier urządzanych w kasynach gier. 

 

3.8.Podsumowanie  

 

 Władza państwowa, wyłaniana w procesie politycznym, stanowi i egzekwuje prawo. 

Racjonalny ustawodawca dąży do porządkowania sytuacji jednostek, rozwiązywania 

problemów społecznych, gospodarczych lub kulturowych507. Trudno zachować racjonalność 

ustawodawcy, który – opodatkowując gry hazardowe – akceptuje tę dziedzinę działalności, 

a limitując możliwość legalnego hazardu wyraża dezaprobatę dla działalności groźnej 

w skutkach społecznych, sprzecznej z zasadami religijnymi, etycznymi, kulturowymi. Dylemat 

 
506 Informacja  Ministerstwa  Finansów  o  dochodach  budżetu  państwa  po  czerwcu  2020  roku, 

https://www.gov.pl/web/finanse/dochody-budzetu-panstwa -po-czerwcu-2020-r [dostęp: 6.10.2020]. 
507 H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] W. Bartosiewicz (red.), 

Główne kultury prawne współczesnego świata, PWN, Warszawa 1995, s. 11; H. Rot, Stanowienie i uznanie prawa 

[w:] S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczególnych nauk prawnych, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1990, s. 97-116. 
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sprowadza się więc do udziału państwa w rynku gier hazardowych, mimo jednoczesnego 

wskazywania negatywnych społecznych skutków hazardu. Świadomość skutków hazardu 

uzasadnia pytanie o zgodność opodatkowania gier hazardowych z moralnością publiczną508. 

Wartości jednoczące społeczeństwo, akceptowane jako minimum etyczne, wykluczają 

możliwość poboru podatku od dochodów z niektórych źródeł509. Paradoksalnie, pewna część 

środków pozyskiwanych przez państwo z hazardu jest wydatkowana, w ramach wykonywania 

zadań publicznych, na przeciwdziałanie skutkom patologicznego uzależnienia od hazardu, 

regulowania pozyskiwania z dopłat od działalności hazardowej środków zasilających fundusz, 

którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom hazardu. 

 Dostrzegane jest znaczenie dochodów z gier hazardowych jako źródła finansowania 

zadań publicznych. Zadania publicznoprawne, określane zgodnie z potrzebami społecznymi, są 

limitowane możliwościami budżetowymi w zakresie finansowania wydatków. Na poziom 

akceptacji mają wpływ również ukształtowane i gwarantowane innymi normami prawnymi 

uprawnienia zapewniające zaspokojenie akceptowanych potrzeb, z którymi wiąże się 

konieczność ponoszenia wydatków finansowanych ze środków publicznych, zasilanych 

również wpływami z danin związanych z grami hazardowymi. Wybór sprowadzić można 

do dylematu ograniczania hazardu i rezygnacji z dochodów fiskalnych tak uzyskanych, bądź 

dozwalania na kontrolowany hazard i finansowanie dzięki dochodom budżetowym z tego tytułu 

ważnych społecznie wydatków. Cele i środki powinny pozostawać w logicznym związku 

przyczynowo-skutkowym, aby ingerencja państwa w sferę hazardu, będącą sferą działalności 

gospodarczej oraz sferą aktywności jednostki korzystającej z usług hazardowych, mogła być 

uznana za uzasadnioną. Zadaniem racjonalnego ustawodawcy jest dobór rozwiązań prawnych 

umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów. 

 Dokonywana w procesie legislacyjnym konkretyzacja determinantów podatku od gier 

hazardowych istotnie wpływa na podatkowe dochody budżetowe z gier hazardowych. 

Specyfika podatku od gier hazardowych jest związana z koniecznością realizacji zarówno celu 

fiskalnego, jak i celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. 

Zróżnicowanie gier hazardowych ogranicza możliwość przyjęcia jednolitego rozwiązania 

 
 508 J. Podkowiak, Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw, „Państwo 

i Prawo” 2019, nr 8, s. 21.; M. Zubik, O „grzechach społecznych” przeciwko ustawie zasadniczej, „Państwo 

i Prawo” 2018, nr 3, s. 3-4; A. Kalisz, Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako 

przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa, „Principia” 2013, nr LVII-LVIII, s. 196. 

 509 Przykładem są dochody z nierządu. Uzyskiwanie dochodów z tego źródła, za wyjątkiem czerpania zysków 

z cudzego nierządu, nie jest penalizowane, jednak ze względu na moralność publiczną dochody te nie podlegają 

opodatkowaniu. 
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prawnego w zakresie przedmiotu opodatkowania i stawek podatku510. Podstawa opodatkowania 

jest określany w odniesieniu do wpłaconych stawek, przychodu, wartości sprzedanych losów, 

wartości kartonów użytych do gry lub kwoty wygranych. Odmienne sposoby obliczenia 

podstawy opodatkowania różnych gier hazardowych odzwierciedlają poziom skomplikowania 

procesu legislacyjnego dotyczącego podatku od gier hazardowych. Stawki podatku od gier 

również nie są jednolite. Zróżnicowanie stawek określających proporcję dochodów 

budżetowych w stosunku do podstawy opodatkowania nie jest wyjaśniane w procesie 

legislacyjnym. W konsekwencji można jedynie obserwować wielkości podatku 

od poszczególnych gier uzyskiwanego w wyniku obliczania dokonywanego z uwzględnieniem 

stawki podatku i postawy opodatkowania. Zróżnicowanie determinantów podatku od gier może 

odzwierciedlać ocenę poziomu generowanych przez określone gry szczególnych zagrożeń 

społecznych. Szczególną uwagę zwraca opodatkowanie gier na automatach. Zmiany rynku gier 

związane z zakazem urządzania gier poza kasynem gry lub w prowadzonych przez podmioty 

wykonujące monopol państwa salonach gier na automatach oraz wyeliminowaniem gier 

na  automatach o niskich wygranych wymagały prawnej regulacji istotnej dla dochodów 

budżetowych z tytułu podatku od gier hazardowych.  Straty zostały skompensowane 

podwyższeniem w okresie przejściowym, w czasie kontynuowania działalności przez 

podmioty, którym zezwolenia zostały udzielone pod rządami ustawy poprzednio 

obowiązującej, podwyższony został zryczałtowanych podatek od gier na automatach.  

Ekonomiczny ciężar podatku od gier ponoszą gracze. Podatnikami podatku od gier są podmioty 

urządzające gry hazardowe. Jedynym odstępstwem jest przypisany uczestnikom turnieju 

pokera status podatników podatku od gier. Możliwe jest wprawdzie identyfikowanie 

organizatora turnieju pokera, z tym że nie jest to podmiot czerpiący zysk z rozgrywek, 

w  których gracze grają przeciwko sobie, a wygranymi są nagrody rzeczowe.   

 Analiza danych dotyczących podatku od gier w poszczególnych latach, uwzględniająca 

dokonywane zmiany prawnych warunków urządzania gier hazardowych, potwierdziła 

oddziaływanie zmian rynku gier hazardowych na strukturę i wysokość dochodów budżetowych 

z podatku od gier.  

 

  

 
510 Szerzej o dysonansie między przedmiotem opodatkowania a podstawą opodatkowania – K. Kopyściańska, 

Problemy definicyjne budowli w podatku od nieruchomości [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa …,op. cit.  

s. 264-274. 
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Rozdział IV. Niepodatkowe dochody budżetowe z gier hazardowych 

 

4.1. Uwagi wprowadzające  

 

 Związek prawa i ekonomii wynika z oddziaływania norm prawnych na stosunki 

społeczne, gospodarcze i finansowe511. Ekonomiczna analiza prawa pozwala na kształtowanie 

przepisów w celu uregulowania alokacji dóbr oraz powiększania zasobów indywidualnych 

i  społecznych512. Osiągnięcie celu efektywnego oddziaływania prawa na finanse publiczne 

wymaga utworzenia instrumentów prawnych, umożliwiających pozyskiwanie środków 

stanowiących dochody budżetowe. Rezultatem rozważania prawa jako instrumentu osiągania 

zamierzonych skutków w sferze finansów publicznych jest adekwatne do potrzeb kształtowanie 

norm podatkowych oraz norm służących pozyskiwaniu środków ze źródeł innych niż 

podatkowe. Relacja pomiędzy wysokością danin publicznoprawnych i wpływami budżetowymi 

nie jest prostą zależnością matematyczną. Zgodnie z krzywą Laffera513 nadmierne obciążenie 

podatkowe powoduje obniżenie wpływów budżetowych. Nierozdzielność prawa i ekonomii 

jest podkreślana w kontekście wynikających z prawa reguł sprawiedliwego postępowania oraz 

porządku ekonomicznego, zgodnego z zasadami ekonomii514.  

 Źródłem procesowego prawa podatkowego jest Ordynacja podatkowa515. Przepisom 

generalnej podatkowej ustawy proceduralnej podlegają również niepodatkowe należności 

budżetowe, zarówno budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Generalnej procedurze podatkowej podlegają należności budżetowe, ustalane lub określane 

 
511 r. Mastalski, Charakterystyka ogólna prawa podatkowego. [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego, t. III: 

Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 343–392.  

 512 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski (współautorzy), Wykład pierwszy Prawo jako ekonomiczny fakt [w:] 

J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 

12-16, O ekonomicznej analizie prawa zob. także: T. Nieborak, Creation and Enforcement of Financial Market 

Law in the Light of the Economisation of Law, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, passim.  
513 Zob. m.in. D. Begg, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s.509; E.V. Bowden, J.H. Bowden, Nauka 

zdrowego rozsądku, Warszawa 2002, s. 336. 

 514 S. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej, Kraków 2008, s. 17, 

https:// mises. pl/ wp- content/ uploads/ 2009/09/ekonomiczna-analiza-prawa.pdf; r. Tokarczyk, Jednostronność 

ekonomicznej analizy prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologia” 2007, zeszyt.4, s. 177. 

 515 Zob. A. Drwiłlo, Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego [w:] A. Drwiłło (red.), 

Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 46; M. Niezgódka-Medek, Przepisy 

ogólne [w:] S. Babiarz, B. Dauter, r. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 35. Specyfika tego rodzaju danin publicznoprawnych nie pozwala 

na stosowanie Ordynacji podatkowej wprost.; Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa  

oraz niektórych innych ustaw  złożony do Sejmu VII Kadencji w dniu 2 czerwca 2015 r., druk nr 2508, 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/682E71A9197D9E99C1257E5E00440664/%24File/3462.pdf [dostęp: 

2.02.2021] – dalej Druk nr 3462. 
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przez organ podatkowy516. W art. 2 § 2 pkt 3 Ordynacji podatkowej przesądzono podległość tej 

ustawie jedynie opłaty skarbowej, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej 

i od posiadania psów517. Zgodnie z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 60 u.f.p. do niepodatkowych 

należności budżetowych ustalanych przez inne organy stosuje się przepisy k.p.a. i odpowiednio 

przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa518. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na 

przepis art. 8 u.g.h., stanowiący, że do postępowań w sprawach określonych w ustawie stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, chyba 

że ustawa stanowi inaczej. Podatek od gier, opłaty, dopłaty podlegają regułom postępowania 

określonym w ustawie o grach hazardowych. Odpowiednie stosowanie przepisów wymaga, w 

ramach swobody decyzyjnej, dopasowania treści danej normy prawnej do zasadniczych celów 

i różnic w stosunku do regulacji, które mają być zastosowane519. 

 

4.2. Pojęcie niepodatkowych dochodów budżetowych 

 

 Pojęcie finansów publicznych obejmuje wszystkie dochody, pozostające do dyspozycji 

podmiotów prawa publicznego520. W klasyfikacji dochodów publicznych wyróżniane są 

dochody podatkowe i dochody niepodatkowe o znaczeniu uzupełniającym521. Dochody budżetu 

państwa to dochody o charakterze podatkowym i niepodatkowym W artykule 111 u.f.p. 

 
 516 Wyrok NSA z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt II GSK 1071/08, niepubl.,http:// nsa.gov.pl/doc/609C93E00B 

[dostęp: 29.11.2019].  
517 Szerzej o opłatach m.in. D. Antonów, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2017, s. 1- 543, r. Kowalczyk, Finansowo- prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych 

dochodów własnych gmin o charakterze publicznoprawnym, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, passim.  
518 Dodatkowo w doktrynie podnosi się, że za zasadnością stosowania przepisów procedury administracyjnej 

przemawia pobieranie niepodatkowych należności budżetowych przez organy, które co do zasady nie są organami 

podatkowymi ( B. Kucia-Guściora , Komentarz do art. 67 [w:]  P. Smoleń (red.),Ustawa o finansach publicznych. 

Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa  2012,s. 453). Zob. także: W. Chróścielewski, W. Nykiel, Ordynacja 

podatkowa a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red.), 

Ordynacja podatkowa. Studia, Łódź–Toruń 1999, s. 65.  

 519 Wyrok  NSA  z  dnia  22  stycznia  2016 

r., sygn.  akt  II  GSK  725/14,niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A319B59941 [dostęp: 29.11.2019]. 

Odpowiednie stosowanie do opłat przepisów Ordynacji podatkowej uzasadnia rozważenie i ocenę granic 

wykorzystania generalnej ustawy proceduralnej w zakresie powstania zobowiązania (art. 21 o.p.), 

odpowiedzialności zobowiązanego (art. 26-32 o.p.), zabezpieczenia wykonania zobowiązania (art. 33-46i o.p.), 

terminów płatności (art. 47-50 o.p.), zaległości (art. 51-52a o.p.), odsetek za zwłokę (art. 53-56d o.p.), opłaty 

prolongacyjnej (art. 57-58 o.p.), wygaśnięcia zobowiązania (art. 56-66 o.p.), ulg w spłacie (art. 67a-67e o.p.), 

przedawnienia (art. 68-71 o.p.), nadpłaty (art. 72-80 o.p.), praw i obowiązków następców prawnych oraz 

podmiotów przekształconych (art. 93-106 o.p.). 

 520 A. Hanusz, Finanse publiczne i prawo finansowe [w:] A. Hanusz (red.), Prawo finansowe. Wybrane 

zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019, s. 32. 

 521 A. Drwiłło, Opłata środowiskowa [w:] C. Kosikowski (red.) Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i 

uczniowie: Księga Dedykowana Pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego,Wydawnictwo Temida 2, Białystok 

2013,  s. 105. 
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dochody budżetu państwa zostały wyróżnione jako podatkowe i niepodatkowe. Odpowiada to 

kategoriom ustawy budżetowej, w której odróżniane są podatkowe i niepodatkowe dochody 

budżetu państwa.522 Dochody niepodatkowe stanowią dywidendy i wpłaty z zysku, cło, wpłaty 

z zysku NBP, dochody państwowych jednostek budżetowych, wpłaty jednostek samorządu 

terytorialnego, inne dochody niepodatkowe. Do dochodów niepodatkowych zaliczane są 

zwłaszcza opłaty, dywidendy z majątku Skarbu Państwa, cła, środki przekazywane z funduszy 

Unii Europejskiej, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego dokonywane na zasadzie 

redystrybucji dochodów523. Pojęcie dochodów niepodatkowych jako dochodów innych niż 

podatkowe znajduje odzwierciedlenie w ustawie o grach hazardowych, w której dochody z gier 

hazardowych obejmują, oprócz podatku od gier, również opłaty, dopłaty i kary pieniężne. 

Rozumienie pojęcia „niepodatkowe” jako „inne niż podatkowe” odpowiada założeniom 

dotyczącym konstrukcji pracy - przedstawienia w jednym rozdziale innych niż podatek od gier 

dochodów budżetowych uzyskiwanych z gier hazardowych. Niepodatkowe dochody 

budżetowe są więc rozumiane jako inne niż dochody podatkowe524.  

Do niektórych dochodów niepodatkowych jest stosowana Ordynacja podatkowa, która 

wprowadza legalną definicję niepodatkowych należności budżetowych525. Pojęcie 

niepodatkowych dochodów budżetowych jest przedmiotem prawnej regulacji w art. 3 pkt 8 o.p. 

oraz w art. 60 u.f.p. Zgodnie z art. 3 pkt 8 o.p. niepodatkowe dochody budżetowe to inne niż 

podatki i opłaty należności wynikające ze stosunków publicznoprawnych. będące dochodem 

budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 526 Definicja niepodatkowych 

dochodów budżetowych zawarta w art. 60 u.f.p. ma charakter otwarty i stanowi, 

że niepodatkowymi należnościami budżetowymi są w szczególności kwoty dotacji, należności 

z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 

terytorialnego, wpłaty nadwyżek środków samorządowych zakładów budżetowych i agencji 

wykonawczych,) wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych, 

należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 

 
522 A. Borodo, Komentarz do art. 111 [w:] Z. Ofiarski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz., Wolters 

Kluwer, Warszawa 2020, s. 683-686.  
523 Szerzej: P. Pest, Konstrukacja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych odchodów jednostek 

samorządu terytorialnego., Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, passim. 
524 r. Mroczkowski, Dochody budżetowe [w:] A. Drwiłło, (red. ) Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2014, s. 334. 
525 A. Borodo, op. cit., s. 686. 
526 Kategoria opłat nie została zdefiniowana prawnie. Użycie w definicji legalnej pojęcia nieostrego istotnie 

utrudnia kwalifikację tytułów dochodów budżetowych.- M. Kowalski, Niepodatkowe należności budżetowe jako 

danina publiczna w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] B. Brzeziński, J.P. Tarno (red.) Sądowa 

kontrola administracji w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 223-235. 
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z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów 

finansowanych z udziałem tych środków, należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach 

o wykroczenia skarbowe, dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki 

budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego 

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

stanowiące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

albo przychody państwowych funduszy celowych. Definiowanie niepodatkowych dochodów 

budżetowych w odrębnych aktach prawnych tworzy stan niepewności prawa, wymagający 

ustalenia relacji pomiędzy definicjami legalnymi527. 

 

4.3. Opłaty związane z urządzaniem gier hazardowych jako kategoria dochodów 

publicznych  

 

 Opłata to pojęcie języka potocznego, które nie zostało odrębnie zdefiniowane w ustawie 

o grach hazardowych528. W literaturze przedmiotu prezentowany jest podgląd, że opłata tanowi 

daninę publiczną, czyli jedną z form przejmowania przez państwo wartości pieniężnych 

od mieszkańców529. Opłaty administracyjne stanowią daniny publiczne, mające charakter 

przymusowy, bezzwrotny i pieniężny. Prezentowane jest również stanowisko, że opłata nie 

stanowi daniny, gdyż dotyczy zwykłej, a nie szczególnej korzyści wnoszącego opłatę i jest 

zależna od zachowania tego podmiotu530. Konsekwencją jest budowanie definicji, zgodnie 

z którą opłata stanowi obowiązkowe, publicznoprawne świadczenie pieniężne w wysokości 

określonej w formie władczej, pobierane od podmiotów, którego intencje są oceniane jako 

związane z zamiarem osiągnięcia korzyści531. Korzyść jest upatrywana w dążeniu 

do zwiększenia wartości rynkowej majątku lub dochodów, czego warunkiem są czynności 

organu publicznego.  

 
527M. Ušák, Niepodatkowe należności budżetowe w nowej ustawie o finansach publicznych, „Finanse 

Komunalne”, 2010, Nr 4, s. 5-12.  
528 Opłata – określona kwota pieniężna wpłacana za pewne świadczenie, usługę prawo do czegoś- M. Szymczak 

(red.), Słownik języka polskiego, tom 2., L-P, PWN, Warszawa 2002, s. 508. 
529 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK „ Dom Organizatora”, Toruń 2001, s.17-18. 
530 H. Dzwonkowski, Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego [w:] H. Dzwonkowski, Prawo 

podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1-10.  

 531 Ibidem  
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 Opłata jest uiszczana w zamian za świadczenie niepieniężne podmiotu 

publicznoprawnego532. W literaturze przedmiotu eksponowana jest ekwiwalentność jako 

istotna cecha opłaty. W zamian za świadczenie pieniężne uiszczane tytułem opłaty podmiot 

zobowiązany uzyskuje świadczenie wzajemne od organu pobierającego opłatę. Wzajemność 

świadczeń nie zmienia relacji między stronami, relację tę charakteryzuje brak 

równorzędności.533 Instytucja opłat ma charakter dwoisty, wykazuje bowiem niekiedy cechy 

podatku i cechy zapłaty za usługę534. Opłata nie jest podatkiem, jej cechą jest odpłatność o 

charakterze zindywidualizowanym, umożliwiającym podmiotowi wnoszącemu opłatę 

na żądanie od organu świadczenia wzajemnego535. Opłata ma cechy ceny, gdyż w zakresie 

całkowitym lub częściowym stanowi odzwierciedlenie korzyści536. 

 Celem opłaty jest nie tylko uzyskanie wpływów w sferze finansów publicznych. 

Ustawodawca wprowadza opłaty w związku z zamiarem prohibicji, prewencji, represji, 

kompensacji537. W praktyce szczególne znaczenie ma funkcja prewencyjna, sprowadzająca się 

do kształtowania postaw podmiotów, zainteresowanych określoną aktywnością. Wynikająca z 

przepisów prawa konieczność uiszczenia opłaty jest uwzględniana przez podmioty 

zobowiązane do jej uiszczenia w procesie wyboru, stanowiącym istotny etap również 

działalności prowadzonej w zakresie gier hazardowych. Funkcja fiskalna opłat, które są 

źródłem dochodów publicznych, ma znaczenie drugorzędne538. Problemem jest ustalenie 

właściwej wysokości opłat. W kalkulacji uwzględniana jest zarówno korzyść podmiotu 

zainteresowanego, jak i koszty udostępnienia świadczenia generującego opłatę539. Ustalenie 

opłat na poziomie kwot wysokich powoduje ograniczenie dostępu do świadczeń 

administracyjnych. Opłaty wyższe niż poziom ekwiwalentności mogą pełnić rolę prohibicyjną 

 
 532 S. Babiarz Czy likwidacja znaków opłaty skarbowej jest zgodna z Konstytucją RP?, „Jurysdykcja Podatkowa” 

2007, nr 2, s. 31-37. 

 533 I. Czaja-Hliniak, Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych dochodów publicznych, 

Wydawnictw SPES, Kraków 2006, s. 31. 

 534 A. Huchla, Świadczenia, do których stosuje się ordynację podatkową [w:] r. Mastalski (red.), Księga 

jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego 

i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2001, s. 157 i nast. 

 535 J. Gliniecka, Interwencyjna funkcja opłat w polskim systemie budżetowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1986, rok XLVIII, zeszyt 4, s. 46. 

 536 A. Drwiłło, Opłata środowiskowa…,op.cit., s. 117. 

 537 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12, OTK-A 2013/8/125. 

 538 A. Drwiłło, Opłaty jako dochody niepodatkowe [w:]  C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne 

i prawo finansowe , Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 657; J. Gliniecka, Opłaty publiczne [w:] System prawa 

finansowego, t.  III,  Prawo  Daninowe,  L.  Etel  (red.),  Wolters  Kluwer,  Warszawa  2010,s. 883-898.  

 539A. Huchla, Pojęcie i rodzaje opłat publicznych [w:] r. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, Prawo finansowe, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.463.     
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lub represyjną, jako że obciążenie opłatami sfer społecznie niebezpiecznych służy również 

prewencji. 

 W polskim prawie nie wprowadzono jednolitej opłaty. Przyczyną jest 

wieloprzedmiotowa działalność państwa540. Podobnie jak podatki, również opłaty 

administracyjne są zróżnicowane541. Wysokość opłaty odzwierciedla koszt wykorzystania 

aparatu administracyjnego (opłata za czynności) oraz wartość usługi (opłata za usługi 

świadczone przez państwo)542. Precyzyjne odtworzenie wysokości kosztów na poziomie 

wydatków państwa związanych z wykonywaniem czynności podlegających opłacie nie jest 

możliwe. Wymaga szacowania na poziomie przypuszczalnych wydatków za dane czynności 

urzędowe543. Z uwagi na zróżnicowane czynności urzędowe organu administracji publicznej 

kalkulacja opłat jest dokonywana w sposób zindywidualizowany, uwzględniający specyfikę 

poszczególnych czynności i korzyści uzyskiwanych przez wnoszącego opłatę544. Uwzględniane 

są różnorodne przyczyny ustanawiania opłat publicznych545. Opłaty nie mogą być ustalane w 

wysokości nadmiernej w stosunku do realizowanego celu. 546 W literaturze przedmiotu 

dostrzeżony i analizowany był problem relacji prawa krajowego i prawa unijnego w odniesieniu 

do opłat administracyjnych. Ciążący na krajach członkowskich obowiązek tworzenia 

i stosowania prawa w sposób zapewniający zgodność z literą, celem i duchem prawa unijnego 

dotyczy również opłat administracyjnych. Do danin publicznych mają zastosowanie przepisy 

unijne, wobec czego opłaty są poddawane ocenie zgodności z zasadą swobody przepływu 

towarów (art. 28 i 30 TFUE) oraz zasadą zakazu dyskryminacji podatkowej (art. 10 TFUE)547. 

 Konkurencja interesu finansowego państwa i interesu indywidualnego jednostki 

zobowiązanej została dostrzeżona w instytucji ulg. W przepisie art. 67a i 67b o.p. przewidziane 

zostały ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Odpowiednie stosowanie Ordynacji 

podatkowej uzasadnia wniosek, że co do zasady na podstawie wskazanych przepisów ulga 

w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia w całości lub w części 

 
 540 J. Gliniecka, Interwencyjna funkcja opłat w polskim systemie budżetowym, s. 48. 

 541 J. Jaśkiewicz, Elementy podatkowe opłat publicznych w Polsce [w:] J. Jaśkiewicz, L. Kurowski (red.), Studia 

podatkowe i budżetowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1964, s. 20. 

 542 J. Gliniecka, Opłaty publiczne. Analiza prawna i funkcjonalna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-

Gdańsk 2007, s. 68 i nast. 

 543 J. Gliniecka, Interwencyjna funkcja opłat…, ,op.cit.,  s. 49. 

 544 D. Antonów, Szczególne opłaty administracyjne, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 32-35. 

 545 C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2010, s. 48. 
546 D. Antonów, Prawo unijne w procesie stosowania prawa krajowego z zakresu opłat administracyjnych [w:] P. 

Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa 

dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 62-64. 
547 Ibidem. 
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może być udzielona również w zakresie opłat. Element ekwiwalentności opłaty i czynności 

podlegającej opłacie nie stanowi uzasadnienia poglądu odmiennego. Rozważania teoretyczne 

w tym zakresie wydają się uzasadnione mimo oczywistej niewielkiej przydatności praktycznej. 

Należy zauważyć, że jedynie zobowiązany jest uprawniony do inicjowania postępowania 

w przedmiocie ulg i wykazywania niemożności sprostania obowiązkowi uiszczenia opłaty. Ulgi 

są udzielane w odniesieniu do daniny ustalonej w wysokości deklarowanej przez 

zobowiązanego bądź ustalonej lub określonej przez organ administracji. Wsparcie udzielane 

na podstawie art. 67a i 67b o.p. nie stanowi przywileju abstrakcyjnego, lecz rodzaj pomocy 

udzielanej w celu przeciwdziałania skutkom sprzecznym z interesem publicznym lub interesem 

indywidulanym podatnika, tym bardziej gdy koszty ponoszone przez państwo w celu egzekucji 

należności przekraczają ekonomiczny efekt egzekucji548. Organ, w granicach decyzji 

uznaniowej, ustala zaistnienie przesłanki ważnego interesu zobowiązanego lub interesu 

publicznego. Sfera uznania administracyjnego nie podlega kognicji sądów 

administracyjnych549. Trudno zakładać, że podmiot planujący aktywność gospodarczą 

w zakresie usług hazardowych podejmie próbę wykazywania swojego ważnego interesu 

uzasadniającego umorzenie opłaty. 

 Ustawa o grach hazardowych wprowadziła w zakresie opłat stanowiących dochód 

budżetu państwa rozwiązania gwarantujące uzyskanie celu fiskalnego. Zgodnie z art. 68 ust. 3 

u.g.h. opłaty stanowią dochód budżetu państwa, dlatego istotne znaczenie ma określenie ich 

wysokości. Opłaty stały się przedmiotem regulacji ustawowej w miejsce dotychczasowego 

unormowania tej materii w akcie wykonawczym. Zmiana stanu prawnego dotyczącego opłat 

obejmowała nie tylko formę regulacji, ale również zmianę koncepcji systemowej. 

 Aktualnie opłaty związane z urządzanie gier hazardowych są pobierane za udzieloną 

koncesję lub zezwolenie, za złożenie egzaminu zawodowego, za wydanie świadectwa 

zawodowego. Jako zasadę przyjęto wyliczanie opłat proporcjonalnie do kwoty bazowej, 

według wielkości procentowej przyjętej w ustawie, za wyjątkiem opłat za zezwolenie na 

urządzanie loterii promocyjnej i loterii audiotekstowej. W założeniu kwota bazowa jest 

wyliczana w odniesieniu do obiektywnych mierników rynkowych. Przyjęta metoda ustalania 

wysokości opłaty w odniesieniu do kwoty bazowej stanowi rozwiązanie zastępujące poprzedni 

 
 548 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt I SA/ Kr 842/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A2492FCA2E [dostęp: 9.02.2021]. 

 549 Interesujący pogląd został zaprezentowany w wyroku NSA z 4 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3615/14, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ A92C2EF8A5 [dostęp: 29.11.2019].Sąd stanął na stanowisku, że 

uznaniowy charakter decyzji nie zwalnia organu administracji od dokonywania wyboru zgodnie z zasadami 

racjonalności, obiektywizmu, adekwatności do ustalonego stanu faktycznego. 
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sposób konkretyzacji wysokości opłaty w kolejnych wykonawczych aktach prawnych, 

uwzględniających zjawiska inflacyjne550. Z założenia zmienność kwoty bazowej powoduje, że 

metoda odniesienia do kwoty bazowej stabilizuje treść ustawy i umożliwia ekonomiczną 

adekwatność wpływów budżetowych bez konieczności zmian ustawy. 

 Definicja kwoty bazowej została sprecyzowana w art.70 u.g.h. Zgodnie z tym przepisem 

kwota bazowa w kolejnych latach to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, uzyskanego w drugim kwartale roku 

poprzedniego. Kwota bazowa jest więc zależna od kondycji gospodarki. Wynagrodzenia są 

wartością pochodną przychodów uzyskanych przez podmioty gospodarcze, kształtują się w 

proporcji do ekonomicznego efektu działalności przedsiębiorców. Związek przychodów 

i wynagrodzeń potwierdza możliwość zaliczenia wynagrodzeń do kosztów uzyskania 

przychodu, a w efekcie określenia wielkości dochodu w działalności gospodarczej. Kwota 

bazowa jest wyliczana jako średnia arytmetyczna wynagrodzeń uzyskiwanych w wybranym 

sektorze gospodarczym, jaki jest sektor przedsiębiorstw. Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego w corocznych obwieszczeniach informuje o wysokości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku551. 

 
 550 Przyjęto jako kwotę bazową zmieniającą się i podwyższaną w każdym roku kalendarzowym kwotę 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w drugim kwartale roku 

poprzedniego. Kwota bazowa w 2009 r. wynosiła 3 145,81 złotych (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 

listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 

2008 r., Dz. Urz. GUS 2008, Nr 7, p. 62).  

 551 W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020); informacje są podawane do publicznej wiadomości m.in. 

na stronie internetowej GUS: https://dziennikigus.stat.gov.pl.: obwieszczenie Prezesa GUS z 27 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II 

kwartale 2009 r. (Dz.Urz. GUS 2009, poz. 51); obwieszczenie Prezesa GUS z 30 lipca 2010 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 

2010 r. (Dz.Urz. GUS 2010, poz. 49); obwieszczenie Prezesa GUS z 27 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2011 r. (Dz.Urz. 

GUS 2011, poz. 32); obwieszczenie Prezesa GUS z 20 lipca 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2012 r. (Dz.Urz. GUS 2012, 

poz. 33); obwieszczenie Prezesa GUS z 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2013 r. (Dz.Urz. GUS 2013, poz. 27); 

obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2014 r. (Dz.Urz. GUS 2014, poz. 30); obwieszczenie 

Prezesa GUS z 16 lipca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2015 r. (Dz.Urz. GUS 2015, poz. 29); obwieszczenie Prezesa GUS z 18 

lipca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w II kwartale 2016 r. (Dz.Urz. GUS 2016, poz. 28); obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lipca 2017 r. w 

sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II 

kwartale 2017 r. (Dz.Urz. GUS 2017, poz. 32); obwieszczenie Prezesa GUS z 17 lipca 2018 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w drugim 

kwartale 2018 r. (Dz.Urz. GUS 2018, poz. 34); obwieszczenie Prezesa GUS z 17 lipca 2019 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w drugim 

kwartale 2019 r. (Dz.Urz. GUS 2019, poz. 31) obwieszczenie Prezesa GUS z 17 lipca 2020 r. w sprawie 
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 Naliczanie opłat w proporcji do zmiennej kwoty bazowej prowadziło w latach 

2010-2021 do zwiększania tej daniny, gdyż w okresie koniunktury gospodarczej 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kolejnych latach były wyższe. Należy jednak 

zauważyć, że obniżenie wysokości kwoty bazowej może spowodować zmniejszenie wysokości 

opłat. Ochrona finansów publicznych i konieczność zapewnienia odpowiednich dochodów 

z tytułu opłat przewidzianych w ustawie o grach hazardowych były rozważane na etapie 

projektowania zmian552. W ustawie o grach hazardowych przewidziano również zwiększenie 

procentowego współczynnika kwoty bazowej. Na podwyższonym, w stosunku do regulacji 

poprzednio obowiązującej, poziomie określono wysokość opłaty za prowadzenie kasyna gry, 

zezwolenia na punkty przyjmowania zakładów wzajemnych oraz zezwolenia na urządzanie 

turnieju pokera. 

 

Tabela 21. Wysokość kwot bazowych w latach 2010-2021 (w złotych) 

 

Rok Kwota bazowa 

2010 3271,39 

2011 3403,65 

2012 3560,83 

2013 3665,68 

2014 3785,38 

2015 3941,49 

2016 4063,75 

2017 4244,58 

2018 4474,00 

2019 4811,42 

2020 5140,74 

2021 5247,12 

 

Źródło: Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w drugim kwartale za lata 2009-2020 w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, 

https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-gus/ [dostęp: 6.01.2021]. 

 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku w drugim kwartale 2020 

r. ( Dz.Urz. GUS 2020, poz. 31). 

 552 Istotna zmiana dotyczyła ograniczenia katalogu opłat poprzez rezygnację z opłat wejściowych. Rezygnacja 

z tych dochodów została zrekompensowana podwyższeniem podatku od gier wskutek zwiększenia stawek 

podatku.  
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 Opłatami należącymi do katalogu art. 68 u.g.h. w pierwotnym brzmieniu były opłaty 

za udzielenie koncesji oraz udzielenie lub przedłużenie zezwoleń, opłaty egzaminacyjne, opłata 

za wydanie świadectwa zawodowego albo uznanie za równoważne z nim świadectwa, 

wydanego przez podmiot uprawniony (art. 25 ust.6 u.g.h.). Jednoznacznie stwierdzono, 

że opłaty stanowią dochody budżetu państwa. Obowiązkiem uiszczania opłat obciążone zostały 

podmioty urządzające gry hazardowe. Organami właściwymi w zakresie poboru opłat były 

organy dokonujące czynności podlegających opłacie. Z uwagi na zróżnicowany przedmiot 

czynności pobór opłat powierzono odpowiednio organom właściwym w sprawach udzielania 

koncesji, udzielania zezwoleń, wydawania świadectw zawodowych. Poboru opłat za udzielenie 

koncesji lub zezwolenia dokonywał organ właściwy w sprawach ich udzielenia. Organ ten był 

również właściwy w sprawach poboru opłaty za przedłużenie zezwolenia. 

 W 2011 roku wprowadzono opłaty za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych 

przez Internet553. Oszacowano, że uzasadniona będzie opłata w wysokości 4 000% kwoty 

bazowej oraz dodatkowo za każdą stronę 5 000% kwoty bazowej. Kalkulacji dokonano 

w odniesieniu do wartość zezwolenia na prowadzenie 100 punktów przyjmowania zakładów 

wzajemnych. Odpowiednio skalkulowano opłaty za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej 

z uwagi na możliwości płatnicze organizatora. W wyniku kolejnych nowelizacji ustawy 

ograniczony został katalog opłat. Odstąpiono od poboru opłat za wydanie świadectwa 

równoważnego ze świadectwem zawodowym. Podmioty urządzające gry hazardowe zostały 

uwolnione od obowiązku uiszczania opłat egzaminacyjnych i opłat za wydanie świadectwa 

zawodowego. W katalogu opłat pozostały opłaty za udzielenie koncesji oraz za udzielenie 

i przedłużenie zezwolenia. Od 1 kwietnia 2017 roku opłatom poddano zmiany zarówno 

zezwoleń, jak i koncesji. Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza również opłaty 

za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier oraz opłatę 

za rozstrzygnięcie o charakterze gier. Opłaty jako dochody budżetowe, podlegają kalkulacji 

istotnej dla finansów publicznych. 

 Przepis art. 68 u.g.h. zawiera wskazanie podmiotu, przedmiotu i organu właściwego 

w zakresie opłat.  Zachowana zasada właściwości organu dokonującego poboru opłaty zgodnie 

z kryterium przedmiotu działania554. Krąg adresatów obowiązku uiszczania opłaty został 

 
 553 Ustawa z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 134 poz. 779). 
554 Odpowiednio poboru opłat za udzielenie koncesji oraz za udzielnie lub przedłużenie zezwolenia oraz za zmianę 

koncesji lub zezwolenia dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia, poboru opłat za czynności o 

charakterze rejestracyjnym w odniesieniu do urządzeń umożliwiających urządzanie gier lub losowań dokonuje 

organ rejestrujący, poboru opłat za rozstrzygnięcie decyzyjne o charakterze gry dokonuje organ wydający decyzję 
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zawężony poprzez konkretyzację czynności podlegających opłatom. Wskazanie, że podmiot 

urządzający grę uiszcza określone w ustawie opłaty, odnosi się do określenia podmiotu 

zobowiązanego. Sformułowanie art. 68 ust. 1 u.g.h. nie spełnia wymogów precyzji, albowiem 

w dacie złożenia wniosku o udzielenie koncesji lub wniosku o udzielenie zezwolenia podmiot 

ubiega się o nabycie uprawnień indywidualnych do urządzania gier hazardowych. Urządzanie 

gier hazardowych jest warunkowane uzyskaniem koncesji lub zezwolenia. Moment poboru 

opłaty nie został wyraźnie zdefiniowany. Należy zauważyć, że podmiot, od którego organ 

dokonuje poboru opłaty, nie może przed dniem udzielenia koncesji lub zezwolenia urządzać 

gier hazardowych. Dopiero uzyskanie formalnej zgody, wynikającej z rozstrzygnięcia organu i 

uiszczenie opłaty umożliwia zainteresowanemu podmiotowi przystąpienie do urządzania gier 

hazardowych. Definiowanie podmiotu uiszczającego opłatę jako podmiotu urządzającego gry 

hazardowe sugeruje, że chronologicznie wcześniejsze jest urządzanie gry hazardowej. Sądzić 

należy, że taka sytuacja może faktycznie nastąpić jedynie w sytuacji złożenia wniosku 

o udzielenie koncesji lub zezwolenia przez podmiot, który urządza inne gry na podstawie 

zgłoszenia. W innych sytuacjach urządzanie gry jest dozwolone po uiszczeniu opłaty. Koncesja 

lub zezwolenie wyznaczają prawne granice urządzania gier, lecz możliwość podjęcia 

działalności jest warunkowana uprzednim uiszczeniem opłaty. Wykładnia odmienna, 

prowadząca do wniosku, że możliwe jest uzyskanie koncesji przez podmiot, który nie uiścił 

opłaty, naruszałaby zasadę równości wobec prawa, naruszającą cel wprowadzenia opłat za 

wskazane w ustawie czynności organu. Treść art. 68 ust. 4 u.g.h. uzasadnia wniosek, że skoro 

poboru dokonuje organ upoważniony do udzielania koncesji lub zezwolenia, a opłata jest 

związana z uzyskaniem przez wnioskujący podmiot koncesji lub zezwolenia, pobór opłaty 

następuje najpóźniej w dacie dokonania czynności urzędowej.  

 Regulacja prawna w zakresie opłaty wydaje się uproszczona, odmiennie bowiem 

od przepisów podatkowych nie został precyzyjnie zdefiniowany krąg podmiotów 

zobowiązanych oraz moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty, czyli poddania się jej 

poborowi przez organ. Powierzenie poboru opłaty właściwym organom nie zwalnia od 

obowiązku przejrzystości legislacyjnej. Mimo braku wskazania w ustawie momentu powstania 

obowiązku uiszczenia opłaty należy przyjąć, że opłata powinna być uiszczona przed podjęciem 

działania przez właściwy organ. Stanowisko to jest uprawnione, gdyż w ustawie nie przyjęto 

regulacji zobowiązującej organ do podjęcia działania niezwłocznie po złożeniu wniosku 

o czynność podlegającą opłacie. Konsekwencją natychmiastowego działania organu mimo 

 
w tym przedmiocie. 
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nieuiszczenia opłaty byłaby konieczność podejmowania czynności egzekucyjnych odnośnie 

kwoty opłaty w sytuacji zaniechania przez stronę wpłaty dobrowolnej. 

 

Tabela 22. Stawki opłat w ustawie o grach i zakładach wzajemnych 

 

Przedmiot opłaty 

Proporcja 

do kwoty 

bazowej 

Opłata za udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry 32 000% 

Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne 5 500% 

Opłata za udzielenie zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych 2 000% 

Opłata dodatkowa za udzielenie zezwolenia na każdy punkt przyjmowania 

zakładów wzajemnych 
50% 

Opłata dodatkowa za udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów 

wzajemnych przez sieć Internet  
2 000% 

Opłata dodatkowa za udzielenie zezwolenia na każdą stronę sieci Internet 

wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych 
5 000% 

Opłata za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe 100% 

Opłata za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe 

na terenie jednego województwa 
50% 

Opłata za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii 

Audiotekstowej 
min. 50% 

Opłata za zamianę koncesji 400% 

Opłata za zmianę zezwolenia 200% 

Opłata za zmianę zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier 10% 

Opłata za zmianę zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych 

dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów 
10% 

Opłata za rejestrację automatu do gier 50% 

Opłata za rejestrację urządzenia losującego 50% 

Opłata za rejestrację urządzenia do gier  50% 

Opłata za rozstrzygniecie charakteru gry 200% 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy o grach hazardowych. 
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 Cechą opłaty jest jej ekwiwalentność w stosunku do przedmiotu czynności organu555. 

Opłata jest uiszczana za dokonanie czynności polegającej na udzieleniu koncesji lub 

zezwolenia, za rejestrację urządzenia, za rozpatrzenie wniosku. Ekwiwalentność opłaty za 

rozstrzygnięcia pozytywne nie budzi wątpliwości. Problemem jest ekwiwalentność opłaty za 

rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gry. Konieczne jest dostrzeżenie, że 

niezależnie do proponowanego przez stronę wnioskującą sposobu rozstrzygnięcia, ostatecznie 

organ rozpoznający wniosek dokonuje kwalifikacji. Wniosek o rozstrzygnięcie charakteru gry 

nie może być utożsamiony z żądaniem potwierdzenia stanowiska strony co do charakteru gry. 

Przedmiotem opłaty jest więc władcza wypowiedź organu, dotycząca rozstrzygnięcia 

charakteru gry. 

 Kalkulowanie opłaty w odniesieniu do wartości zezwolenia lub koncesji 

na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych wymaga prognozy odnośnie 

ekonomicznych efektów tej działalności. Najwyższa opłata w wysokości 32 000% kwoty 

bazowej została przewidziana za udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna (art. 69 ust. 1 pkt 

1 u.g.h.)556. Oczywiście ostatecznie wyliczona opłata w poszczególnych latach jako 

wielokrotność kwoty bazowej ulega zmianom ‒ w zależności od wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Od czasu wejścia w życie ustawy do chwili obecnej 

na poziomie 5 500% kwoty bazowej ustalana jest opłata za zezwolenie na prowadzenie salonu 

gry bingo pieniężne (art. 69 ust. 1 pkt 2 u.g.h.). Kolejną kategorią opłat są opłaty za urządzanie 

zakładów wzajemnych. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy zezwolenie na 

urządzanie zakładów wzajemnych podlegało opłacie w wysokości 2 000% kwoty bazowej 

(art.69 ust. 1 pkt 3 u.g.h.). Aktualnie opłata za to zezwolenie pozostała wprawdzie na tym 

samym poziomie, jednak zmianie uległy opłaty dodatkowe poprzez rozszerzenie ich katalogu. 

 Opłaty dodatkowe są pobierane od zakładów wzajemnych, przyjmowanych w 

tradycyjnie prowadzonych punktach przyjmowania zakładów lub od zakładów wzajemnych, 

urządzanych przez sieć Internet. Konstrukcja opłaty za zakłady wzajemne została zbudowana 

jako suma opłaty podstawowej wynoszącej 2 000% oraz opłat dodatkowych w zależności od 

profilu lub rozmiaru tej działalności.  Wymagana jest opłata dodatkowa w wysokości 5 000% 

kwoty bazowej za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych. Wprowadzono 

 
555 Szerzej m.in.: D. Antonów, Szczególne opłaty…, op.cit., s. 1-201, D. Antonów, Uwagi na temat polskiego 

prawodawstwa w przedmiocie opłat administracyjnych [w:] A. Gorgol [ red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty 

prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 

1-16, 
556 D. Antonów, Szczególne opłaty…, op.cit., , s. 55. 
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dodatkową opłatę za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet w wysokości 

2 000% kwoty bazowej oraz dodatkową opłatę wysokości 5 000% kwoty bazowej za każdą 

stronę internetową, wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych (art. 69 ust. 1 pkt 3 

lit. a, b, c u.g.h.)557. Oszacowano, że uzasadniona będzie opłata w wysokości 4 000% kwoty 

bazowej oraz dodatkowo za każdą stronę 5 000% kwoty bazowej. Kalkulacji dokonano w 

odniesieniu do wartość zezwolenia na prowadzenie 100 punktów przyjmowania zakładów 

wzajemnych. Urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet wymaga zatem uiszczenia 

opłaty w wysokości 2 000% kwoty bazowej za zezwolenie na urządzanie zakładów 

wzajemnych oraz dodatkowej opłaty w wysokości 2 000% kwoty bazowej za urządzanie 

zakładów w sieci Internet, a także opłat dodatkowych za każdą stronę internetową, 

wykorzystywaną w celu urządzania zakładów wzajemnych. Odróżnienie opłaty oraz opłat 

dodatkowych wyklucza interpretację ograniczającą opłatę za urządzanie zakładów wzajemnych 

przez sieć Internet do wysokości opłaty dodatkowej, wynoszącej 2 000% kwoty bazowej, 

o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3 lit b u.g.h. Opłata ta została wprowadzona jako opłata 

dodatkowa, nie ma więc charakteru wstępnego lub samodzielnego. 

 Opłacie podlega również zezwolenie na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo 

fantowe558. Opłata wynosi 100% kwoty bazowej, lecz ograniczenie przez podmiot urządzający 

loterię fantową albo grę bingo fantowe obszaru gier do jednego województwa powodowało 

obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 50% kwoty bazowej ( art. 68 ust. 1 pkt 4 u.g.h.). 

Podmiot urządzający loterię promocyjną albo loterię audiotekstową jest zobowiązany do 

uiszczenia opłaty za zezwolenie w wysokości 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 

50% kwoty bazowej (art. 69 ust. 1 pkt 5 u.g.h.). Podkreślić należy, że kwota bazowa nie jest 

zasadniczym kryterium wyliczania opłaty za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej albo 

loterii audiotekstowej. Opłata jest wyliczana w proporcji do wartości puli nagród, z tym 

że ustalanie minimalnej opłaty wymaga uwzględnienia wysokości kwoty bazowej.  

 Odrębna opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gry wynosi 200% 

kwoty bazowej (art. 69 ust. 1 pkt 7 u.g.h.). Opłatom podlegają również zmiany koncesji lub 

zezwolenia. Wysokość tych opłat zróżnicowano w zależności od formy orzeczenia albo 

przedmiotu koncesji lub zezwolenia. Odpowiednio opłata za zmianę koncesji wynosi 400% 

 
557 Każdy podmiot uzyskujący zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych jest zobowiązany do uiszczenia 

opłaty podstawowej, a jeżeli zezwolenie dotyczy urządzania zakładów wzajemnych internetowo ‒ zobowiązany 

jest również do uiszczenia opłat dodatkowych. Opłata dodatkowa za każdą stronę internetową, wykorzystywaną 

do urządzania tej gry hazardowej, jest odpowiednikiem opłaty za punkt przyjmowania zakładów wzajemnych w 

tradycyjny sposób. Opłata ta jest uiszczana za każdą stronę internetową oddzielnie. 
558 Opłatom nie podlega urządzanie gier na podstawie zgłoszenia (art. 7 u.g.h.). 
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kwoty bazowej, za zmianę zezwolenia 200% kwoty bazowej, za zmianę zezwolenia w części 

dotyczącej ośrodka gier – 10% kwoty bazowej, za zmianę zezwolenia na urządzanie zakładów 

wzajemnych dotyczącą każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych – 10% kwoty 

bazowej (odpowiednio: art. 69 ust. 1a pkt 1,2,3 i 4 u.g.h.). 

 Spodziewane zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu wprowadzonych opłat 

dodatkowych oraz nowe opłat wynoszących  50% kwoty bazowej: opłata za rejestrację 

automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier, za rozstrzygnięcie charakteru 

gry, za zmianę koncesji lub zezwolenia, za rejestrację automatu do gry, rejestrację urządzenia 

losującego, rejestrację urządzenia do gier ‒ stanowią dochody budżetowe kompensujące opłaty, 

z których poboru zrezygnowano, czyli opłaty za urządzanie turnieju gry w pokera, opłaty 

egzaminacyjne i opłaty za wydanie świadectwa zawodowego (art. 69 ust. 1 pkt 6, ust. 2 

u.g.h.)559.  

 Poniższe zestawienie wysokości opłat, wyliczanych we wskazanej procentowej 

proporcji do kwoty bazowej, pozwala na zgłoszenie wątpliwości odnośnie obowiązującej 

regulacji prawnej. Uwagę zwracają ogromne dysproporcje opłat. Poziom 32 000% kwoty 

bazowej w odniesieniu do opłaty za koncesję za prowadzenie kasyna gry oznacza, 

że ostatecznie wyliczona kwota opłaty w 2019 roku to kwota 1 645 037 złotych (art. 69 ust. 1 

pkt 1 u.g.h.). Sądzić należy, że odnoszenie opłat do kwoty bazowej jest prawidłowym 

rozwiązaniem prawnym. Kwota bazowa odzwierciedla kondycję gospodarki. Generalnie 

państwo nie jest zainteresowanie promocją działalności hazardowej poprzez obniżanie opłat. 

Odniesienie do kwoty bazowej pozwala na pobór opłat na ekonomicznie uzasadnionym 

poziomie. 

 

 
559 Aktualnie odstąpiono od opłaty za zezwolenie na urządzanie turnieju gry w pokera. Zezwolenie nie podlega 

opłacie, gdyż wskazywanym celem jest prowadzenie rozgrywki typu sportowego z uwagi na ograniczoną 

wysokość wygranych. Sportowy charakter rozgrywki nie zmienia kwalifikacji turnieju gry w pokera jako gry 

hazardowej, poddanej rygorom ustawy w zakresie podatku od gier. Odrębną kategorią opłat były opłaty 

egzaminacyjne. Wysokość opłat egzaminacyjnych oscylowała w granicach od 20 do 100% kwoty bazowej. 

Hierarchia stanowisk została odzwierciedlona w wysokości opłaty za poszczególne egzaminy wynoszącej 100%, 

65%, 55%, 50% lub 20% kwoty bazowej (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a,b,c,d,e i pkt 2 lit. a i b  u.g.h.). Inną kategorią 

była opłata za wydanie świadectwa zawodowego. Zgodnie z pierwotnym tekstem ustawy opłata za wydanie 

świadectwa zawodowego wynosiła 15% kwoty bazowej.  
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Tabela 23. Zestawienie kwot opłat wyliczonych na podstawie kwoty bazowej, obowiązującej 

w latach 2016-2021 
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Opłata za udzielenie 

koncesji 

na prowadzenie 

kasyna gry 

1 300 400 1 358 266 1 431 680 1 539 654 1645 037 1679078 

Opłata za udzielenie 

zezwolenia na 

prowadzenie salonu 

gry bingo pieniężne 

223 596 233 452 246 070 264 628 282 741 288592 

Opłata za udzielenie 

zezwolenia na 

przyjmowanie 

zakładów 

wzajemnych 

81 275 84 892 89 480 96 228 102 815 104942 

Opłata dodatkowa za 

udzielenie 

zezwolenia na każdy 

punkt 

przyjmowania 

zakładów 

wzajemnych 

2 032 2 122 2 237 2 406 2 570 2624 

Opłata dodatkowa za 

udzielenie 

zezwolenia na 

urządzanie zakładów 

wzajemnych przez 

sieć Internet 

81 275 84 892 89 480 96 228 102 815 104942 

Opłata dodatkowa za 203 188 212 229 223 700 240571 257 037 262356 
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udzielenie 

zezwolenia na każdą 

stronę sieci 

Internet 

wykorzystywaną do 

urządzania 

zakładów 

wzajemnych 

Opłata za zezwolenie 

na urządzanie 

loterii fantowej albo 

gry bingo fantowe 

4 064 4 245 4 474 4 811 5 141 5247 

Opłata za zezwolenie 

na urządzanie 

loterii promocyjnej 

lub loterii 

audiotekstowej 

min. 

2 032 

min. 

2 122 

min. 

2 237 

min. 

2 406 

min. 

2 570 

min. 

 2624 

Opłata za zamianę 

koncesji 
16255 16978 17 896 19245 20 563 20988 

Opłata za zmianę 

zezwolenia 
8 127 8 491 8 948 9 623 10 281 10494 

Opłata za zmianę 

zezwolenia w części 

dotyczącej ośrodka 

gier 

406 424 447 481 514 525 

Opłata za zmianę 

zezwolenia 

na urządzanie 

zakładów 

wzajemnych 

dotyczącej każdego 

punktu 

przyjmowania 

zakładów 

406 424 447 481 514 525 

Opłata za rejestrację 

automatu do gier 
2 032 2 122 2 237 2 406 2 570 2624 
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Opłata za rejestrację 

urządzenia 

Losującego 

2 032 2 122 2 237 2 406 2 570 2624 

Opłata za rejestrację 

urządzenia do gier 
2 032 2 122 2 237 2 406 2 570 2624 

Opłata za 

rozstrzygnięcie 

charakteru gry 

8 127 8 491 8 948 9 623 10 281 10494 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o grach hazardowych oraz obwieszczeń Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale za lata 2017-

2018 w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, https://dziennikigus.stat.gov.pl/dzienniki-urzedowe-

gus/2019,arch. html [dostęp: 6.10.2020]. 

 

 Opłaty na wysokim poziomie, adekwatnym do korzyści oczekiwanych w związku 

z planowaną przez podmiot gospodarczy działalnością, leżą w interesie państwa i graczy. 

Stanowią one dochód w finansach publicznych oraz stanowią potwierdzenie potencjału 

finansowego podmiotu ubiegającego się o koncesję. 

 Poziom 32 000% kwoty bazowej, o ustanowiony w art. 69 ust. 1 pkt 1 u.g.h., wydaje się 

bardzo wysoki. Trudno ocenić, z uwagi na brak badań w tym zakresie, czy ostatecznie 

wyliczona w proporcji do kwoty bazowej opłata odpowiada korzyściom związanym z tego typu 

działalnością. Należy jednak zwrócić uwagę, że wysokość opłaty nie działa odstraszająco na 

podmioty zainteresowane uzyskaniem koncesji. Poziom zainteresowania tą formą działalności 

hazardowej potwierdza, że opłata nie stanowi nadmiernego obciążenia podmiotów, które mogą 

spodziewać się zysków z legalnie prowadzonej działalności w zakresie kasyna gry. Można 

jednak dostrzec, że opłata na tak wysokim poziomie, pobierana według szacunku 

spodziewanych korzyści podmiotu ubiegającego się o koncesję, stanowi w istocie podatek od 

przyszłych, oszacowanych zysków. Opłata na wysokim poziomie zmniejsza zysk 

z prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem stanowi koszt jej prowadzenia. Podmiot 

prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych nie może jednak uwzględnić kwoty 

opłaty jako kosztu prowadzonej działalności w rozliczeniu podatku od gier hazardowych, gdyż 

podatek ten jest obliczany na poziomie przychodu korygowanego o wysokość wypłaconych 

wygranych. Wysokość opłaty może więc stanowić czynnik wpływający na rozmiar szarej strefy 

hazardu. Wysokie opłaty mogą stanowić dla części podmiotów przyczynę zaniechania 

ujawnienia na rynku gier legalnych. 
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 Różnorodność rodzajów i wysokości opłat dotyczących gier hazardowych odpowiada 

katalogowi gier legalnych. Zróżnicowane są również podatki od poszczególnych gier. 

Zastanawiające jest zatem, czy opłaty można zakwalifikować jako ukrytą forme 

opodatkowania? Zaniechanie przez ustawodawcę wyjaśnienia sposobu oszacowania korzyści 

podmiotu ubiegającego się o dokonanie przez właściwy organ czynności umożliwiającej 

prowadzenie określonej działalności w zakresie gier hazardowych utrudnia udzielenie 

odpowiedzi. Zróżnicowanie sugeruje, że dokonano oszacowania uzasadniającego wysokość 

zgodną z korzyściami. Domniemanie nie znajduje jednak potwierdzenia w procesie 

legislacyjnym. Sposób ustalenia wysokości opłat w części dotyczącej procentowej proporcji w 

odniesieniu do kwoty bazowej odpowiada arbitralności ustalania podatków. Kalkulacja 

współczynnika określającego proporcję, w jakiej opłata jest wyliczana w odniesieniu do kwoty 

bazowej, nie została przedstawiona w projekcie ustawy. Duże zróżnicowanie opłat świadczy 

o przyjęciu określonych założeń co do poboru od poszczególnych czynności danin o określonej 

wysokości. Wydaje się, że zaniechanie wyjaśnienia nie odpowiada standardom prawidłowej 

legislacji. 

 Dochody budżetu państwa z tytułu opłat związanych z urządzaniem gier hazardowych 

zależą nie tylko od wysokości poszczególnych opłat. Są wielokrotnością opłat indywidualnych, 

zatem ogólna kwota wpływów zależy od liczby podmiotów ubiegających się o zezwolenia, 

koncesje, świadectwa. W zależności od prawnych warunków prowadzenia działalności 

hazardowej zmienia się liczba podmiotów zainteresowanych. Wybrany okres lat 2010-2017 

charakteryzuje się brakiem pewności interpretacji przepisów prawa dotyczących organizacji 

gier hazardowych. Szczególne trudności budziła ocena obowiązywania ustawy w kontekście 

niedochowania wymogu notyfikacji projektu przepisów technicznych. Krytyczne publikacje, 

dotyczące patologicznych zjawisk związanych z hazardem, zapowiedź intensyfikacji działań 

kontrolnych, rozszerzenie monopolu państwa miały wpływ na rynek gier hazardowych. 

Tendencja spadkowa utrzymywała się od 2013 roku do 2016 roku. Dopiero w 2017 roku 

wpływy z opłat nieznacznie przekroczyły poziom pierwszych lat obowiązywania ustawy. W 

2018 roku nastąpił wzrost wpływających kwot z tytułu opłat o 23%, nominalnie o kwotę12,1 

mln złotych. 
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Tabela 24. Dochody z tytułu opłat za udzielenie koncesji, zezwoleń, opłat egzaminacyjnych, 

za wydanie świadectwa zawodowego lub świadectwa uznanego za równoważne 

ze świadectwem wydanym przez wyspecjalizowaną organizację, prowadzącą szkolenia 

w zakresie gier hazardowych w latach 2010-2019 (w milionach złotych) 

 

Rok Suma opłat 

2010 48,2 

2011 51,2 

2012 49,3 

2013 34,8 

2014 31,0 

2015 24,1 

2016 16,8 

2017 52,6 

2018 64,7 

2019 46,2 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020] 

 

 Należy przychylić się do poglądu, że opłaty powinny być kalkulowane na poziomie 

kosztów działania administracji publicznej. Aktualnie obowiązujące opłaty stanowią nadmierne 

obciążenie, w szczególności podmiotów ubiegających się o koncesję560. Opłaty stanowią 

dochody niefiskalne, które mają znaczenie uzupełniające w stosunku do podatków. Obowiązek 

podatkowy ciąży na podmiotach, które prowadzą działalność i osiągają przychód podlegający 

opodatkowaniu. Trzeba podkreślić różnicę pomiędzy obowiązkiem uiszczenia opłaty 

i obowiązkiem podatkowym. Podatek od gier dotyczy ciężaru zmniejszającego ekonomiczny 

efekt działalności gospodarczej. Opłata obciąża podmiot, który dopiero planuje uzyskanie 

korzyści, warunkowanej czynnością organu. Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty 

uzasadnia postulat szczególnej staranności określenia jej wysokości. Realizacja prohibicyjnego 

 
560 Rozważania porównawcze dotyczące opłat za koncesje na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, koncesji górniczych oraz usług K. Budnik, S. Radowicki (współautorzy), 

Rozdział IV. Opłaty, Komentarz do art.69 [w:] M. Wierzbowski (red.), Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, 

Wolters Kluwer 2019, s. 402-406.  
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celu opłaty nie powinna skutkować ograniczeniem dostępu do rynku gier legalnych jedynie 

podmiotom, dysponującym przed rozpoczęciem działalności kapitałem z innych źródeł. 

 

4.4. Dopłaty publiczne w odniesieniu do gier hazardowych 

 

 W potocznym znaczeniu dopłata to suma, którą się dopłaca, dopłacanie do czegoś561.  

Ze słownikowej definicji dopłaty wynika zatem, że stanowi ona kwotę pieniężną, świadczoną 

celowo. Charakter prawny dopłat budzi wątpliwości. Generalnie dopłaty to udział w kosztach 

tworzenia urządzeń państwowych. Wysokość udziału jest ustalana przez państwo w sposób 

władczy562. Podobnie jak opłaty są pobierane od podmiotów, co do których zachodzi 

przypuszczenie osiągania szczególnych korzyści z tych urządzeń. Korzyściami mogą być 

zwiększenie wartości rynkowej majątku lub zwiększenie dochodów563. W literaturze 

przedmiotu wyrażany jest pogląd, że dopłaty stanowią w istocie rodzaj opłat, tak zwanych danin 

odpłatnych564. Dopłaty pozostają w związku z przysporzeniem majątkowym, uzyskiwanym 

wskutek działania organu administracji565. W literaturze przedmiotu wyrażany jest również 

pogląd, ze dopłaty są „szczególną formą daniny publicznej o charakterze zbliżonym 

do podatku”566. W konsekwencji prezentowane jest stanowisko, że podatki i dopłaty należą 

do jednej kategorii danin publicznoprawnych o funkcji fiskalnej567. Z tej przyczyny zgłaszany 

jest postulat wyodrębnienia dopłat w ordynacji podatkowej 568. 

 Dopłaty nie zostały zdefiniowane na gruncie ustawy o grach hazardowych. Dopłaty, 

stanowiące publicznoprawne świadczenie pieniężne, nie są przedmiotem definicji legalnej 569. 

Stanowią realizację fiskalnej polityki państwa realizowanej w celu uzyskania dochodów 

 
 561 Dopłata – suma, która musi być dopłacona, reszta do zapłacenia.- M. Szymczak (red.), Słownik języka 

polskiego, tom 1., A-K, PWN, Warszawa 2002, s. 402. 

 562 K. Ostrowski, Prawo finansowe. Zarys ogólny, PWN, Warszawa 1970, s. 176. 
563 Ibidem 

 564 L. Adam, Podstawowe instrumenty redystrybucji [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, 

Instytucje ogólne, Ossolineum, Wrocław 1982, s. 227; I. Czaja-Hliniak, Opłaty a dopłaty publiczne w II 

Rzeczypospolitej [w:] C. Kosikowski ( red.) Prawo skarbowe i prawo finansowe, Nauczyciele i uczniowie, Księga 

Dedykowana Pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego, s. 77, Z. Ofiarski, Dopłaty z tytułu udziału w grach 

hazardowych objętych monopolem państwa jako szczególny rodzaj daniny publicznej [w:] P. Borszowski,(red.), 

Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. 

Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławi Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 493- - 509. 

 565 I. Czaja-Hliniak, Prawnofinansowa instytucja dopłat  jako forma pozapodatkowych dochodów publicznych, 

Wydawnictw SPES, Kraków 2006, s. 14. 
566 Z. Ofiarski, Dopłaty…, op.cit.,, s.501. 
567 Ibidem, s. 507. 
568 I. Czaja – Hliniak, Dopłaty w ordynacji podatkowej [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów 

publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2020, s. 129.  
569 Z. Ofiarski, Dopłaty…, op..cit., s.495.  
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umożliwiających realizację celów wskazanych w ustawie o grach hazardowych570. Podmioty, 

urządzające gry hazardowe objęte monopolem państwa, są obowiązane do obliczania, poboru 

oraz wpłacania dopłat. Można postrzegać dopłatę jako świadczenie towarzyszące innemu 

świadczeniu, czyli wtórne w chronologicznym układzie wobec zapłaty pierwotnej. Gracze 

w celu zapewnienia sobie udziału w grze wpłacają stawki, będące podstawą wyliczenia 

ewentualnej wygranej, a nadto dokonują wpłaty kwot, stanowiących dopłaty. Kwoty stawek 

stanowią świadczenie pierwotne, natomiast dopłaty świadczenie wtórne, są bowiem wyliczane 

w proporcji do wysokości stawek. Ponieważ środki z dopłat przeznaczane są na cele 

o charakterze wyższym, takie jak wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej, a także 

na inwestycję w obiekty i infrastrukturę sportową oraz rozwijanie sportu wśród dzieci 

i młodzieży, pojęcie dopłat może być ekonomicznie tłumaczone jako związane ze środkami 

dopłacanymi do kwot pozyskiwanych z innych źródeł na cele ważne społecznie571.  

 Warto zatem postawić kilka pytań: jaki charakter prawny mają dopłaty? Jakie znaczenie 

społeczne mają dochody budżetu państwa z tytułu dopłat? W zależności od odpowiedzi 

możliwa wydaje się bowiem ocena, czy lepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z dopłat. 

 Dopłaty do stawek w grach liczbowych zostały wprowadzone w ustawie o grach 

i zakładach wzajemnych od dnia 1 listopada 1994 r.572. Podmiot urządzający gry liczbowe 

początkowo był obowiązany był przekazywać wpływy z dopłat na wyodrębniony rachunek, 

utworzony w tym celu przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, a następnie 

na rachunki specjalne (art. 47 b ust. 1 u.g.z.w.)573. Dochody budżetowe z dopłat przeznaczone 

były na modernizację, remonty i dofinansowanie budowy obiektów sportowych oraz rozwijanie 

sportu wśród dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, a także promocję i rozwój działań 

 
570 I. Skłodowski, System dopłat w grach hazardowych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, 2012, nr 99, s. 364.  

 571 A. Bartosiewicz, Dopłaty do gier losowych, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2014, s. 26. „Polskie 

prawo stoi na stanowisku, że za wszelkie przyjemności w życiu trzeba płacić. W związku z tym obarcza 

uczestnictwo w większości gier dopłatami przypadającymi budżetowi. Aby jednak nie czynić wrażenia, że 

Państwo zarabia na nałogach lub przyjemnościach swoich obywateli, których to nałogów nie popiera, dopłaty te 

przekazywane są do wyodrębnionych Funduszy. Z Funduszy tych finansowane są przedsięwzięcia związane z 

rozwojem kultury fizycznej oraz duchowej” (tamże). 
572 Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 98 poz. 472). W grach liczbowych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo 

Państwowe „Totalizator Sportowy” ustanowiono dopłaty do stawek w wysokości 20% stawki ustalonej dla danej 

gry (art. 47 a u.g.z.z.w.).  Poczynając od 15 czerwca 2003 r. obowiązkowi dopłat podlegały również nowe gry 

objęte monopolem572. Zgodnie z art. 47 a ust. 1 pkt 1 i 2 u.g.z.w. w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 czerwca 

2003 r. dopłaty od wideoloterii, loterii pieniężnych i gry telebingo ustalono w wysokości 10% dowodu udziału w 

grze, a dopłaty od gier liczbowych podwyższono do 25%. 

 573 W wysokości 20% sumy wpływów z tytułu dopłat na rachunek ministra właściwego do spraw kultury i 

dziedzictwa narodowego, w wysokości 80% - na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i 

sportu. oraz na Fundusz Promocji Kultury Z dniem 1 stycznia 2005 r. powołane zostały państwowe fundusze 

celowe: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji Kultury (art. 47 d i f u.g.z.w. wprowadzony 

art. 15 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych 

ustaw,, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703). 
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o charakterze artystycznym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom hazardu. Stopniowo 

rozszerzano zakres dopłat i podwyższano ich stawki. 

 Instytucja dopłat publicznych do gier hazardowych została zachowana w ustawie 

o grach hazardowych. W projekcie ustawy o grach hazardowych potwierdzono społeczne 

znaczenie dopłat i wyjaśniono celowość zmian polegających na rozszerzeniu zadań 

finansowanych z funduszy celowych574. Obserwacja zagrożeń związanych z hazardem, 

a  w  szczególności mechanizmu uzależnienia graczy od tej formy aktywności, była przyczyną 

poszukiwania rozwiązań, mających na celu przeciwdziałania zjawiskom szkodliwym 

społecznie. Pogląd, że środki wydatkowane na hazard powinny służyć celom społecznym, 

znalazł wyraz w ustawie o grach hazardowych w unormowaniu dotyczącym dopłat. Przyjęto 

rozwiązanie polegające na obciążeniu podmiotu urządzającego grę należącą do katalogu gier, 

objętych monopolem państwowym, obowiązkiem uiszczania dodatkowego świadczenia 

w postaci dopłat stanowiących procentowo wyliczoną kwotę pochodną do stawki, ceny losy 

lub innego dowodu udziału w grze. Dostrzeżenie, że hazard stanowi dla graczy rozrywkę, formę 

relaksu wynikającą z nadziei wygranej, doprowadziło do poszukiwania możliwości kreowania 

i wskazywania alternatywnych form rozrywki, wypoczynku, relaksu 575. 

 Podmioty urządzające gry, które są powołane do wykonywania monopolu państwa, 

to utworzone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jednoosobowe spółki 

Skarbu Państwa. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry 

telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa. 

Działalność w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być prowadzona w formie 

udziału w grach liczbowych i loteriach pieniężnych, urządzanych jednocześnie na terytorium 

więcej niż jednego państwa (gry multijurysdykcyjne). Urządzanie gier hazardowych przez sieć 

Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest również objęte 

monopolem państwa. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest 

wykonywany w salonach gier na automatach. Realizowanie monopolu państwa należy do 

prezesa rady ministrów, który tworzy w tym celu jednoosobowe spółki skarbu państwa. 

 
574 Druk nr 2481, s. 42-46  uzasadnienia.  

 575 Idea promowania zachowań pozytywnych związanych z aktywnością sportową lub rekreacyjną, korzystnie 

wpływającą na zdrowie i relacje społeczne, a także zachowania związane z udziałem w wydarzeniach kulturalnych 

kształtujących pożądane postawy i zapewniających rozwój intelektualny, stanowiła przyczynę powtórzenia 

przepisu o działaniu Funduszu Promocji Kultury Fizycznej i Funduszu Promocji Kultury. Zachowano również 

wyodrębniony Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, służący działaniom koniecznym dla doraźnej 

i długofalowej pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, a także działaniom, mającym na celu budowanie 

świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z hazardem. Instytucja dopłat do gier losowych 

umożliwiała w ramach środków wyjątkowych uzyskiwanie pieniędzy na usuwanie skutków powodzi w latach 

1997, 1998 i 2001 r. - A. Bartosiewicz, op.cit., s. 28-29. 
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Na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym576 prezes rady ministrów może wskazać spółki, wobec których 

uprawnienia skarbu państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 

roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inne niż prezes rady ministrów 

organy administracji rządowej. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają 

zastosowania przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji. 

 Dopłatami są obciążone tylko wskazane w ustawie gry losowe, których prowadzenie 

stanowi monopol państwa577. Obowiązkowi dopłat nie podlegają wszystkie gry objęte 

monopolem państwa. Obowiązek dopłat dotyczy gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry 

telebingo578. Wysokość dopłat jest zróżnicowana w zależności od gry. Gracz uczestniczący w 

wybranej przez siebie rozgrywce ma możliwość zapoznania się z informacją o ustanowieniu 

dopłaty, obligatoryjnie bowiem informacja ta jest zamieszczana w regulaminie gry. W grach 

objętych monopolem państwa ustanowione zostały dopłaty w wysokości 25% stawki, ceny losu 

lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych oraz 10% stawki, ceny losu lub innego 

dowodu udziału w grze – w loteriach pieniężnych i grze telebingo (art. 80 ust. 1 u.g.h.). 

Wysokość dopłat nie uległa zmianie w stosunku do dopłat uiszczanych na podstawie 

poprzednio obowiązującej ustawy. 

 Charakter prawny dopłat został podkreślony szczególnym, jednoznacznym brzmieniem 

przepisu art. 80 ust. 3 u.g.h. Zgodnie z jego dyspozycją dopłaty nie są przychodem podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych. Przepis ten ma znaczenie nie tylko dla 

sytuacji prawnopodatkowej tego podmiotu, ale również stanowi istotne uzupełnienie zasad 

rozliczenia dopłat. Rozliczenie dopłat jest dokonywane za okresy rozliczeniowe w podatku 

od gier, z zachowaniem również terminów określonych dla rozliczenia podatku od gier dla 

danej gry (art. 82 u.g.h.). Podmioty urządzające gry liczbowe, loterie pieniężne i grę telebingo 

są obowiązane do obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Oferujący losy lub inne dowody udziału w grze podmiot urządzający grę uzyskuje 

od uczestnika gry należność, z której część stanowi odpłatność za udział w grze, będącą 

przychodem z prowadzonej działalności, część natomiast dopłatę, która nie stanowi przychodu 

 
576 Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 oraz z 2017 roku poz. 624, 1491 i 1529. 
577 Celem monopolu jest ochrona interesu publicznego, a efektem ograniczenie swobody działalności 

gospodarczej. - Z. Ofiarski, Dopłaty..., op.cit., s. 495. 
578 Efektem dopłat jest zakłócenie konkurencyjności gier objętych monopolem, gdyż gracz, na którego 

przeniesiony jest ciężar tej daniny, płaci więcej za udział w grze.- I. Skłodowski, Sytuacja finansowa 

przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW”, 2011, nr 88, s. 102. 
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z działalności gospodarczej, lecz świadczenie z tytułu dopłat, podlegające odrębnemu trybowi 

rozliczenia. 

 Podmioty urządzające gry, zobowiązane do poboru dopłat, są obowiązane do składania 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o dopłatach – według określonego 

wzoru. Podmioty te są również obowiązane do obliczania, poboru oraz wpłacania dopłat na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego. Uczestnictwo w grach losowych objętych 

monopolem państwowym poprzez dopłaty przyczynia się do rozwijania akceptowanej przez 

państwo działalności. Gracze, dokonując wpłat dodatkowych, wspierają działania, na które 

przekazywane są wpływy z dopłat. Pobrana dopłata nie stanowi dla organizatora gry przychodu 

i tak samo przekazana przezeń dopłata nie jest kosztem uzyskania przychodu. Podmiot 

urządzający grę nie staje się podmiotem uprawnionym do kwot wpłaconych jako dopłaty. 

Dopłata jest kwotą powierzoną podmiotowi urządzającemu grę, zobowiązanemu do jej 

przekazania zgodnie z przepisami ustawy. Dopłaty nie są przychodem w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób prawnych. Znaczenie dopłat w finansach publicznych znajduje 

potwierdzenie w powiązaniu rozliczeń z tego tytułu z rozliczeniami z tytułu podatku od gier. 

Dopłaty są obliczane, pobierane i wpłacane za okresy i w terminach określonych dla 

dokonywania w danej grze wpłat z tytułu podatku od gier579. Obowiązki podmiotu 

urządzającego grę, dotyczące rozliczania dopłat, mają charakter obowiązku informacyjnego 

oraz działań organizacyjnych związanych z obliczaniem, poborem oraz dokonywaniem wpłat 

należności z tytułu dopłat. Można dostrzec podobieństwo uregulowania zasad rozliczenia 

dopłat oraz obowiązków ciążących na płatnikach podatku od gier z tytułu rozliczeń związanych 

z opodatkowaniem uczestników turnieju gry w pokera. Różnice charakteru rozliczanej 

należności powodują, że w miejsce deklaracji podatkowych dla podatku od gier podmiot 

urządzający gry podlegające dopłatom składa informacje o dopłatach, z zachowaniem 

właściwości organu podatkowego. Sformułowanie o obliczaniu, poborze i obowiązku 

wpłacania dopłat oraz rozwiązania przyjęte w odniesieniu do obowiązków płatników są 

analogiczne. Informacja o dopłatach stanowi dokument sformalizowany. Składana jest według 

wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 
579 Dopłaty zasadniczo wpłacane powinny być w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, 

którego dotyczy rozliczenie (art. 82 w zw. z art. 75 ust. 1 u.g.h.). Inna zasada obowiązuje w przypadku dopłat od 

gier liczbowych – dopłaty powinny być przekazane w terminie 10. dni od dnia losowania. Rozliczenie dopłat 

stanowi obowiązek spoczywający na podmiotach urządzających gry liczbowe, grę telebingo i loterie pieniężne. 

Podmioty te są zobligowane do składnia informacji według ustalonego wzoru i dokonywania wpłat. Odpowiednio 

podmioty urządzające gry i rozliczające dopłaty składają informację o dopłatach i dokonują wpłat organowi 

właściwemu, czyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 
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 Organami właściwymi w sprawie dopłat są aktualnie naczelnicy urzędów skarbowych 

i dyrektorzy izb administracji skarbowej, właściwi w sprawie podatku od gier580. Organ 

przyjmujący wpłaty w terminie 14 dni od ich otrzymania przekazuje środki uprawnionym 

funduszom (art. 83 u.g.h.). Obowiązek ten podlega egzekucji, jako że informacja o dopłatach 

stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego581. Organ uprawniony do przyjmowania 

wpłat nie jest beneficjentem kwot wpłacanych. Przekazuje kwoty wpłaconych dopłat 

proporcjonalnie na rachunek funduszy wskazanych w ustawie. 

 Nie można jednak wkluczyć sytuacji, gdy podmiot urządzający grę nie złoży informacji 

o dopłatach albo w złożonej informacji nie wykaże dopłat obliczonych w wysokości należnej. 

Należy zauważyć, że w ustawie kompleksowo regulującej problematykę gier hazardowych 

znalazło się odesłanie do generalnej ustawy proceduralnej, dotyczącej należności 

publicznoprawnych. Zgodnie z definicją legalną (art. 3 pkt 8 o. p.) przez niepodatkowe 

należności budżetowe rozumie się niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące 

dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające 

ze  stosunków publicznoprawnych582. Sądzić należy, że dopłaty spełniają warunki tej definicji, 

stanowią w sensie formalnoprawnym niepodatkowe należności budżetowe. Fiskalny charakter 

dopłat znajduje potwierdzenie w regulacji art. 85 u.g.h., zgodnie z którym do dopłat stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Dopłaty 

stanowiące należność publicznoprawną podlegają przepisom proceduralnym gwarantującym 

prawną ochronę dochodów publicznych. Stosowanie Ordynacji podatkowej do dopłat wymaga 

rozważenia możliwości zastosowania przymusu w sytuacji niezłożenia informacji o dopłatach 

oraz w sytuacji poinformowania o zbyt niskiej kwocie dopłat. Wyrazić należy pogląd, 

że  niedopełnienie przez podmiot zobowiązany wymogu złożenia informacji powinno 

wywoływać skutek procesowy, analogiczny jak niezłożenie deklaracji, zatem ostatecznie 

wyliczenia dokonuje organ właściwy. W sytuacji zadeklarowania niższej niż pobrana kwoty 

 
 580 Na podstawie przepisu art. 81 u.g.h. w brzmieniu obowiązującym do 1 marca 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1948 w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o grach hazardowych, to jest od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 

2017 r., organami właściwymi w sprawie podatku od gier byli odpowiednio naczelnicy urzędów celnych i 

dyrektorzy izb celnych. 
581 Prowadzenie egzekucji jest możliwe na podstawie tytułu wykonawczego. Ranga informacji o dopłatach została 

uwzględniona w normie stanowiącej, że informacja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Przyjęte zostało rozwiązanie, które pozwala na przystąpienie do egzekucji na podstawie informacji podmiotu 

zobowiązanego, informacji o charakterze deklaracyjnym, bez konieczności wdrażania odrębnych postępowań 

zmierzających do uzyskania formalnego potwierdzenia obowiązku w zakresie dopłat. Powyższe unormowanie 

dotyczy sytuacji złożenia informacji o dopłatach i potwierdzenia przez organ, że informacja dotyczy dopłat w 

wysokości zgodnej z przepisami prawa. 
582 Szerzej: r. Kowalczyk, Finansowo- prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych 

gmin o charakterze publicznoprawnym, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 241-261. 
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dopłaty, wymiar następuje w odniesieniu do kwoty pominiętej. Powyższe rozwiązanie jest 

uzasadnione mimo ekonomicznej tożsamości podmiotu urządzającego grę objętą monopolem 

państwa oraz beneficjenta – państwowego funduszu celowego. 

 Podmiot urządzający grę można porównać do inkasenta583 ze względu na obowiązek 

wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego środków uzyskanych od graczy w 

kwotach odpowiadających wysokości dopłat.584 Uważam jednak, że określone w art. 82 u.g.h 

obowiązki podmiotu urządzającego grę: obliczenia dopłaty, poboru dopłaty oraz wpłacenia 

dopłaty na rachunek właściwego organu odpowiadają obowiązkom płatnika.585 Określenia 

obowiązków płatnika w ustawie proceduralnej odpowiadają pojęciom użytym w art. 82 u.g.h. 

W związku z wykazywaniem analogii obowiązków w zakresie dopłat z obowiązkami 

spoczywającymi na płatniku można przychylić się do poglądu, że odpowiednie stosowanie 

przepisów proceduralnych winno uwzględniać działanie podmiotu urządzającego grę 

w zakresie dopłat jak płatnik.586 

 Analogiczne ukształtowanie zakresu obowiązków podmiotu urządzającego gry 

i płatnika uzasadnia konieczność porównania również przedmiotu obowiązku. Na płatniku 

ciążą obowiązki dotyczące rozliczenia podatku. W literaturze przedmiotu prezentowane są 

różne definicje podatku. Ocena prawnego charakteru dopłat nie może być dokonana 

w oderwaniu od definicji podatku. Prezentowane jest stanowisko, że podatek to świadczenie 

publicznoprawne, pieniężne, bezzwrotne, nieodpłatne, przymusowe, o nieoznaczonym celu587. 

Możliwe jest szerokie lub wąskie znaczenie pojęcia podatku. Wąskie pojęcie podatku jest 

 
583 Zgodnie z art. 9 o.p. inkasent pobiera od podatnika podatek i wpłaca go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu,  
584 r. Dowgier, Pobór podatków w drodze inkasa – istotne problemy z niebyt istotną instytucją [w:] P. Borszowski 

(red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor 

Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 156. 
585 Zgodnie z art. 8 u.g.h. płatnik jest obowiązany do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia 

organowi podatkowemu. 
586 M. Bik, op. cit., s. 260 i nast. 

 587 Szerzej m.in. r. Mastalski, Komentarz do art. 2 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, r. Mastalski, J. Zubrzycki, 

Ordynacja podatkowa. Komentarz., Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2013,s. 19-26., B. Brzeziński, 

Komentarz do art. 2 [w:] B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja 

podatkowa. Komentarz., Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 10-15, H. Dzwonkowski, Komentarz 

do art. 2 [w:] H. Dzwonkowski(red.) Ordynacja podatkowa, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 15-20, H. 

Dzwonkowski, Podstawowe pojęcia i instytucje prawa podatkowego [w:] H. Dzwonowski (red.) Prawo 

podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 2-8, C. Kosikowski, Komentarz do art. 2 [w:] C. Kosikowski, L. Etel, 

r. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 

26-35, Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 21-38,C. Kosikowski, Przepisy ogólne [w:] 

Ustawa Ordynacja Podatkowa. Komentarz., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 30-36, M. Niezgódka – 

Medek, Komentarz do art. 2 [w:] S. Babiarz, B. Dauter, r. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka- Medek, J. Rudowski, 

Ordynacja podatkowa, Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 40-54, r. Rosiński, Podatek i jego 

klasyfikacja w polskim systemie podatkowym, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Politechniki 

Koszalińskiej” 2010, nr 14, s. 83-92.  
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zawarte w art. 6 Ordynacji podatkowej. Szerokie znaczenie tego pojęcia zostało wypracowane 

badaniami naukowymi, dotyczącymi norm prawnych i orzecznictwem. W definicji szerokiej są 

eksponowane cechy tego świadczenia. Podatek to świadczenia ogólne, zasadnicze, pieniężne, 

bezzwrotne, nieodpłatne, przymusowe, jednostronnie ustalone, pobierane od określonego 

podmiotu, z tytułu określonego przedmiotu, w stosunku do określonej podstawy 

opodatkowania, według określonej stawki, o określonych warunkach płatności588. 

 Dopłaty mają charakter bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, nałożonego na grupę 

osób spełniających określone kryteria589. Celem tego świadczenia jest dostarczenie środków 

pieniężnych na realizację celów publicznych. Odpłatna jest danina, którą cechuje 

ekwiwalentność świadczeń wzajemnych. Beneficjent daniny może być zobowiązany 

do wzajemnego, skonkretyzowanego świadczenia na rzecz podmiotu uiszczającego tę daninę, 

co stanowi odpłatność szczegółową. Odpłatność może być również realizowana na zasadzie 

ogólnej, w formie świadczeń publicznych, z których na zasadach odstępu ogólnego może 

korzystać również uiszczający daninę590. 

 Dopłata, podobnie jak podatek, jest przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem 

publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy, w której określona została 

podstawa wymiaru, stawka i warunki płatności. Problemem jest ocena, czy dopłata jest 

świadczeniem nieodpłatnym591. Odpłatność można dostrzegać w relacji pomiędzy uzyskaniem 

dostępu do gry a uiszczeniem dopłaty. Opłacane w ramach jednej transakcji nabycie losu lub 

innego świadectwa udziału w grze, będące pochodną ceny losu, stanowi warunek udziału 

w grze. Pozornie dopłatę można również uznać za należność płaconą w celu uzyskania 

dostępu do gry. Należy jednak zwrócić uwagę, że stawka za nabycie losu stanowi przychód 

podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych, natomiast dopłata nie jest 

świadczeniem na rzecz tego podmiotu. Odpłatność świadczenia może być rozważana jedynie 

w relacji pomiędzy tymi samymi podmiotami, wzajemnie zobowiązanymi. Beneficjent dopłaty 

nie „udostępnia” gry, więc nie jest to świadczenie wzajemne na rzecz podmiotu ponoszącego 

ciężar dopłaty. Dopłata publiczna do gier hazardowych nie stanowi świadczenia odpłatnego. 

Pogląd przeciwny wymagałby wykazania, że jest ekwiwalentem dostępu do gry ‒ podobnie jak 

cena losu lub innego świadectwa dostępu do gry. Brak odpłatności dopłaty uzasadnia 

 
 588 K. Cień, Pojęcie podatku [w:] A. Hanusz (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2019, s. 198. 
589 G. Skowronek, Ustawa o grach hazardowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 473-474. 

 590 K. Cień, op. cit. s. 199-200. 
591 Pogląd o nieodpłatnym charakterze dopłat K. Ryszard, Komentarz do art. 80 [w:] M. Bik, r. Kamionowski, 

D. Obrępalski, K. Ryszard, Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych, Difin, Warszawa 2013, 

s. 260-261.  
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stwierdzenie, że dopłata stanowi rodzaj podatku celowego. Cechą podatków celowych jest 

przeznaczenie na finansowanie konkretnych działań i organizacyjne wyodrębnienie środków 

pochodzących z tego źródła. Środki z podatków celowych wpływają do odpowiednich 

funduszy celowych lub na rachunki specjalnych programów budżetowych592. 

 Ocena prawnego charakteru dopłaty może być przeprowadzona w porównaniu ze 

składkami na ubezpieczenie społeczne. Dopłata wykazuje bowiem pod pewnymi względami 

podobieństwo do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwraca uwagę, że środki dopłat są 

przekazywane do państwowych funduszy celowych593. Odmiennie jednak niż dopłata, składka 

na ubezpieczenie społeczne powoduje powstanie stosunku prawnego, będącego podstawą 

zobowiązania wzajemnego wobec ubezpieczonego594. 

 Dyrektor właściwej izby administracji skarbowej przekazuje kwotę wpłaconych dopłat 

na rachunki uprawnionych funduszy (art.83 u.g.h.). Państwowe fundusze celowe pozostają 

w dyspozycji jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej. Podmioty te realizują cele 

i zadania publiczne, co uzasadnia przekazywanie na ich rzecz środków państwowych. Warto 

zauważyć, że przyjęta w ustawie o grach hazardowych konstrukcja, polegająca na stworzeniu 

organizacji gromadzenia i przekazywania środków, pozwala na wyodrębnienie etapu wpłaty 

dokonywanej przez gracza, etapu poboru przez podmiot urządzający grę, etapu wpłaty na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego, etapu przekazania przez dyrektora izby administracji 

skarbowej wpłaconych dopłat na rachunki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu 

Promocji Kultury, Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Funduszu 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 Jak zaznaczono wyżej, środki pieniężne z tytułu dopłat nie stanowią przychodu 

podmiotu urządzającego grę, stanowią dochód skarbu państwa. Z woli ustawodawcy dopłaty 

zostały unormowane jako świadczenie odróżnione od danin podatkowych. Skonkretyzowane 

przeznaczenie środków pozyskanych z dopłat i obowiązek przekazywania na rzecz 

państwowych funduszy celowych istotnie odbiega od zasad dysponowania środkami, 

uzyskanymi z podatków. Dochody z tytułu podatków mogą być wykorzystane w realizacji 

dowolnych, aprobowanych celów publicznych, natomiast środki dopłat w wysokości określonej 

 
 592 B. Sudavicius, System dochodów publicznych na Litwie [w:] S. Presnarowicz, S. Sudavicius (red.), System 

finansów publicznych Polski i Litwy, Wydawnictwo Temida 2, Białystok  2017,  s. 141-163. 

 593 T. Sowiński, Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych [w:] A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa 

finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 626. 

 594 K.Cień,, op. cit., s. 200. 
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w ustawie o grach hazardowych są przekazywane na rzecz państwowych funduszy celowych. 

Uzasadnieniem tworzenia funduszy celowych są wskazywane potrzeby społeczne.595  

 Należy wskazać, że w rezultacie przyjętych rozwiązań dopłatami obciążone zostały gry 

liczbowe, loterie pieniężne oraz gra telebingo. Informację o ustanowieniu dopłaty zamieszcza 

się w regulaminie gry. Powyższe zapewnia wykonanie obowiązku informowania gracza 

o warunkach gry również w zakresie obligatoryjnych, ustawowo określonych świadczeń 

dodatkowych, stanowiących obciążenie niezależne od stawki za udział w grze lub ceny losu. 

Obowiązek w zakresie dopłat spoczywa na podmiocie odpowiedzialnym za umożliwienie 

zainteresowanym udziału w grach hazardowych. Obowiązek pobierania dopłaty powstaje w 

momencie przyjmowania od graczy stawek lub należności za udział w grze. Podmiot 

uzyskujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wpływy z tytułu wpłat 

dokonywanych przez graczy jednocześnie pozyskuje środki na działalność związaną 

z realizacją celów prospołecznych. Dopłaty nie stanowią przychodu podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie gier hazardowych, zatem nie są uwzględniane w podstawie 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 W ustawie o grach hazardowych, w jej brzmieniu początkowym, utrzymano 

dotychczasowy sposób organizacji funduszy, będących beneficjentami dopłat596. Aktualnie 

środki z dopłat wpływają na rachunki bankowe czterech funduszy celowych. Status prawny 

funduszy celowych determinuje zastosowanie uniwersalnych regulacji ustawy o finansach 

publicznych597. Odpowiednio Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest uprawniony do 75% 

łącznej kwoty dopłat, Fundusz Promocji Kultury do 20%, Fundusz Wspierania Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego do 4%, Fundusz Przeciwdziałania Problemom Hazardowym 

do 1%598. Każdy fundusz cechuje celowość, jest to istota tej instytucji. Określenie ustawowe 

obarczone wadą logiczną i językową nie odpowiada wymogom prawidłowej legislacji. 

 
595 M. Ofiarska, Normatywna koncepcja Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego [w:] P. 

Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa 

dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 477. 
596 Tak jak w ustawie o grach i zakładach wzajemnych, oprócz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu 

Promocji Kultury, utworzono także Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych596. Odpowiednio na 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z ustawą w brzmieniu pierwotnym, przeznaczanych było 77% 

środków uzyskanych z dotacji, na Fundusz Promocji Kultury 20%, na Fundusz Rozwiazywania Problemów 

Hazardowych 3%. Dysponent Funduszu Promocji Kultury był zobowiązany przekazać co najmniej 5% środków 

na cele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
597 B. Kucia- Guściora, Status prawny funduszy celowy, „Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2004, nr 

4, s. 7. 

 598 Zwraca uwagę pleonazm w określeniu „fundusz celowy”. Z definicji funduszu wynika, że są to pieniądze 

zgromadzone z przeznaczeniem na określony cel lub instytucja powołana do zarządzania takimi pieniędzmi. 

-M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom 1., A-K, PWN, Warszawa 2002, s. 580. 
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 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej służy realizacji celów zalecanych przez Komisję 

Europejską. Rozwój kultury fizycznej i sportu został określony jako jeden z celów wspólnoty 

europejskiej, określono bowiem, że rzeczą krajów członkowskich jest zapewnienie stałości 

finansowania sportu599. Hazard jest postrzegany jako rozrywka, przynosi emocje wynikające 

z rywalizacji, również rywalizacji sportowej, jeżeli przedmiotem zakładu jest jej wynik. 

Związek hazardu i sportu był przyczyną wprowadzenia mechanizmu finansowania rozgrywek 

sportowych oraz innych form wspierania sportu ze środków uzyskanych z gier objętych 

monopolem państwa. Przepis art. 86 u.g.h zawiera kompleksowe uregulowanie tworzenia 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jako państwowego funduszu celowego600, pozostającego 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Znaczenie tego funduszu 

odróżnia bardzo wysoki procentowy współczynnik we wpływach z dopłat. Na ten państwowy 

fundusz celowy wpływało 77% wszystkich wpływów z dopłat, a poczynając od 1 kwietnia 2017 

roku – 75%. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dysponuje zasadniczą częścią globalnej 

kwoty, uzyskanej z tytułu dopłat. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są 

przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie obiektów sportowych, rozwój 

turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej, rozwijanie sportu wśród dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Cele indywidualne, finansowane ze środków tego 

funduszu, powinny odpowiadać celom generalnym. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej pokrywane są ze środków tego funduszu. Istotną zmianą wprowadzoną było dodanie 

zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Nowe 

zadania spowodowały konieczność współdziałania ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ale również ministra do 

spraw zdrowia601. 

 Przyznanie dofinansowania ma charakter publicznoprawny602. Na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 86 ust. 6 u.g.h., minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, tryb składania wniosków oraz przekazywania 

 
 599 Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu, Komisja Europejska, COM/2011/12 – cyt. za M. Bik, op.cit., s. 

265. 
600 O którym mowa w art. 29 u.f.p. 

 601 Przepis art. 25 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916). 

 602 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3369/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E23195F073 [dostęp: 9.02.2021]. 
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środków, uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu 

wydatkowania środków funduszu – rozporządzenie z dnia 25 września 2017 r. dotyczące 

przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej603.  

 Zgodnie z art. 127 u.g.h. Fundusz Promocji Kultury (FPK) wstąpił w prawa i obowiązki 

Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych 9 art. 47d u.g.z.w.). Przychodem Funduszu Promocji Kultury, który należy do 

państwowych funduszy celowych,  jest 20% wpływów z dopłat (art. 87 ust. 3 u.g.h.). W art. 87 

ust. 4 u.g.h. określono zamknięty katalog celów, objętych promocją lub wspieraniem 

z wykorzystaniem środków funduszu. Enumeratywnie wskazano, że wydatki Funduszu 

Promocji Kultury są przeznaczane w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznych wpływów 

z dopłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację jego działań, a w pozostałej 

części na propagowanie lub wspieranie przedsięwzięć artystycznych, twórczości literackiej, 

czasopiśmiennictwa i czytelnictwa, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, dostępu osób 

niepełnosprawnych do kultury, a także realizacji projektów i spłat wieloletnich zobowiązań 

finansowych zaciąganych przez instytucje kultury działające pod auspicjami ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki Funduszu Promocji 

Kultury są przeznaczane również, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych604, na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń za użyczanie 

przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów.  

 Dysponentem Funduszu Promocji Kultury jest minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego605, który  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

 
 603 Dz. U. z 2017 r. poz. 1801. W rozporządzeniu określone zostały zarówno warunki uzyskania dofinansowania, 

jak również tryb składania wniosków i przekazywania środków. Warunki przyznawania dopłat powinny 

odpowiadać wymogowi racjonalności i ciągłości finansowania zadań. Wniosek inwestycyjny lub wniosek o 

dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, zaakceptowany przez 

ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą. W przypadku stwierdzenia 

wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych 

z budżetu państwa. Poprzednio obowiązywały: rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. o przekazywaniu środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252), rozporządzenie z 10 października 2014 r. 

dotyczące szczegółowych warunków uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z 

zakresu rozwijania sportu, trybie składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391), rozporządzenie z 23 sierpnia 2010 r. o dofinasowaniu zadań ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2010. Nr 156 poz. 1051). 

 604 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm. 
605 Dysponent funduszu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jest 

zobligowany w drodze rozporządzenia określić szczegółowe warunki dofinansowania realizacji zadań oraz 

formalne wymogi składania wniosków i przekazywania środków (art. 87 ust.7 u.g.h.). Jako kryterium postanowień 

rozporządzenia wskazano priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. Przepis 

art. 87 u.g.h został poddany nowelizacjom. Zmiana polegała na wykreśleniu normy prawnej o wyłączności celów 

wskazanych w ustawie, dodaniu możliwości udzielania pomocy socjalnej twórcom i autorom oraz sprecyzowaniu, 
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finansów publicznych określił szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji 

zadań, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety 

społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres 

informowania o źródle pochodzenia dopłat w rozporządzeniu z dnia 27 września 2017 r. 

o szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań z zakresu kultury, 

trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury606. 

W rozporządzeniu ws. uzyskiwania dofinasowania z FPK nie wprowadzono regulacji zwrotu 

kwot dotacji ze środków uzyskanych z dopłat. Brak takiego brzmienia przepisu nie może być 

powoływany dla uzasadnienia stanowiska, że środki, które nie zostały wykorzystane zgodnie z 

celem ich udostępnienia, nie podlegają zwrotowi. W przypadku uznania wykorzystania dotacji 

niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnego bądź nadmiernego jej pobrania, zastosowanie ma 

przepis art. 169 u.f.p. 

 Z uwagi na przedmiot ustawy o grach hazardowych istotny jest Fundusz 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Początkowo na jego rzecz przeznaczano 

3% ogólnej kwoty dopłat (art. 88 ust. 3 u.g.h. w brzemieniu obowiązującym do dnia 31 marca 

2017 r.). Od 1 kwietnia 2017 r. zmianie uległa wysokość przekazywanej części dopłat, gdyż 

w związku z utworzeniem w 2017 roku Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego zmniejszono środki przekazywane na Fundusz Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych z 3% do 1%607. 

 Jest to państwowy fundusz celowy, o którym mowa w art. 29 u.f.p. Środki pozostające 

w dyspozycji ministra do spraw zdrowia mają być przeznaczone na pomoc zarówno osobom 

uzależnionym, jak i ich rodzinom, ponoszącym konsekwencje uzależnienia osoby bliskiej 

(art.  88 ust. 4 u.g.h.). Społeczna waga problemów związanych z uzależnieniem od hazardu 

 
że środki z funduszu są przeznaczane również na przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów. Kolejne zmiany 

wykluczyły z zapisanych w art. 87 ust. 4 u.g.h. celów, na które przeznaczane są środki funduszu, działań na rzecz 

dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych oraz realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu 

przedsięwzięć artystycznych, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej. Zauważono, że 

wsparcie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych jest udzielane z innych źródeł. 

 606 Dz. U. z 2017 r. poz. 1808; zwane dalej rozporządzeniem ws. uzyskiwania dofinasowania z FPK. Przed 

przekazaniem środków funduszu na dofinansowanie działań określonych we wniosku minister zawiera z 

wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji celowej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 u.f.p. Umowa 

określa także obowiązki wnioskodawcy dotyczące zakresu informowania o dofinansowaniu zadania ze środków 

funduszu. Poprzednio obowiązywało rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r., zmieniające rozporządzenie o 

szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania 

wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2016 r. poz. 2156), które uchyliło 

rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. o szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinasowania realizacji 

zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 118 poz. 79). 

 607 Przepis art. 1 pkt 65 lit. a i b ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 88). 
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wymaga gromadzenia środków umożliwiających podejmowanie działań zaradczych. 

Poszukiwanie możliwie najlepszych rozwiązań ilustrują kolejne nowelizacje ustawy. 

W pierwotnym brzmieniu art. 88 ust. 4 u.g.h. wskazano, że wydatki funduszu są przeznaczone 

na prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych 

ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu, 

opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania 

problemów wynikających z uzależnień od hazardu, udzielanie finansowej pomocy instytucjom 

i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów 

wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia 

i zagrożenia patologicznym hazardem, prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie 

jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększania kompetencji 

zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz 

dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich. 

 W nowym brzmieniu przepisów ustawowych rozszerzono zakres finansowania poprzez 

objęcie finansowym zasilaniem działań przeciwdziałających nie tylko uzależnieniom od 

hazardu, ale również innych uzależnień, które nie są uzależnieniami od 

substancji psychoaktywnych608. W tej kategorii znajdą się uzależnienia cywilizacyjne związane 

z korzystaniem z nowych technologii, w szczególności komputerowych. Poczynając od dnia 

3 grudnia 2015 roku wydatki mogły być przeznaczane również na zadania określone 

w przepisach o zdrowiu publicznym609. Treść przepisu o takim poziomie ogólności ilustruje 

zarówno potrzeby społeczne, jak i znaczenie pozyskiwania środków na cele zdrowotne.  

 Obecnie środki pozostające w dyspozycji Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych są symboliczne. W aktualnym stanie prawnym minister właściwy do spraw 

zdrowia jest dysponentem funduszu, którego przychody stanowi 1% łącznych wpływów z 

dopłat. Bardzo niskie środki nie przystają do katalogu zadań. Z art. 88 ust. 4 pkt 1-5 u.h.g. 

wynika, że z funduszu czynione są wydatki przeznaczone wyłącznie na prowadzenie 

działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, 

raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień 

 
 608 Przepis zmieniony art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 134 poz. 779). 

 609 Przepis zmieniony art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1916). Ustawowe upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych szczegółowych warunków uzyskiwania 

dofinansowania, trybu składania wniosków i przekazywania środków z uwzględnieniem priorytetów społecznych 

i konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań rozszerzono również poprzez wymóg regulacji na poziomie 

rozporządzenia zasad i zakresu informowania o źródle pochodzenia dopłat.  
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niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, opracowywanie i wdrażanie 

nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu 

lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 

udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane 

z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień 

niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny 

rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem, prowadzenie działań 

ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, 

a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem ‒ w celu 

zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych 

uzależnień, niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób 

uzależnionych i ich bliskich, zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym. Koszty 

obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze środków tego 

funduszu. Bardzo rozległy zakres zadań nie przystaje do relatywnie niewielkiej części 

dochodów z dopłat, przekazywanych na rzez Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych. Fundusz ten, bezpośrednio związany z przeciwdziałaniem negatywnym 

skutkom hazardu, został wyposażony w środki na poziomie, który czyni iluzorycznym 

realizację założeń zgłaszanych i eksponowanych na etapie projektowania ustawy. 

Rozbudowany zakres dopuszczalnych wydatków z funduszu potwierdza dostrzeganie 

społecznych skutków hazardu. Wydaje się jednak, że aktualnie Fundusz Rozwiazywania 

Problemów Hazardowych realizuje jedynie cele propagandowe. Ograniczenie środków 

pozostających w dyspozycji funduszu unicestwia osiągnięcie zakładanego celu społecznego. 

Zwraca uwagę, że ograniczenie środków tego funduszu nie było poprzedzone analizą potrzeb. 

Na żadnym etapie prac legislacyjnych nie wykazano, aby zmniejszenie udziału funduszu 

w łącznej kwocie dopłat było uzasadnione ograniczeniem zadań, brakiem potrzeby działań, 

przejęciem zadań przeciwdziałania problemom hazardowym przez inne instytucje. Minister 

właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określił szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, tryb 

składania wniosków oraz przekazywania środków ‒ biorąc pod uwagę priorytety społeczne 

i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań oraz zasady i zakres informowania o 

źródle pochodzenia dopłat610. W aktach wykonawczych podkreślana jest niezmienność 

 
 610 Rozporządzenie z 31 października 2017 r. o uzyskiwaniu dofinansowania realizacji zadań ze środków 

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029). Poprzednio obowiązywały: 

rozporządzenie z 4 stycznia 2016 r. o szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań 
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potrzeby przeciwdziałania negatywnym skutkom hazardu. Dostępność hazardu internetowego 

stanowi nowe zagrożenie społeczne, a walka z uzależnieniem, realizowanym w tej formie, jest 

szczególnie potrzebna611. Ograniczenie środków Funduszu Przeciwdziałania Problemom 

Hazardowym pozostaje w sprzeczności z zawartą w rządowym projekcie ustawy deklaracją 

podejmowania działań w celu ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu.612  

 Przyjęte w ustawie o grach hazardowych rozwiązanie finansowania walki 

z uzależnieniem od hazardu w istotny sposób różni się od walki z problemem alkoholizmu. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi613 powołana została Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA, będąca państwową jednostką budżetową ( art. 3 ust. 1 i 4 u.w.w.).  

 Szczegółowe rozważania dotyczące sposobu finansowania zadań związanych 

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykraczają poza ramy niniejszej pracy. Konieczna jest 

jednak sygnalizacja różnicy pomiędzy rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi finansowania 

programów walki z patologiami. Zwraca uwagę, że dla rozwiązywania problemów 

alkoholowych nie utworzono wyodrębnionego funduszu na zasadach analogicznych jak dla 

rozwiązywania problemów alkoholowych. W świetle powyższego możliwe jest rozważanie 

rezygnacji z funduszy celowych utworzonych na mocy ustawy o grach hazardowych. Koszt 

obsługi wskazanych państwowych funduszy celowych może w istotny sposób uszczuplać 

kwoty przeznaczane na realizacją zadań. Jest to szczególnie istotne w sytuacji zasadniczego 

ograniczenia środków, będących w dyspozycji Funduszu Przeciwdziałania Problemom 

Hazardowym. Fundusz ten w niewielkim stopniu, na poziomie 1%, partycypuje w środkach 

pochodzących z dopłat. Pojawia się pytanie o zgodność aktualnej regulacji prawnej 

z założeniem, że środki na walkę z patologiami powinny pochodzić ze źródeł będących 

przyczyną zagrożeń. Zmniejszenie środków może bowiem powodować, że nie zostaną 

osiągnięte cele zwalczania negatywnych skutków hazardu614. 

 
z zakresu ochrony zdrowia, trybie składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 24), rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2010 r. o szczegółowych 

warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybie składania wniosków 

oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27). 

 611 Zalecenie Komisji UE z 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad ochrony konsumentów i graczy korzystających z 

usług hazardowych on-line i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi on-line (Dz. U. UE L 214 z 

19 lipca .2014, s.38-46). 
612 Druk nr 2481. 
613 T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 - dalej u.w.t.  
 614 Od 1 stycznia 2021 r. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Fundusz Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych uzyskują również środki stanowiące koszty Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), o których 

mowa w art. 117 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1379 ze zm.). 
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 Należy wskazać, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 66 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 

88) utworzony został Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, będący 

agencją wykonawczą w rozumieniu art. 18 u.f.p. Środki na utworzenie tego funduszu zostały 

uzyskane w wyniku obniżenia pochodzących z dopłat przychodów Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej i Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – odpowiednio o 2% łącznej 

kwoty uzyskanej z dopłat615. Dysponentem jest przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego, o którym mowa w art. 34a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie616. Zadaniem jest wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych 

rozwiązań, służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora 

pozarządowego (art. 88 a ust. 3 u.g.h. )617. 

 Przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% 

łącznych wpływów z dopłat (art.88 a ust. 4 u.g.h.)618. Ogólnie określony cel utworzenia tego 

funduszu wymagał sprecyzowania zamkniętego katalogu wydatków. Wydatki Funduszu 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego są przeznaczone wyłącznie na działania 

nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań, służących wzmocnieniu 

i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części 

(branż, środowisk), wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, 

reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego, wspieranie działań statutowych 

organizacji sektora pozarządowego, rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie 

stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów 

działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją, kosztów 

obsługi Funduszu. Przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego na podstawie 

art. 88a ust. 7 u.g.h. określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania 

dofinansowania realizacji zadań, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, biorąc 

pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań619. 

 
 615 Przepis art. 86 ust. 3 u.g.h. zmieniony art. 1 pkt 63 lit. a ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 88) zmieniającej ustawę o grach hazardowych z dniem 1 kwietnia 2017 r. 

 616 T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.  
617 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - po r. ustawę z 15 września 2017 r. o Narodowym 

Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 ze zm.. 
618 Wyrażany jest pogląd o wadliwości tworzenia odrębnych funduszy realizujących w istocie te same cele Fundusz 

Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego z 2015 r. - K. Kiczka, O znaczeniu Konstytucji RP dla prawa 

podatkowego [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga 

jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 254. 

 619 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w 

sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju 
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Powołanie na podstawie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w istotny sposób wpływa na dysponowanie środkami Funduszu Wspierania 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.      

 Dane dotyczące okresu obowiązywania ustawy o grach hazardowych obrazują zarówno 

poziom przychodów uzyskiwanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie 

hazardu, jak i wielkość dopłat uiszczanych przez podmioty zobowiązane. W tabeli nr 25 zostały 

przedstawione również dane, dotyczące ostatniego roku obowiązywania ustawy o grach 

i zakładach wzajemnych. Z zestawienia wynika, że w roku 2009 przychody przedsiębiorców 

kształtowały się na poziomie 20 miliardów złotych, a dopłaty na poziomie 770 milionów 

złotych. W roku 2014 dopłaty również wynosiły około 770 milionów złotych, mimo że 

przychody podmiotów branży hazardowej były o połowę niższe niż w 2009 roku. Oczywiście 

wysokość dopłat nie jest pochodną wyników całej branży, lecz wyników gier objętych 

dopłatami. Ograniczenie podaży gier na automatach doprowadziło do większego 

zainteresowania graczy innymi formami hazardu. Dopłaty pozostają w proporcji do stawek 

i cen losów. Wartości te kształtują więc zarówno wysokość przychodów z gier, jak i wysokość 

dopłat. 

 

Tabela 25. Wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

gier hazardowych w latach 2009-2019 (w tys. zł) 

 

Rok Przychody z gier Dopłaty 

2009 20 366 552 772 779 

2010 16 233 424 624 402 

2011 14 848 724 680 764 

2012 14 290 742 790 093 

2013 12 531 422 720 264 

2014 10 620 809 770 269 

2015 10 132 432 958 637 

2016 10 575 904 986 050 

2017 12 901 922 959 039 

2018 14 864 948 1 045 679 

2019 22 629 345 1 093 095 

 
społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2149). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach i 

zakładach  wzajemnych  w  2009 

r., https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020]oraz 

Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020] 

  

 W porównaniu z 2009 rokiem w roku 2010 nastąpił spadek łącznej kwoty dopłat 

o 123 909 tys. zł, to znaczy o 16,6%, gdyż zmniejszyły się przychody z gier liczbowych i loterii 

pieniężnych objętych dopłatami. W 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2010, nastąpiło 

zwiększenie kwoty dopłat o 56 362 tys. zł (tj. 9%). Wzrost był spowodowany większą liczbą 

przyznanych stawek oraz sprzedanych losów i innych dowodów udziału w grach. W 2012 roku 

nastąpił wzrost dopłat o 16,7% wskutek wzrostu sprzedaży losów lub innych dowodów udziału 

w grach liczbowych i loteriach pieniężnych. Sytuacja w branży gier hazardowych w 2013 roku 

znajduje odzwierciedlenie również w spadku dopłat. Zarówno w 2013, jak i 2014 roku wpływy 

z tytułu dopłat były niższe niż w roku 2012. W 2015 roku dopłaty wzrosły o 190 104 tys. zł 

(24,65 %), gdyż spółka Totalizator Sportowy osiągnęła wyjątkowo wysokie wyniki sprzedaży, 

między innymi gier Extra Pensja, KENO, Lotto Plus i Lotto. W kolejnych latach w proporcjach 

wynikających z ustawy były dokonywane wpłaty na poszczególne fundusze celowe. 

W 2017 roku wysokość dopłat zmniejszyła się o 27 011 tys. zł, tj. o 2,7%. W kolejnym roku 

odnotowano wzrost o 92 640 tys. zł, zatem wzrost kształtował się na poziomie 9,65% 

w stosunku do roku 2017. W roku 2018 kwota dopłat przekroczyła wielkość roku poprzedniego 

o 9%, w roku 2019 nastąpił w stosunku do roku poprzedniego wzrost o 4,5%. 

 

Tabela 26. Struktura dopłat w latach 2010-2019 (w tys. złotych) 

 

Rok 

Fundusz 

Rozwoju 

Kultury 

Fizycznej 

Fundusz 

Promocji 

Kultury 

Fundusz 

Rozwiązywania 

Problemów 

Hazardowych 

Fundusz 

Wspierania 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Razem 

2010 480 790 124 880 18 732 – 624 402 

2011 524 188 136 153 20 423 – 680 764 

2012 611 494 158 830 23 824 – 794 148 

2013 548 011 142 340 21 351 – 711 702 

2014 593 747 154 220 23 133 – 771 100 
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2015 740 127 192 241 28 836 – 961 204 

2016 756 696 197 324 29 030 – 986 050 

2017 723 938 191 694 15 239 28 168 959 039 

2018 785 019 209 339 10 264 41 057 1 045 679 

2019 819 999 219 666 10 886 43 544 1 093 095 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Istotne są zmiany wpłat na poszczególne fundusze. Szczególnie niepokojąca jest 

sytuacja Funduszu Przeciwdziałania Problemom Hazardowym. Kwoty wpływające na rzecz 

tego funduszu pozostają w zasadniczej dysproporcji z kwotami przekazywanymi do 

pozostałych funduszy. Od czasu utworzenia Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego kwoty funduszu, którego cele są bezpośrednio związane z grami 

hazardowymi, uległy obniżeniu o blisko 60% w porównaniu z 2016 rokiem. W kolejnym roku 

nastąpił dalszy spadek uzyskiwanych przez ten fundusz kwot dopłat. Pomimo wzrostu 

w kolejnych latach łącznych kwot dopłat, zmiana wysokości funduszu utworzonego dla 

realizacji ustawy o grach hazardowych doprowadziła do istotnego jego zubożenia. 

W  pozostałych funduszach utrzymuje się tendencja wzrostowa. Wyniki finansowe 

poszczególnych funduszy prowadzą do wniosku, że środki dopłat od gier hazardowych 

w  istocie nie służą zwalczaniu problemów hazardowych, lecz realizacji innych celów 

publicznych. Negatywna ocena takiej sytuacji nie dotyczy wartościowania poszczególnych 

celów. Nie należy kwestionować społecznej potrzeby realizacji celów, dla których powołano 

pozostałe fundusze. Należy podkreślić kluczową rolę funduszu realizującego cel ustawy 

wskazywany na etapie prac legislacyjnych jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

hazardu. Ograniczanie środków wpływających na rzecz tego funduszu w istocie podważa 

deklaracje ustawodawcy. Stanowi też podstawę do rozważenia zasadności odstąpienia od 

wyodrębniania funduszy. Zasilanie z pieniędzy uzyskanych z gier hazardowych funduszy 

innych niż realizujące cele ustawy hazardowej stanowi argument poddania kwot dopłat 

redystrybucji na zasadach ogólnych. Model dopłat jako dochodu budżetowego na zasadach 

analogicznych do podatku od gier umożliwiałby również wyodrębnianie środków w celu 

przeciwdziałania problemom hazardowym. 
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4.5. Dochody budżetowe z tytułu kar pieniężnych związanych z urządzaniem gier 

hazardowych 

 

 Urządzanie gier hazardowych jest prawnie reglamentowane. Warunkiem jest uzyskanie 

koncesji albo zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.  Rejestracji podlegają automaty oraz 

urządzenia do gry. W celu ochrony finansów publicznych podejmowane są działania wobec 

podmiotów urządzających gry hazardowe nielegalnie 620. Celem jest uzyskanie dochodów 

kompensujących straty w sferze finansów publicznych621.   

 W publicznym prawie rzymskim sankcja stanowiła środek karania jako represja 

za  nieprzestrzeganie prawa. Była również środkiem przymusu w celu nakłonienia 

zobowiązanych do zachowania zgodnego z prawem622. Z uwagi na znaczenie prawa w realizacji 

celów społecznych, również celów ekonomicznych w zakresie finansów publicznych, sankcje 

stanowią zarówno gwarancję, jak i środek przymusu623. Sankcja prawna to termin używany dla 

oznaczenia zapowiedzi ujemnych następstw w przypadku zachowań niezgodnych z prawem, 

realizacji tych następstw wobec adresata normy, synonim zezwolenia na dokonywanie pewnych 

czynności, synonim pojęcia odpowiedzialności624. Słownikowo „sankcja” to prawne 

konsekwencje, które powinny być zastosowane przez organy państwowe wobec osób 

 
 620 Podmioty działające nielegalnie podlegają karom przewidzianym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 

karny skarbowy, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 19, zwany dalej k.k.s.. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe są 

wymierzane w wysokości obliczanej w proporcji do minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)  

wynagrodzenie minimalne wynosi 2800zł. Aktualnie za wykroczenia skarbowe może być wymierzona przez sąd 

grzywna w maksymalnej kwocie 56 000 zł (w 2020 r. – 52 000 zł, w 2019 r. – 45 000 zł, w 2018 r. - 42 000 zł, w 

2017 r. odpowiednio 40 000 zł), a za przestępstwo skarbowe w maksymalnej kwocie 26 880 000 (w 2020 r. – 24 

960 000, w 2019 r. - 21 600 000, w 2018 r. - 20 160 000 zł, w 2017 r. odpowiednio 19 198 080 zł). 
621 Kary grzywny stanowią dochód budżetu państwa - załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053. - paragraf 057. Wpływy z tytułu 

grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych obejmuje wpływy z tytułu grzywien oraz kar od 

osób fizycznych, wymierzanych i pobieranych przez sądy oraz właściwe organy administracji publicznej, między 

innymi z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego oraz grzywien i kar pieniężnych wymierzanych 

na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy. 

 622 Pojęcie sankcji prawnej wywodzi się z terminu sanctio, co w języku łacińskim oznacza uświęcenie, 

utwierdzenie, przymus, część ustawy określającą skutki niedostosowania się do jej postanowień Z. Doniewska, 

Powstanie i kształtowanie się prawa administracyjnego [w:] r. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System 

Prawa Administracyjnego, tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 66 i 67. Słowo „sankcja” wiązane jest także 

ze słowem sanguis, które w języku łacińskim oznacza krew.- J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i 

prawodawstwa, PWN, Warszawa 1958, s. 445-446. 

 623 „Ekonomia jako jedyna nauka społeczna wnosi do nauk prawnych standardy o charakterze normatywnym, 

ułatwiające ocenę zarówno prawa, jak i efektywności politycznej” – r. Cooper, T. Ulen, Law and Economics, 

Boston 2008, s. 3-5 – cyt za: A. Kociołek-Pęksa, W. Pęksa O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w 

prawie. Teoretyczno- prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 

2017, nr 1, s. 11. 

 624 J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, C. H. Beck, 

Warszawa 2007, s. 290 i n. 
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nieprzestrzegających obowiązujących norm prawnych625. Ogólnie sankcja jest definiowana 

jako niekorzystna konsekwencja naruszenia prawa, negatywne następstwo naruszenia normy 

prawnej, skutek negatywny niedopełnienia prawem określonego obowiązku. Sankcja jest 

kojarzona z dolegliwością, ciężarem, przymusem. Sankcje w szerokim znaczeniu to całokształt 

zinstytucjonalizowanych gwarancji stosowania prawa administracyjnego, wynikających 

z  mocy ustawy lub nakładanych w drodze aktu stosowania prawa przez organ administracji 

publicznej, wywołujących ujemne skutki dla adresatów norm prawnych626. Sankcja to bodziec 

negatywny, prawnie realna niekorzystna sytuacja w razie nieprzestrzegania prawa627. 

 W doktrynie podkreślano, że „akty administracyjne, jeżeli mają być rzeczywiście 

skuteczne, muszą posiadać sankcje”628. Odmienne postrzeganie sankcji jest związane 

z  poglądem, że sankcja to każdy środek, który wzmacnia konformizm wobec społecznie 

przyjętych standardów. W konsekwencji takiego założenia formułowane są twierdzenia, że 

sankcje to wszelkie następstwa motywacyjne, które mogą być pozytywne, gdy nagradzają 

zachowanie zgodne z oczekiwaniami albo negatywne, gdy poddają karze zachowania 

odbiegające od norm629. Wyrażany jest pogląd, że ustawodawca, poprzez stosowanie prawa, 

wpływa na każdy wybór doniosły prawnie630. Sankcje są stanowione w celu spowodowania 

odpowiedzialnej motywacji stosowania się do norm prawnych przez zobowiązane podmioty631. 

Sankcje prawne mogą stanowić normę odrębną albo element strukturalny normy632. 

Niezależnie od koncepcji budowy normy ‒ koncepcji trójczłonowej, dwuczłonowej lub 

dwuczłonowej norm sprzężonych ‒ reguły zachowania adresata normy są gwarantowane 

sankcją633. Można przyjąć, że normą pierwotną jest norma sankcjonowana, gdy określa wzorce 

 
 625 S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2003, s. 284. 

 626 M. Zimmermann [w:] M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część 

ogólna, Warszawa 1956, s. 400. 

 627 E. Żelazko-Makowska, Sankcje administracyjne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 93-99. 

 628 M. Zimmermann, op. cit., s. 400. 

 629 G. Marshall, M. Tabin, Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2008, s. 299-300. 

 630 K. Grotkowska, J. Niesiołowski, Sankcje prawne jako źródło bodźców oddziałujących na proces decyzyjny 

człowieka, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1, s. 26. 

 631 A. Kojder, Godność i siła prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 309. 

 632 A. Gryniuk, Sankcja prawna a przymus prawny [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga 

jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej-Arctowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków 1992, s. 93. 

 633 J. Śmiałowski, Pojęcie i analiza sankcji prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1962, nr 

9, s. 264; Z. Ziembiński, Teoria prawa, PWN, Warszawa- Poznań 1977, s. 25. Warto zauważyć, że doktryna w 

zakresie konstrukcji normy prawnej wykształciła rozbudowany system pojęciowy, posługując się również 

pojęciami norm pierwotnych (zasadniczych), albo norm materialnych i norm wtórnych lub norm z sankcją – po r. 

A. Ross, On Law and Justice, Londyn 1958, s. 2098, S. L. Paulson, An Empowerment Theory of Legal Norm, 

„Ratio Iuris” 1988, nr 1, s. 58-70; J. Linde, Studia z filozofii prawa, PWN Warszawa 1959, s. 925; Z. Ziembiński, 

Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1974, s. 216. 
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zachowania, natomiast sankcja ma charakter normy wtórnej, służebnej634. Sankcja jest normą 

kompetencyjną, a nie normą merytoryczną, nakłada bowiem obowiązek realizacji 

wykonywania przyznanych kompetencji, czyli stosowania sankcji635. 

 Elementy definicji prawa administracyjnego, odnoszące się do wymagań zachowań 

jednostek regulowanych nakazami, ograniczeniami, zakazami i upoważnieniami są istotne 

z uwagi na wprowadzane w regulacjach przepisy sankcyjne, mające na celu kształtowanie 

postaw zgodnych z prawem i określanie negatywnych konsekwencji naruszenia prawa. Jednym 

z elementów władztwa administracyjnego jest uprawnienie do stosowania kary 

administracyjnej jako represji wobec jednostek nieprzestrzegających prawa636. Sankcje należą 

do szeroko pojętych gwarancji prawnych ‒ środków służących realizacji prawa w postaci 

nakazów i zakazów prawnych637. 

 Wielość definicji sankcji powoduje problemy w zakresie definicji sankcji 

administracyjnej. Brak definicji legalnej wymaga poszukiwania elementów wspólnych dla 

określonych w różnych aktach prawnych konsekwencji zachowania adresatów norm prawnych. 

Rozległość chronionych przepisami prawa stosunków administracyjnoprawnych powoduje 

wprowadzanie różnych sankcji, związanych z niedopełnieniem obowiązków638. Sankcja 

administracyjna dotyczy nieprzestrzegania nakazów, ograniczeń, upoważnień lub zakazów 

zawartych w prawie administracyjnym639. 

 
 634 J. Wróblewski [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1980, s. 

315. Znaczenie historyczne w definiowaniu administracyjnej sankcji prawnej, tj. sankcji bezpośredniej i sankcji 

pośredniej, mają prace J. Filipka – zob. Tenże, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 

1963, nr 12, s. 873. 

 635 S. Kaźmierczyk, Sankcja Konstytucji jako zagadnienie metodologiczne [w:] A. Bator (red.), Z zagadnień teorii 

i filozofii prawa. Konstytucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 14-15. 

 636 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia Akademicka, Poznań 

1947, s. 135; J. Starościak, E. Iserzon, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 332. 

 637 L. Dziewięcka-Bokun, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 

1972, nr 169, s. 40 i nast. 

 638 Przepisy prawa administracyjnego charakteryzują się szczególnie wysoką dynamiką zmian, również w 

zakresie sankcji K. Kwaśnicka, Sankcje w prawie administracyjnym [w:] A. Błaś, K. Nowicki (red.), Współczesne 

europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej”, Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 

260. 

 639 Definicje prawa administracyjnego zawierają wskazanie jako przedmiotu regulacji działalność państwa, 

określenie prawnych form działania administracji, a także zachowań jednostek w zakresie innym niż unormowany 

przez przepisy innych gałęzi prawa oraz uprawnień jednostek do poddawania kontroli działań administracji 

państwowe; po r. W. Dawidowicz, Administratywiści a teoria prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1992, 

nr 9, s. 49; W. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Biblioteka Polska, Warszawa 

1924, s. 8. Złożoność funkcji pełnionych przez sankcje administracyjne jest wskazywana jako przyczyna trudności 

wyodrębnienia desygnatów tego pojęcia. Wprowadzanie w różnych regulacjach prawnych instytucji sankcji 

administracyjnej może być związane z zamiarem uniknięcia ograniczeń procedury karnej, zmniejszenia kosztów 

postępowania oraz zwiększenia szybkości postępowania – zob. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania 

administracyjnego, PWN, Warszawa 2000, s. 122. 
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 Zapewnienie organom administracji środków przymusu jest istotne w procesie 

administrowania, skoncentrowanym na doprowadzeniu do przestrzegania prawa.640 Sankcja za 

nieprzestrzeganie prawa winna być dolegliwością znaczniejszą, w przeciwnym bowiem 

wypadku kalkulacja opłacalności nie będzie argumentem zachowania zgodnego z prawem, 

a sankcja nie będzie pełnić funkcji regulującej wybory działania zgodnie z prawem641. 

W aktualnym stanie prawnym aktualny jest pogląd, że „w prawie administracyjnym, 

w przeciwieństwie do prawa karnego, nie obowiązują w zasadzie żadne zasady stosowania 

sankcji”642. Sankcje administracyjne podlegają kwalifikacji według różnych kryteriów. 

Do prawa administracyjnego został implementowany podział na sankcje egzekucyjne, sankcje 

nieważności i sankcje represyjne643. 

 Definicyjnie określone cechy sankcji pozwalają na wyodrębnienie podstawowych 

elementów sankcji prawnej. Są nimi wskazanie w normie sankcyjnej sytuacji adresata, 

wskazanie ciążącej na adresacie normy powinności zachowania zgodnego z normą, określenie 

sankcji jako negatywnej reperkusji zachowania nierealizującego wzorca normy. Sankcja 

wynika z przepisu prawa, jest konsekwencją zachowania zobowiązanego niezgodnego 

z prawem, ma charakter prewencyjny i represyjny, jest nakładana w formie władczego 

rozstrzygnięcia, jest proporcjonalna, konieczna i niezbędna w stosunku do naruszenia prawa, 

jej nałożenie podlega kontroli sądowej644. Sankcjami administracyjnymi o charakterze 

 
 640 J. Niżnik-Dobosz, Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym [w:] M. Stahl, r. Lewicka, M. Lewicki (red.), 

Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 129. 

 641 M. Lewicki, Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, nr 8, s. 70. Zasadą 

jest określanie jako sankcji negatywnych konsekwencji zachowania adresata normy prawnej. Sankcje 

administracyjne w ścisłym znaczeniu to wynikające z przepisów prawa powszechnego lub podjętej na ich 

podstawie władczej wypowiedzi organu administracji publicznej niekorzystne skutki naruszenia obowiązków 

wynikających z prawa przez ich adresatów, które polegają na pogorszeniu ich sytuacji prawnej w drodze nałożenia 

obowiązku lub pozbawienia uprawnienia. - M. Stahl, Sankcje administracyjne - problemy węzłowe [w:] M. Stahl, 

r. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 21, 

dalej M.S.; M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2008, s. 73. 

 642 W. Radecki, Kary pieniężne w polskim systemie prawnym. Czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej? 

„Przegląd Prawa Karnego”, 1996, Nr  14-15, s. 5-17; M. Błachucki, Administracyjne kary pieniężne w 

demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015, https://www.rpo.gov.pl/sites/default. 

 643 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2005, s. 44. Celem klasycznie 

rozumianych sankcji jest wywołanie poszanowanie prawa i represjonowanie podmiotów naruszających prawo. 

Wyróżniane są różnorodne cele sankcji: represyjne, dyscyplinujące, przymuszające, odszkodowawcze, 

prewencyjne, ochronne, redystrybucyjne, stabilizacyjne. Podkreślana jest relacja pomiędzy zróżnicowaniem 

sankcji a ich oddziaływaniem. Wielokierunkowość oddziaływania sankcji jest wynikiem ich zróżnicowania - po 

r. P. Przybysz, Funkcje sankcji administracyjnych [w:]  M. Stahl, r. Lewicka, M. Lewicki (red.),  Sankcje administracyjne. 

Blaski i cienie , Warszawa 2011, s. 179-171, J. Wróblewski, Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, 

PWN, Warszawa 1955, s. 142––144.  

 644 Z. Dunajewska, Sankcja administracyjna [w:] Z. Dunajewska, B. Jaworska-Dąbrowska, r. Michalska-Badziak, 

E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, 

Difin, Warszawa 2002, s. 66. Podsumowanie wielu definicji sankcji można sprowadzić do uogólnienia, że sankcja 

administracyjna wynika bezpośrednio z przepisów prawa administracyjnego, jest określoną w normie 

sankcjonującej dolegliwością za naruszenie normy sankcjonowanej; H. Nowicki, Prawo administracyjne 



268 

materialnoprawnym są nie tylko kary pieniężne, ale również cofnięcie uprawnienia lub jego 

wygaśnięcie, dodatkowe opłaty, sankcje karne wymierzane na podstawie przepisów prawa 

o wykroczeniach645. 

 Stosowanie sankcji następuje w postępowaniu nakładającym lub wymierzającym 

sankcję. Zasadą demokratycznego państwa prawa jest dwuinstancyjność postępowania oraz 

możliwość poddania rozstrzygnięć administracyjnych kontroli sądowej. Przynależność do 

prawnego systemu UE powoduje oddziaływanie przepisów wspólnych w procesie 

europeizacji646. Gwarancje winny polegać na poszanowaniu zasady, że podstawą sankcji mogą 

być jedynie przepisy prawa obowiązujące w czasie popełnienia czynu lub jego zaniechania, 

zasady wyboru sankcji mniej uciążliwej w sytuacji zmiany stanu prawnego w czasie od daty 

zdarzenia do zastosowania sankcji, stosowania sankcji w rozsądnym czasie (przedawnienie), 

orzekanie w formie rozstrzygnięcia formalnego, prowadzenia postępowania zgodnie z zasadą 

lojalności (informowanie, pouczanie, wysłuchanie, gwarancje czasu przygotowania), zasady 

ciężaru dowodu obciążającego władzę administracyjną, kontrolę sądową. Wymóg określoności 

podstaw karania został określony w art. 42 Konstytucji RP. Określoność dotyczy zarówno 

podstaw, jak i konsekwencji karania647. 

 W ustawie o grach hazardowych wprowadzono sankcje administracyjne w postaci 

cofnięcia zezwolenia lub koncesji albo nakazania usunięcia naruszeń prawa (art. 59 u.g.h.) oraz 

w postaci kar pieniężnych (art.89 u.g.h.). Kary pieniężne należy zaliczyć do sankcji 

administracyjnych prawnomaterialnych, służą bowiem i są zawiązane z materialnym prawem 

 
materialne [w:] r. Hauser, Z. Niewiadomski, Z. Wróbel (red.) System prawa administracyjnego, tom 7, C.H. Beck, 

Warszawa 2012, s. 628 i 635-637. 

 645 P. Przybysz, op.cit., s. 27. Oprócz sankcji materialnych wyróżniane są również sankcje ustrojowe, związane z 

ustrojem administracji oraz sankcje administracyjne proceduralne i egzekucyjne. Nakładanie sankcji w formie 

władczej jest spowodowane następowaniem przyczyny w formie zdarzenia, stanowiącego delikt administracyjny.- 

D. Szumiło-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Zakamycze, Kraków 2004, s. 110. 

 646 Sankcje administracyjne były przedmiotem wypowiedzi mającej na celu zagwarantowanie i poszanowanie 

praw jednostek podlegających sankcjom administracyjnym. Rekomendacja nr 91/1 z dnia 13 lutego 1991 roku 

Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie sankcji administracyjnych nie stanowi aktu 

obowiązującego bezwzględnie, wyznacza drogi legislacji poszczególnych państw członkowskich. W art. 6 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, 

zmienionej protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem Nr 2 określone zostały standardy prawa, którym 

winny odpowiadać również regulacje dotyczące sankcji administracyjnych. - za T. Jasudowa, Administracja 

wobec praw człowieka, Toruń 1996, s. 129 i n.; Europejska Konwencja Praw Człowieka, www. ech 

r.coe.int./Documents/Convention_POL.pdf [dostęp: 29.11.2020]. Szerzej m.in. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji 

Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. 6, Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2013. 

 647 r. Zawłocki, Pojęcie i istota deliktu administracyjnego, „Monitor Prawniczy” 2018 r., Nr 1, s. 13-21; 

J. Długosz, Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym, CH Beck, Warszawa 2016, s. 319 i n. 

Formułowany jest postulat ograniczania sankcji administracyjnych i pogląd, że nakładane na przedsiębiorców 

dolegliwe kary pieniężne mają charakter sankcji karnych.- Wyrok ETPC z 29 marca 2001 r., L. Haralambidis, 

Y. Haralambidis –  Libera  v.  Grecja,  skarga  nr  36706/97,  ECLI:CE:ECHR:2001:0329JUD003670697, 

http://hudoc.ech r.coe.int/eng?i=001-59359 [dostęp: 29.11.2019]. 
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administracyjnym. W literaturze przedmiotu prezentowane są zróżnicowane poglądy dotyczące 

prawnego charakteru kar pieniężnych, wymierzanych na podstawie ustawy o grach 

hazardowych648. Sankcje mogą być kwalifikowane według kryterium skutku jako sankcje 

nieważności, sankcje egzekucyjne i sankcje karne. Dostrzegane jest represyjne znaczenie kary 

pieniężnej, typowe dla sankcji karnej. W literaturze przedmiotu znany jest pogląd, że pojęcie 

prawa represyjnego obejmuje nie tylko kary w ścisłym znaczeniu za przestępstwa lub 

wykroczenia, ale odpowiedzialność w znaczeniu najszerszym – także za delikty 

administracyjne649. Zgodnie z takim twierdzeniem pojęcie prawa administracyjno-karnego 

obejmuje zarówno kary pieniężne, jak i opłaty sankcyjne, co ma szczególne znaczenie wobec 

stosowania w przepisach prawa zróżnicowanej nomenklatury: kara pieniężna, kwota 

dodatkowa, opłata sankcyjna, opłata podwyższona650. Wskazuje się, że w nazwie „kara 

pieniężna” zawarty jest element pojęciowy, potwierdzający karny charakter tej instytucji. 

Interesujący jest pogląd, że kary pieniężne są zbliżone do kary przepadku mienia, bo są 

kalkulowane według korzyści ekonomicznych osiągniętych przez podmiot, który naruszył 

prawo. 

 Pogląd o represyjnym charakterze kary pieniężnej, orzekanej na podstawie art. 89 u.g.h., 

skutkował wskazywaniem niedopuszczalności dwukrotnego karania osoby fizycznej za ten sam 

czyn651. Argumentacja prowadząca do konkluzji, że osoba fizyczna nie może podlegać za ten 

sam czyn karze i sankcji administracyjnej, była oparta na zasadzie wynikającej z art. 43 

Konstytucji RP zawartym w rozdziale II ustawy zasadniczej „Wolności, prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela”. W odniesieniu do podmiotów innych niż osoby fizyczne podstawą 

twierdzenia o niedopuszczalności dwukrotnego w istocie karania była ustawa z dnia 28 

października 2006 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary652. 

 W ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadzono rozwiązania 

według wzorców typowych dla procedury karnej: odstąpienie od wymierzenia kary, wymiar 

 
648 A. Kisielewicz, Kary administracyjne przewidziane w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych, ZNSA, 2013, nr 5, s. 9 -11, A. Wróbel, Kary pieniężne za 

naruszenie ustawy o grach hazardowych jako administracyjne kary pieniężne w rozumieniu art. 189 b Kodeksu 

postepowania administracyjnego [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.) Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa 

Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 345. 

 649 W. Radecki, Normatywne ujęcie wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2003 r., Nr 2, s. 73; M. Lewicki, Pojęcie 

sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, nr 8, s. 68. 

 650 M. Rogalski, Odpowiedzialność karna z odpowiedzialność administracyjna, „Ius Novum” 2014, nr 5, s. 66-

80, W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Prawo” 1968, z. 8, s. 12. 

 651 L. Wilk, Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych, „Prokuratura i Prawo” 2011, Nr 1, s. 146-158. 

 652 Dz. U. z 2007 r. Nr 197 poz. 1661. 
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kary, recydywa, przyjęto także nomenklaturę typową dla procedury karnej, na przykład poprzez 

określenie „obrońca” a nie „pełnomocnik”653. Możliwość karania osoby fizycznej za 

przestępstwa karnoskarbowe i wymierzania osobom fizycznym pieniężnych kar 

administracyjnych może prowadzić do konieczności rozważenia dopuszczalności kumulacji 

dolegliwości wynikających z odrębnych reżimów prawnych za ten sam czyn wobec tej samej 

osoby. Kary pieniężne wymierzane na podstawie art. 89 u.g.h. mogą mieć charakter kar o stałej 

wysokości lub o wysokości ustalanej indywidualnie. Kary pieniężne sztywne były przedmiotem 

wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 21 października 2015 roku654 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h, w zakresie, w jakim 

zezwala na wymierzenie kary pieniężnej osobie fizycznej, skazanej uprzednio prawomocnym 

wyrokiem na karę grzywny za wykroczenie skarbowe z art. 107 pa r. 4 k.k.s. są zgodne 

z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasady proporcjonalnej reakcji państwa na naruszenie 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Trybunał wyłączył z kategorii kar w rozumieniu 

art. 42 ust. 1 Konstytucji RP kary za urządzanie gry bez koncesji na automatach poza kasynami 

gry. W uzasadnieniu wyroku Trybunał podkreślał, że kompensacyjny cel kar pieniężnych 

prowadzi do osiągnięcia ekonomicznego efektu restytucji niepobranych należności i podatku, 

zatem nie stanowi dolegliwości porównywalnej z sankcjami karnymi655. Wypowiedź Trybunału 

Konstytucyjnego została ograniczona do przedmiotu pytania prejudycjalnego dotyczącego 

kwotowo ustalonej kary administracyjnej. Przyjęte stanowisko prawne może być odniesione 

również do kar wymierzanych indywidualnie, istotą problemu była bowiem kwestia 

zastosowania zakazu podwójnego karania za ten sam czyn. Sądzić należy, że każdorazowo 

zbadania wymaga kwestia proporcjonalności gwarantowanej w art. 2 Konstytucji RP. 

 Warto podkreślić, że odmienny pogląd o zakazie multiplikowania kar ‒ o charakterze 

odwetowym i charakterze profiskalnym ‒ był prezentowany w zgłoszonych dwóch zdaniach 

odrębnych. Można zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wielu orzeczeniach dokonywał 

odmiennej oceny zgodności z konstytucją możności karania i wymierzania kar 

administracyjnych za ten sam czyn656. Trybunał Konstytucyjny, orzekając o administracyjnych 

karach pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, 

 
 653 B. Nita, Materialnoprawne i procesowe założenia ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary, cz.1, „Radca Prawny” 2003, nr 5, s. 34. 
654 Wyrok TK z 21 października 2015 r., sygn. akt P 32/12, OTK-A 2015/9/148. 

 655 Ibidem. 

 656 Na przykład wyrok TK z 2 września 2008 r., sygn. K 35/06, OTK-A 2008/7/120, wyrok TK z 20 maja 2014 r., 

sygn. K 17/13, OTK-A 2014/5/53, wyrok TK z 17 marca 2015 r., m sygn. K 31/13, OTK-A 2015/3/31, wyrok TK 

z 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09, OTK-A 2010/9/104, wyrok TK z 20 czerwca 2017 r., sygn. P 124/15, OTK-

A 2017/50. 
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dostrzegł niezgodność z ustawą zasadniczą nakładanie kar pieniężnych na podmiot, wobec 

którego została uprzednio wymierzona za ten sam czyn kara na podstawie k.k.s. Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że sankcje nakładane na podstawie art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy 

o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej 

osoby za ten sam czyn sankcji w postaci zobowiązania dodatkowego i odpowiedzialności za 

wykroczenia skarbowe, są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP657. Brak jednolitości stanowiska 

trybunału odnośnie multiplikowania kar znajduje wyjaśnienie w eksponowaniu zagrożeń 

związanych z hazardem. Istotnym wyjaśnieniem pozornej rozbieżności orzecznictwa 

trybunalskiego jest analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka658. Ocena 

problematyki zbiegu sankcji administracyjnych i kar wymaga uwzględnienia art. 4 ust. 1 

Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności659. Zbieg 

występuje w sytuacji tożsamości czynu oraz łącznego poddania naruszenia prawa 

konsekwencjom wynikającym zarówno z reżimu administracyjnego jak i karnego. 

Postępowanie karne winno być rozumiane zgodnie z zasadami ogólnymi, przyjętymi w art. 6 

i 7 EKPC, zatem odpowiadać kryteriom kwalifikacji prawnej według prawa krajowego, 

charakteru czynu zabronionego, stopnia dolegliwości kary660. Tożsamość czynu wynika z 

analizy merytorycznej, prowadzonej w celu porównania okoliczności faktycznych. 

Dopuszczalne w świetle reguł komisji jest prowadzenie odrębnych równoległych postępowań, 

jednak efektywność chronologicznie wcześniejszego postępowania wyklucza dalsze 

prowadzenie drugiego postępowania. Pogląd przeciwny, o dopuszczalności stosowania sankcji 

karnych i administracyjnych jest formułowany jedynie wówczas, gdy sankcja administracyjna 

w sposób przewidywalny ustawowo wzmacnia odpowiedzialność karną661. Ukształtowane jest 

stanowisko, że związek polegający na komplementarności systemów uzasadnia odstąpienie od 

zasady ne bis in idem. Dopuszczalne jest w świetle art. 4 Protokołu nr 7 łączne stosowania 

 
 657 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., K 17/97, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy”, 

seria A 1998, Nr 3, p. 30. https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 [dostęp: 14.12.2019]; L. Wilk, Szczególne 

cechy odpowiedzialności za przestępstwa o wykroczenia podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2006, s. 284. 

 658 M. Szwarc, Łączne stosowania sankcji administracyjnych i karnych w świetle zasady ne bis in idem (uwagi na 

tle orzecznictwa ETPC), „Państwo i Prawo” 2017, nr 12, s. 43-56; A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna 

- odrębny rodzaj odpowiedzialności prawnej czy sankcja karna w prawie administracyjnym, „Nowa Kodyfikacja 

Prawa Karnego” 2005, Tom XVIII, s. 363-368. 

 659 Sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podany do 

publicznej wiadomości przez Prezydenta RP w dniu 11 marca 2003 r., (Dz. U. z 2003 r. nr 42, poz. 364). 

 660 Wyrok ETPC z 10 lutego 2009 r. w sprawie Zolotukhin v. Rosja, skarga nr 14939/03, 

ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903 http://hudoc.ech r.coe.int/eng?i=001-91222 [dostęp: 29.11.2019]. 

 661 Wyrok ETPC z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Rinas v. Finlandia, skarga nr 17039/13, 

ECLI:CE:ECHR:2015:0127JUD001703913, http://hudoc.ech r.coe.int/eng?i=001-150668 [dostęp: 29.11.2019], 

wyrok ETPC z dnia 4 października 2016 r. w sprawie Rivard v. Szwajcaria, skarga nr 21563/12, 

ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD002156312, http://hudoc.ech r.coe.int/eng?i=001-166931 [dostęp: 29.11.2019]. 
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sankcji karnej i administracyjnej, jeżeli wynika to z przyjętego celowego procesu 

systematyzowania kompleksowej odpowiedzialności. Kara administracyjna jest skutkiem 

doprowadzenia do stanu niezgodnego z prawem, nie jest związana z popełnieniem czynu 

niedozwolonego. Do kar administracyjnych nie stosuje się reżimu odpowiedzialności 

obiektywnej, jest wymierzana w ramach władztwa administracyjnego. W takim kontekście 

sankcja przewidziana w art. 89 u.g.h. stanowi istotne dopełnienie sytemu kar orzekanych 

w procedurze karnej. Kary pieniężne mają funkcję prewencyjną, wychowawczą ‒ przez 

oddziaływanie na postawy zobowiązanych. Obawa negatywnych konsekwencji wpływa 

na  poziom podporządkowania się obowiązkom lub zakazom prawnym. Znaczenie 

motywacyjne kar pieniężnych było podkreślane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym662. 

 Kara pieniężna spełnia także funkcję restytucyjną, rozumianą jako przywrócenie stanu 

odpowiadającego założeniom ustawowym. Podmiot odpowiedzialny naprawia szkodę, 

dokonując świadczenia na rzecz poszkodowanego. W sferze świadczeń publicznoprawnych 

funkcja ta ma znaczenie zasadnicze, kara w formie pieniężnej kompensuje straty w bilansie 

dochodów publicznych663. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych nie 

zwierała przepisów dotyczących kar pieniężnych664. W ustawie o grach hazardowych, która 

weszła w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku, wprowadzono instytucję kary pieniężnej. Zgodnie 

z art. 89 u.g.h. jest to sankcja za podejmowanie działalności w warunkach naruszających 

przepisy ustawy. Na gruncie art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej pojawiają się wątpliwości co do 

kwalifikowania kar pieniężnych do należności ze stosunków publicznoprawnych. Wydaje się, 

że kary pieniężne stanowią niepodatkowe należności budżetu państwa, nie należące do 

podatków lub opłat, wynikające ze stosunków publicznoprawnych, stanowiące dochód budżetu 

państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kary pieniężne stanowią sankcje za 

 
 662 Wyrok TK z 31 marca 2008 r., sygn. SK 75/06, OTK-A 2008/2/30, Wyrok TK z dnia 29 marca 2010 r., sygn. 

K 8/08, OTK-A 2010/3/23, Wyrok NSA z 12 marca 2015 r., sygn. akt I GSK 1456/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/47 013FF095 [dostęp: 29.11.2019], Wyrok z 21 lutego 2012 r., sygn. II FSK 

1442/10, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B310C79 F7 [dostęp: 29.11.2019]. 

 663 Funkcja represyjna nie może przeważać, funkcja ochronna jest ważniejsza.- J. Niżnik-Dobosz, op. cit., s. 121, 

K. Januszkiewicz, Charakter normatywny pieniężnych kar administracyjnych za naruszenie zasad kwarantanny 

lub izolacji osoby zakażonej w świetle art. 15 zzzn ust. 1 ustawy COVID-19,  „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 

4, s. 21-35. 

 664 W czasie obowiązywania ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych za naruszenie jej postanowień nie 

przewidywano kar pieniężnych, lecz represje na podstawie ustawy karno-skarbowej i kodeksu karno-skarbowego. 

- P. Sawczuk, Kary pieniężne na podstawie ustawy o grach hazardowych - wybrane zagadnienia [w:] T. Nowak, 

P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych 

- doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 186. 
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nieprzestrzeganie prawa publicznego665. Wymiar jest niezależny od winy podmiotu 

podlegającego karze pieniężnej666. 

 Unormowanie odpowiedzialności za nielegalne urządzanie gier hazardowych to forma 

kar sztywnych. Bezwzględnie oznaczone kwoty stanowią represję wobec podmiotu 

nieprzestrzegającego prawa. Naruszenie może dotyczyć niedopatrzenia wymogów uzyskania 

koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia, jak również naruszenia monopolu, którego 

wprowadzenie jest uzasadnione szacowaniem wysokich zysków lub realizacją celu, jakim jest 

ograniczenie ryzyka negatywnych skutków społecznych667. Kary pieniężne są wymierzane 

w  sposób kategoryczny, nie są przewidziane przesłanki ekskulpacyjne. Stanowią sankcję 

gospodarczą (ekonomiczną), unicestwiającą efekt nielegalnego organizowania gry. Kary 

pieniężne wywołują skutek represji i dolegliwości ekonomicznej. Urządzanie gry to pojęcie 

szerokie, odnoszące się do czynności związanych nie tyko z prowadzeniem rozgrywki 

przynoszącej zysk, ale również z opracowaniem regulaminu gry, regulacją praw i obowiązków 

graczy, zapewnieniem miejsca rozgrywania, zatrudnieniem przeszkolonych pracowników668. 

Normy sankcjonowane, które można wyprowadzić z art. 89 u.g.h., dotyczą zasad prowadzenia 

działalności w zakresie kasyna gry, salonu gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, 

urządzania gry bingo fantowe, loterii i gier na automatach. Na podstawie art. 89 u.g.h., 

w  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 kwietnia 2017 roku, karom pieniężnym za 

naruszenie wynikających z udzielonego zezwolenia na urządzanie loterii fantowych, loterii 

promocyjnych i gry bingo fantowe podlegały zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, w 

pozostałym zakresie – tylko podmioty zbiorowe. Aktualnie osoby fizyczne mogą podlegać 

karom pieniężnym za naruszenia udzielonych zezwoleń na urządzanie gier bingo fantowe oraz 

loterii fantowych, promocyjnych i audiotekstowych. Naruszenie może polegać również 

na  prowadzeniu tych gier bez zezwolenia. Sankcji w postaci kary pieniężnej podlega także 

urządzanie gry, na którą uzyskanie zezwolenia nie jest prawnie możliwe z uwagi na monopol 

państwa. Inną kategorię naruszeń stanowi kategoria związana z miejscem prowadzenia 

działalności, wyznaczonym w ustawie jako związanych z grami, które mogą być urządzane 

wyłącznie w kasynie lub innym ośrodku gry lub miejscem, wskazanym przez organ 

 
 665 Środki pieniężne z tytułu kar pieniężnych kompensują zmniejszenie wpływów budżetowych spowodowane 

naruszeniem przez podmioty uczestniczące w hazardzie wymogów określonych w ustawie o grach hazardowych. 

Kary pieniężne należą do grupy sankcji karnych, nie stanowią jednak kar w rozumieniu prawa karnego A. Hula, 

Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową [w:] Księga jubileuszowa Profesora Marka 

Mazurkiewicza, Oficyna Wydawnicza  „Unimex”, Wrocław 2001, s. 267. 

 666 M. Czyżak, Odpowiedzialność za nielegalne urządzanie gier hazardowych w polskim systemie prawnym, 

„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2010, Nr 2, s. 13-27. 

 667 L. Wilk, Kary pieniężne…, op.cit. s. 146-158. 

 668 P. Szymczak, Za hazard karze się tego, kto czerpie zyski, „Rzeczpospolita” z 15 marca 2016 r. 
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administracji w koncesji, zezwoleniu lub miejscem wskazanym przez podmiot urządzający grę 

w dokonanym zgłoszeniu. Karom pieniężnym mogą podlegać także podmioty udostępniające 

lokale, w których urządzane są gry nielegalne669.  

 Zgodnie z art. 89 u.g.h. w pierwotnym brzmieniu karze podlegał urządzający gry 

hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, urządzający gry na automatach poza kasynem gry, 

uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. Odpowiednio wysokość 

kary pieniężnej wynosiła 100% przychodu z gry urządzanej bez wymaganej koncesji lub 

zezwolenia lub z naruszeniem wymogów rejestracji automatu lub urządzenia do gry oraz 100% 

przychodu uczestnika nielegalnej gry hazardowej670. Kara pieniężna za urządzanie gry na 

automatach w warunkach niezgodnych z wymogiem lokowania automatów wyłącznie w 

kasynach została określona w formie kwotowej, w wysokości 12 000 złotych. Ryzyko udziału 

w grach hazardowych urządzanych nielegalnie zostało ograniczone. Wyłączona została 

możliwość nałożenia kary pieniężnej na uczestników loterii promocyjnych, loterii 

audiotekstowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, urządzanych bez koncesji lub 

zezwolenia. Racjonalność tego rozwiązania nie budzi wątpliwości. Podmioty uczestniczące w 

tego rodzaju grach, nienależących do tzw. twardego hazardu, przed przystąpieniem do gry mają 

ograniczone możliwości podjęcia czynności w celu sprawdzenia legalności oferty gry. Wydaje 

się, że odstąpienie od kar pieniężnych wobec wyżej wskazanych gier nie wpływa na 

bezpieczeństwo finansów publicznych. 

 Po kolejnej nowelizacji czynem podlegającym karze pieniężnej na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 u.g.h. było naruszenie zakazu urządzania gier na automatach poza kasynem gry671. 

W praktyce stosowania prawa zostało przesądzone, że przepis ten nie jest przepisem 

technicznym, więc brak notyfikacji nie wpływa na możność wymierzenia kary pieniężnej. 

Wywodzono, że przepis ten ma charakter samoistny, jego stosowanie jest niezależne od 

technicznego charakteru  

 
 669 W literaturze przedmiotu podkreślany jest kryminogenny charakter przepisów o grach hazardowych M. 

Krawczak, Hazard w orzecznictwie sądów europejskich, „Prawo, Administracja, Kościół” 2006, nr 3, s. 95.; M. 

Krawczak, Zakaz urządzania gier hazardowych niewymienionych w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 

zakładach wzajemnych, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2009, Nr 11, s. 391; W projekcie ustawy o grach 

hazardowych przewidywano, że regulacja wprowadzająca zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami 

gry może powodować sytuacje podlegające karom pieniężnym, a nadto może wpływać na ograniczenie rynku 

urządzeń i automatów do gier.- Projekt zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych złożony do Sejmu RP  VI 

Kadencji  w  dniu27  października  2009 

r.,  Druk  nr 2482, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/079572EC11CB3C39C125766D002BF807/$file/2482.

pdf [dostęp: 29.11.2019], dalej Druk nr 2482, Druk nr 2481, s. 38-40 uzasadnienia., 

 670 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344), dalej 

u.ś.u.d.e. 

 671 A. Kisielewicz, op. cit., s. 9-21. 
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art. 14 ust. 1 u.g.h672. 

 W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 3 września 2015 roku w przypadkach urządzania 

gry hazardowej bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia lub bez wymaganej 

rejestracji automatu lub urządzenia do gry ‒ urządzający grę podlegał karze pieniężnej w 

wysokości 100% przychodu, uzyskanego z urządzanej gry. Brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 1 u.g.h. 

budziło wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do kar pieniężnych za organizowanie z 

naruszeniem ustawy akcje marketingowe o charakterze loterii z wykorzystaniem telefonii. 

Gracze za udział w grze zobowiązani są do uiszczania opłaty za połączenia telefoniczne lub 

wiadomości tekstowe. Prezentowane były rozbieżne stanowiska orzecznicze w ramach kontroli 

zgodności z prawem decyzji administracyjnych w przedmiocie kar pieniężnych. Dominująca 

była linia orzecznicza, zgodnie z którą organizator naruszający prawo był zobowiązany do 

zapłaty kary pieniężnej wymierzanej w wysokości 100% przychodu wyliczonego na poziomie 

łącznej wartości należności, wygenerowanych z tytułu połączeń opłaconych przez graczy673. 

W  części wyroków prezentowane było stanowisko, że przychód powinien być rozumiany nie 

w znaczeniu potocznym, lecz zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym 

od osób prawnych674. Wątpliwości budziło nie tylko kryterium definicyjne, ale również ‒ 

wynikająca z możliwości faktycznych ‒ konieczność ustalenia kwoty przychodu w sposób 

pewnych lub przybliżony675. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1,2,i 3 u.g.h w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 3 września 2015 roku do dnia 1 kwietnia 2017 roku wysokość kary 

była wyliczana w odniesieniu do uzyskanego z gry hazardowej przychodu. W tym okresie 

wysokość kary pieniężnej wynosiła 100% przychodu, w rozumieniu odpowiednio przepisów 

o  podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych, uzyskanego z urządzanej gry, z tym że wobec urządzającego gry na automatach poza 

 
 672 Uchwała NSA z 16 maja 2016 r., sygn. akt II GPS 1/16, ONSAiWSA z 2016 r., Nr 5, poz. 73. Stanowisko 

orzecznicze uwzględniało ewentualny obowiązek zwrotu 6 miliardów złotych, pobranych tytułem kar pieniężnych 

za urządzanie gier na automatach poza kasynem. 

 673 Wyrok NSA z 30 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2334/11, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/00A01A066F [dostęp: 29.11.2019].  

 674 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I SA/ Po 792/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1A96C209B [dostęp: 9.02.2021], wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 

2014 r., sygn. akt I SA/ Po 1111/13, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33919FD89B [dostęp: 9.02.2021]. 

 675 Konieczność precyzyjnych ustaleń wskazywano w uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie z dnia 13 maja 

2014 r., sygn. akt II SA/Ol 160/14, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F174C797C8 [dostęp: 9.02.2021]. 

a dopuszczalność poprzestania na poziomie kwot przybliżonych w uzasadnieniu Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 

23 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/ Sz 1349/13, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69CB33031B [dostęp: 

9.02.2021] - tak P. Sawczuk, op. cit., s. 193-196. 
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kasynem - w 12 000 zł od każdego automatu, a wobec uczestnika gry urządzanej bez 

zezwolenia lub koncesji w wysokości 100% uzyskanej wygranej676. 

 Na etapie projektowania zmian w zakresie kar pieniężnych podkreślano konieczność 

rozszerzenia kategorii podmiotów, podlegających odpowiedzialności. Wskazano, że karom 

administracyjnym powinny podlegać nie tylko podmioty urządzające gry hazardowe bez 

koncesji lub zezwolenia, ale również podmioty naruszające warunki udzielonej koncesji lub 

zezwolenia, a także osoby udostępniające lokal do organizacji gier nielegalnych, podmioty 

nierealizujące obowiązku blokowania stron internetowych lub płatności na rzecz podmiotów 

działających nielegalnie, podmioty posiadające tytuł prawny do stron internetowych, 

na  których organizowane są nielegalne gry, podmioty kierujące lokalami gastronomicznymi, 

handlowymi lub usługowymi, umożliwiające umieszczanie w nich automatów do gier, 

podmioty naruszające monopol państwa, osoby pełniące funkcje kierownicze lub należące do 

organów zarządzających podmiotów działających bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia. Już 

na etapie projektu ustawy wskazano, że sankcją karnoskarbową objęte jest urządzanie gry 

hazardowej bez koncesji lub zezwolenia, zatem osoby fizyczne mogą podlegać za ten sam czyn 

zarówno odpowiedzialności karnoskarbowej, jak i karze pieniężnej. Dostrzegano naruszenie 

zasady zaufania obywateli do państwa (art. 2 Konstytucji RP), związane z multiplikacją 

karalności: możliwością karalności tego samego czynu w trybie administracyjnoprawnym i 

karnoskarbowym677. Podnoszone były również zarzuty niezgodności regulacji z ustawą 

zasadniczą, albowiem Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 października 2015 roku678, 

wskazał, że kara określona w art. 89 u.g.h. ma pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną, 

a nie represyjną lub fiskalną. 

 Już w procesie legislacyjnym wyrażano obawy, że cele nowych regulacji są inne niż 

prezentowane przez ministerstwo finansów, skoro za to samo zdarzenie karze mogą podlegać 

różne podmioty. Rezultat ekonomiczny jest oczywisty. Zakładając, że wysokość kar odpowiada 

restytucji utraconych dochodów budżetowych, rezultatem orzekania za to samo zdarzenie kar 

wobec wielu podmiotów będzie zwielokrotnienie dochodów budżetowych. W ustawie o grach 

hazardowych nie wprowadzono odpowiedzialności solidarnej. Możliwość nakładania kar 

pieniężnych na więcej niż jeden podmiot stanowi realizację zasady skuteczności i realności 

 
 676 B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Komputery i oprogramowanie wykorzystywane w loteriach 

audiotekstowych i promocyjnych a automaty i urządzenia do gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, 

„Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2015, nr 1, s. 21-22. 
677  Wyrok TK z 29 kwietnia 1998 r., K 17/97, OTK 1998/3/30. 
678 Wyrok TK z 21 października 2015 r., sygn. akt P 32/12, OTK-A 2015/9/148. 
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sankcji administracyjnych679. Wydaje się uzasadnione wskazanie jako rzeczywistej przyczyny 

zmiany regulacji w tym zakresie zamiaru zwiększenia wpływów budżetowych. Rzetelne, 

czytelne określanie w procesie legislacyjnym celów projektowanych rozwiązań prawnych 

stanowi istotnym mechanizm funkcjonowania państwa prawa. 

 Oszacowanie rocznego przychodu z automatu poza kasynem na poziomie 300 000 

złotych, a w kasynie na poziomie 500 00 złotych wykorzystano jako argument projektu kary za 

urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji na kwotę 100 000 złotych. W istocie 

wykazano, że kara administracyjna jest zasadniczo niższa niż ewentualne dochody podmiotu 

działającego nielegalnie, tym bardziej, że oszacowania dokonano z uwzględnieniem 

podmiotów działających legalnie i deklarujących osiągane przychody i stosujących limity 

stawek gry. Z tej przyczyny sądzić należy, że podwyższenie kary administracyjnej z 12 000 

złotych do 100 000 złotych może nie ma znaczenia prewencyjnego i skutku przeciwdziałania 

szarej strefie. 

 Karom pieniężnym nie podlegają osoby fizyczne, urządzające gry hazardowe z 

naruszeniem prawa. Aktualnie karom pieniężnym mogą podlegać również podmioty 

udostępniające lokale, w których urządzane są gry nielegalne Aktualnie karze pieniężnej 

podlega urządzający gry hazardowe objęte monopolem, gry hazardowe bez koncesji, bez 

zezwolenia, bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub rejestracji, a także urządzane z 

naruszeniem warunków w nich określonych, posiadacz zależny lub samoistny lokalu, w którym 

znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność 

gastronomiczna, handlowa lub usługowa, naruszający prawo dostawca usług płatniczych i 

przedsiębiorca telekomunikacyjny, a także uczestnik gry nielegalnej. Niezależnie od kary 

pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć 

karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów 

zarządzających, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, niemających osobowości 

prawnej, urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia. Ustawa 

o  grach hazardowych nie zawiera legalnej definicji „urządzającego gry”680. Budząca 

 
679 Wyrok NSA z 9 września 2016 r. sygn. akt II GSK 2736/16,. ONSAiWSA z 2018 r., Nr 1, poz. 19., wyrok 

NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt II GSK 3506/16, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9FFA20F01 

[dostęp:  29.11.2019];  wyrok  NSA  z  16  maja  2017 r., sygn. akt  II  GSK  5607/16, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D4DDB8E68 [dostęp: 29.11.2019]. 

 680 Urządzanie gier hazardowych na automatach to „ogół czynności i działań umożliwiających takie gry 

hazardowe, a w szczególności: udostępnienie potencjalnym graczom automatów do gier, zorganizowanie 

i pozyskanie odpowiedniego miejsca na zamontowanie urządzeń, przystosowanie go do danego rodzaju 

działalności, umożliwienie dostępu do takiego miejsca nieograniczonej ilości graczy, utrzymywanie automatów 

w stanie stałej aktywności, umożliwiającej ich sprawne funkcjonowanie, wypłacanie wygranych, obsługa 

urządzeń, zatrudnienie i odpowiednie przeszkolenie personelu, zapewniające graczom możliwość uczestniczenia 
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wątpliwości możliwość nałożenia kary pieniężnej na zależnych i samoistnych posiadaczy 

lokalu udostępnionego dla niezarejestrowanych automatów do gier została uzasadniona 

czerpaniem przez te osoby korzyści finansowych z działalności nielegalnej innego podmiotu, 

albowiem jako warunek odpowiedzialności przewidziano zaangażowanie tych podmiotów 

w  urządzanie nielegalnych gier. 

 Wysokość kar pieniężnych jest bardzo zróżnicowana. Wprowadzono kary pieniężne za 

urządzanie z naruszeniem ustawy gier na automatach (100 tys. zł od każdego automatu), za 

urządzanie gier bez dokonania wymaganego zgłoszenia (do 10 tys. zł), w przypadku gier innych 

(5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia), za naruszenie warunków koncesji lub 

zezwolenia (do 200 tys. zł), za naruszenie zgłoszenia (do 10 tys. zł), za udostępnienie lokalu 

przez posiadacza samoistnego lub zależnego do urządzania gier na niezarejestrowanych 

automatach (100 tys. zł od każdego automatu), za naruszenie przepisów ustawy przez dostawcę 

usług płatniczych lub telekomunikacyjnych (do 250 tys. zł), za udział w nielegalnej grze ‒ za 

wyjątkiem loterii promocyjnych, audiotekstowych, fantowych i gry bingo fantowe (100% 

uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek), za urządzanie gier z 

naruszeniem monopolu (do 500 tys. zł). 

 Kara pieniężna, wymierzana osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym 

w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia 

wynosi do 100 tys. zł. Należy zgodzić się z poglądem, że warunkiem odpowiedzialności jest 

wykazanie aktywnego uczestnictwa w procesie urządzania nielegalnych gier, polegającego na 

podejmowaniu czynności w celu uprzedniego porozumienia i podziału ról pomiędzy 

współuczestnikami procederu nielegalnego urządzania gier681. Brak w ustawie nowelizacyjnej 

przepisów przejściowych, dotyczących kar pieniężnych, stanowi istotny problem stosowania 

prawa. Problemem jest brak przepisu przejściowego, regulującego stosowanie przepisu nowego 

lub przepisu w brzmieniu poprzednio obowiązującym, w sytuacji ‒ gdy kontrola została 

przeprowadzona przed dniem 1 kwietnia 2017 roku, a orzekanie o karze administracyjnej 

następuje w czasie obowiązywania ustawy w brzmieniu po nowelizacji. Konieczne jest 

rozważenie ewentualnego zastosowania zasady prawa karnego czyli stosowania ustawy 

względniejszej, z tym, że ten sposób argumentacji powinien być poprzedzony analizą 

 
w grze” – wyrok NSA z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt II GSK 4743/16, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc 

/B7883A3B3E [dostęp: 29.11.2019].  

 681 Wyrok NSA z 23 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 4823/16, niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

/doc/427C747A34 [dostęp: 29.11.2019]. 
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odrębności postępowań karnych i postępowań administracyjnych. W praktyce, mimo że 

nowelizacja dotyczyła zarówno zmian podmiotowych, jak i wysokości kary, organy stosują 

przepisy dotychczasowe, z czasu zaistnienia zdarzenia, które stanowi przyczynę wymierzenia 

kary administracyjnej. Decyzje organów administracyjnych były przedmiotem oceny w 

postępowaniach sądowoadministracyjnych. Sądy administracyjne zwracały uwagę, że w 

sytuacji braku przepisów przejściowych ocena, który przepis ma zastosowanie w sprawie, 

powinna być przedmiotem wypowiedzi organu prezentowanej w uzasadnieniu zaskarżonej 

decyzji. Lukę prawną w zakresie przepisów intertemporalnych powinien wypełnić w drodze 

wykładni organ stosujący prawo. Wskazania dotyczą konieczności szczegółowego rozważenia 

art. 89 u.g.h. w nowym brzmieniu w celu ustalenia, czy zdarzenie stanowi delikt w rozumieniu 

ustawy nowej, a w konsekwencji wskazania przesłanek wyboru przepisu stosowanego w 

procesie subsumpcji. Sądy administracyjne nie wypowiedziały się co do wyniku uzupełnienia 

luki w prawie, rozważania miały charakter proceduralny, ograniczony do wadliwości 

uzasadnienia zaskarżonej decyzji, uniemożliwiającej kontrolę prawidłowości stosowania 

przepisów prawa682. 

 Powyższy problem ilustruje wagę postulatu, aby przepisy, mocą których zmieniane są 

przepisy dotychczasowe, obejmowały również kwestie intertemporalne, istotne dla stabilności, 

przejrzystości i pewności prawa. Należy zauważyć, że zgodnie z ogólną ustawą proceduralną, 

jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje 

ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, 

stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest 

ona względniejsza dla strony (art. 189c k.p.a.). Zasada stosowania, w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach szczególnych, przepisów działu IV a k.p.a. 

do  administracyjnych kar pieniężnych nie może być pominięta w rozważaniach dotyczących 

przepisów międzyczasowych. 

 Do kar pieniężnych, określonych w art. 89 k.p.a., nie mają zastosowania przepisy 

gwarantujące wezwanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa przed 

nałożeniem na niego grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej683. 

 Kary pieniężne wobec dostawcy usług płatniczych i wobec przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego naruszającego przepisy ustawy o grach hazardowych nakłada minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. Karze podlega dostawca usług płatniczych, który 

 
 682 P. Słowik, Słabe uzasadnienia dają nadzieję firmom hazardowym, „Gazeta Prawna” z 7 października 2017 r.;  

 683 Przepis art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 162) 
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nie przestrzega zakazu udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych na 

stronach internetowych, wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru 

domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 5 

u.g.h.). Przedsiębiorca telekomunikacyjny podlega karze pieniężnej, jeżeli nie wypełnił 

obowiązku uniemożliwienia dostępu do stron internetowych, wykorzystujących nazwy domen 

internetowych wpisanych do rejestru służących do zamiany nazw domen internetowych na 

adresy IP oraz obowiązku przekierowania połączeń, odwołujących się do nazw domen 

internetowych wpisanych do rejestru do strony internetowej, prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych (art. 89 ust. 1 pkt 7 u.g.h.). Przedsiębiorca 

telekomunikacyjny podlega karze pieniężnej również za umożliwienie dostępu do stron 

internetowych, wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z rejestru. Przewidziana 

w  ustawie maksymalna wysokość kar pieniężnych wobec przedsiębiorcy telekomunikacyjnego 

oraz dostawcy usług płatniczych to 250 000 złotych (art. 89 ust. 4 pkt 6 u.g.h.). 

 Kary pieniężne wobec innych podmiotów wymierza naczelnik urzędu celno-

skarbowego, na którego obszarze urządzana jest gra hazardowa lub znajduje się 

niezarejestrowany automat. Kary za urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji 

lub zezwolenia oraz udostępnienie lokalu przez posiadacza samoistnego lub zależnego do 

urządzania gier na niezarejestrowanych automatach są kwotowo określone w ustawie o grach 

hazardowych. Kary pieniężne w stałej wysokości są przewidywalne, niezależne od 

okoliczności związanych z charakterystyką działalności gospodarczej oraz sytuacją podmiotu 

podlegającego karze. Za urządzanie gier bez zgłoszenia, za urządzanie gier (innych niż gry na 

automatach) bez koncesji lub zezwolenia lub z naruszeniem ich warunków, za udział w 

nielegalnej grze, za urządzanie gier z naruszeniem monopolu przewidziane są kary, których 

wysokość ustalono w ustawie jako wysokość maksymalną. Również kara pieniężna, 

wymierzana osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów 

zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia została 

ustalona w kwocie oznaczonej jako maksymalna. 
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Tabela 27. Kary pieniężne za urządzanie gier bez koncesji lub zezwolenia w latach 2016-2019 

 

Rok Liczba kar Łączna wysokość kar (tys. zł) 

2016 12 392 295 861,7 

2017  7 243 202 284,5 

2018 X 336 996,9 

2019 X 603 983,9 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2016-2019, 

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Rygoryzm aktualnie obwiązujących przepisów oraz pozostające w dyspozycji organów 

Krajowej Administracji Skarbowej środki kontroli celno-skarbowej ma na celu osiągniecie 

efektu ograniczającego aktywność podmiotów działających nielegalnie. Możliwe jest jednak 

zniekształcenie, związane z wciąż zmieniającymi się metodami działania podmiotów 

działających nielegalnie. Interesujące jest prezentowane w tabeli zestawienie dotyczące 

efektywności finansowej kar pieniężnych. Zasadnicze zmniejszenie w 2017 roku liczby 

orzeczonych kar pieniężnych nie wpłynęło na znaczne obniżenie wysokości łącznej kwoty ka 

r. Jest to związane ze zwiększeniem wysokości kar indywidualnych. Zmniejszona liczba kar 

pieniężnych nie przekłada się na proporcjonalnie niższe kwoty łączne orzeczonych ka r. Łączna 

kwota z tytułu kar pieniężnych orzeczonych na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-2 u.g.h. w istotnym 

zakresie rekompensuje straty w finansach publicznych, związane z brakiem dochodów z tytułu 

podatku od gier hazardowych, do uiszczania którego są obowiązane podmioty działające 

legalnie. Kwoty uzyskiwane z tytułu kar pieniężnych w analizowanym okresie systematycznie 

rosną. Wzrost w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego wynosił około 66%. W kolejnym 

roku wzrost był wyższy, wynosił 79%. 

 

Tabela 28. Kary pieniężne za urządzanie loterii pieniężnych z naruszeniem ustawy 

 

Rok Liczba kar Łączne kwoty kar orzeczonych (zł) 

  IV kwartał 2016 roku  3 400 000 

I-III kwartał 2017 roku 34 5 600 000 
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 Źródło: Informacja Najwyższej Izby Kontroli z 6 września 2019 r. o wynikach kontroli - nadzór nad rynkiem gier 

hazardowych,  BF.430.001.2019, Nr  ewid.  28/2019/P/18/012/KBF,  Warszawa  2019,https://www.nik.gov.pl/pl

ik/id,21229,vp,23861.pdf [dostęp: 2.02.2021].  

 

 Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa graczy loterii pieniężnych powoduje 

zwiększenie zainteresowania organów tym rodzajem gier. Nielegalnie organizowane loterie 

pieniężne były również przedmiotem czynności kontrolnych. Mimo braku danych dotyczących 

lat 2018 i 2019, dane dotyczące wskazanego okresu 12 miesięcy można odczytać jako 

potwierdzenie skali naruszeń. Można jednak uznać, że stanowią jedynie potwierdzenie 

większej skuteczności kontroli. Efektem jest zwiększenie liczby orzeczonych ka r. W krótkim 

czasie nastąpił wzrost liczby kar o ponad 1 000%. Liczba orzeczonych kar wpłynęła na łączną 

kwotę ka r. Podsumowaniem jest kwota blisko 6 milionów złotych, która wpłynęła do budżetu 

w okresie analizowanych 12 miesięcy. 

 Miarkowaniu mogą podlegać jedynie kary określone zakresowo, dające możliwość 

indywidualizacji. Poza możliwością miarkowania pozostawiono kary określone w stałej 

kwocie. W ustawie w odniesieniu do kar zakresowych określona została wysokość 

maksymalna. Należy dostrzec, że w ustawie nie wskazano minimalnej wysokości ka r. Brak 

określenia wysokości minimalnej powoduje, że prawnie nie jest wykluczone nałożenie kary w 

kwocie znikomej, symbolicznej. Skrajna interpretacja prowadzić może do uznania, że w świetle 

obowiązujących przepisów dopuszczalne jest nałożenie kary „zerowej’. Rozważania w tym 

zakresie mają walor jedynie teoretyczny, w praktyce można się spodziewać realizacji polityki 

fiskalnej również w zakresie kar pieniężnych. 

 Wymiar kar pieniężnych musi odpowiadać kryteriom określonym w art. 90 ust. 1 a i 1 b  

u.g.h. Określone w ustawie o grach hazardowych kryteria ocen uzasadniających wymiar kar 

pieniężnych pozwalają na indywidualizację decyzji wydawanych w konkretnych stanach 

faktycznych. Z tej przyczyny wyrażany jest pogląd o uznaniowym charakterze decyzji 

w przedmiocie kar pieniężnych 684.  

 
 684 Organ uwzględnia skalę prowadzonej działalności, sytuację finansową podmiotu podlegającego karze i czas 

trwania naruszenia obowiązków ustawowych. Wymierzając karę za urządzanie gry hazardowej objętej monopolem 

państwa naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnia jedynie skalę prowadzonej działalności i czas trwania 

naruszenia obowiązków, nie bierze pod uwagę sytuacji finansowej podmiotu podlegającego karze. Ustawodawca 

jednoznacznie wskazał, że właściwy minister nakłada karę w granicach nieprzekraczających kary maksymalne, 

biorąc pod uwagę liczbę użytkowników indywidualnych, którym przedsiębiorca telekomunikacyjny lub dostawca 

usług płatniczych pośrednio lub bezpośrednio świadczy swoje usługi, dostępne możliwości techniczne 

wykonywania obowiązku ustawowego oraz czas, w którym obowiązek ten nie był wykonywany.- S. Radowicki, 

Komentarz do art. 89 [w:] S. Radowicki, M. Wierzbowski, op.cit., s. 458-470.  
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 Od dnia 1 czerwca 2017 roku obowiązują przepisy art. 189a-189k k.p.a., dotyczące kar 

pieniężnych685. Dostrzeżona została powszechność poglądu o wysokim stopniu dolegliwości 

kar pieniężnych w odniesieniu do podmiotów zobowiązanych z tego tytułu.686 W projekcie 

zmian wprowadzających przepisy o charakterze modelowym odkreślono konieczność 

dokonywania wymiaru kar pieniężnych według kryterium sprawiedliwości, adekwatności i 

celowości, a także zasadność wprowadzenia kryterium subiektywnego elementu zawinienia, 

umożliwiającego ekskulpację na warunkach określonych w ustawie. W projekcie odwołano się 

do wypowiedzi orzeczniczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który ‒ orzekając na 

podstawie art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości ‒ potwierdził, 

że gwarancje muszą być udzielane we wszystkich postępowaniach o charakterze quasi-karnym, 

zatem również w postępowaniach administracyjnych dotyczących kar pieniężnych.687 

 Zgodnie z definicją ustawową ‒ administracyjną karą pieniężną jest określona w ustawie 

sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana przez organ administracji publicznej w drodze 

decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo 

naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. Kara pieniężna wymierzana na podstawie przepisów 

prawa dotyczących gier hazardowych spełnia przesłanki uznania za administracyjną karę 

pieniężną. Przepisy generalnej regulacji proceduralnej mają zastosowanie do kar pieniężnych, 

z wyłączeniem uregulowanych w odrębnych ustawach aspektów materii dotyczącej kar 

administracyjnych. Należy zauważyć, że aspekty materii wymiaru kary są rozumiane jako 

przesłanki wymiaru, odstąpienie, odsetki od kary zaległej, terminy przedawnienia, nakładania, 

terminy przedawnienia egzekucji, udzielania ulgi w jej wykonaniu688. 

 Celem art. 189 a k.p.a. było stworzenie ogólnej podstawy stosowanej uzupełniająco 

w zakresie, który nie jest przedmiotem regulacji odrębnej. W świetle powyższego uzasadnione 

 
 685 Dział IV a k.p.a. dodany art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935). Celem nowej regulacji było 

wprowadzenie gwarancji praw przysługujących adresatom norm prawa administracyjnego –Rządowy projekt 

ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw  złożony  do  Sejmu  RP  VIII  Kadencji  w  dniu  29  grudnia  2016 

r., druk  nr  1183, https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/

1183.pdf [dostęp: 29.11.2019]- dalej Druk nr 1183.. 
686 G. Skowronek, Ustawa o grach … op. cit., s. 514.  
687 Dział IV a k.p.a. dotyczący administracyjnych kar pieniężnych stanowi rodzaj kodyfikacji mającej 

zastosowanie, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W świetle powyższego zgłaszane są wątpliwości 

co do poprawności przepisów dotyczących odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, zamiast 

do przepisów o charakterze kodyfikacyjnym.- B. Adamiak, Uwagi o wspólnej regulacji instytucji prawnych w 

materialnym prawie administracyjnym i materialnym prawie podatkowym [w:] P. Borszowski (red.), Regulacje 

prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wiesławie 

Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 56-57. 

 688 r. Stankiewicz, K.p.a. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2017, s. 1237. 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F3388D1AB00B1313C125809D004C3C8E/%24File/1183.pdf
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jest stanowisko, że jeżeli w regulacji szczególnej nie wprowadzono przepisów dotyczących tak 

rozumianych kar administracyjnych, zastosowanie znajdą przepisy o charakterze ogólnym. 

Zgodnie z art. 189a k.p.a. w sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary 

pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu. 

 Jedynie w przypadku uregulowania w przepisach odrębnych przesłanek wymiaru 

administracyjnej kary pieniężnej, odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub 

udzielenia pouczenia, terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej, 

terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej, odsetek od zaległej 

administracyjnej kary pieniężnej, udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej 

nie stosuje się przepisów niniejszego działu w tym zakresie. 

 W art. 90 u.g.h. uregulowane zostały dyrektywy wymiaru administracyjnej kary 

pieniężnej, zatem w odniesieniu do kary pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących 

urządzanie gier hazardowych nie ma zastosowania art. 189d k.p.a. Określone w ustawie o grach 

hazardowych kryteria wymiaru kary: skala prowadzonej działalności, czas trwania naruszenia, 

sytuacja finansowa podmiotu podlegającego karze, techniczne możliwości wykonywania 

obowiązków odpowiadają wskazanemu w art. 189d pkt 1 k.p.a. kryterium wagi i okoliczności 

naruszenia prawa. W wymiarze kary za naruszenie przepisów dotyczących urządzania gier 

hazardowych nie są uwzględniane, między innymi, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie 

za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stopień 

przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania 

naruszenia prawa, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków 

naruszenia prawa. 

 W ustawie o grach hazardowych nie została wprowadzona regulacja dotycząca 

wyłączenia karania z powodu siły wyższej. Siła wyższa to zdarzenie o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, poza sferą wpływu człowieka689. Zmiana 

art. 189a pa r. 2 k.p.a. jest oceniana jako istotne ograniczenie możliwości miarkowania kar, 

jeżeli w przepisach odrębnych zostały wskazane zasady ich wymierzania690. W sytuacji 

uregulowania wymiaru kary administracyjnej w przepisach branżowych problematyczne jest 

stosowanie określonych w k.p.a. zasad wymierzania i nakładania kary pieniężnej oraz 

udzielania ulg w jej wykonaniu. W sytuacji odrębnego unormowania zastosowania nie mają 

 
 689 r. Stankiewicz, op.cit., s. 1244. 

 690 Z. Jóźwiak, Miarkowanie kar administracyjnych w zaproponowanej wersji może się okazać fikcją, „Dziennik 

Gazeta Prawna”, 10-13 listopada 2016 r.; P. Słowik, Karanie z wyczuciem wyzwaniem dla władzy, „Dziennik 

Gazeta Prawna”, 10-13 listopada 2016 r. 
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wówczas przepisy o przesłankach wymiary kary, o udzieleniu pouczenia, o terminach 

przedawnienia nakładania kary lub egzekucji kary, o odsetkach od kary zaległej, o udzielaniu 

ulg. 

 Problemem jest możliwość stosowania obowiązującego art. 189d k.p.a. do określonych 

kar o stałej wysokości. Zgodnie z art. 189a §1 k.p.a przepisy działu IVa stosuje się w sprawach 

„nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej 

wykonaniu”. Wyłączenie stosowania ustawy nowej zawarto w art. 189a § 2 k.p.a. Nie jest 

dopuszczalne stosowanie przepisów działu IV k.p.a., jeżeli w przepisach odrębnych 

uregulowane zostały przesłanki wymiaru tej kary, a także zagadnienia odstąpienia od nałożenia 

kary albo udzielenia pouczenia, terminów przedawnienia nakładania i egzekucji kar, odsetek 

od zaległej kary bądź udzielania ulg w jej wykonaniu. Brak wskazanych postanowień w 

regulacjach szczególnych wymaga zastosowania tzw. klauzuli inwazyjnej. Klauzula inwazyjna 

stanowi zbiór reguł dopełnienia, jest to zatem uzupełniające, komplementarne uregulowanie w 

zakresie przepisów, określających podstawę orzekania w przedmiocie kar administracyjnych. 

Z przepisu art. 189d k.p.a. wynika, że miarkowanie dotyczy kar wymierzalnych. Jeżeli uznać, 

że kary są nakładane, to wykluczone byłoby ich miarkowanie, ale wówczas kary stałe 

podlegałyby możności odstąpienia od ich zastosowania na mocy art. 189f k.p.a. w zw. z art. 

189 a § 2 pkt 2 k.p.a.691. Możliwość zastosowania art. 189f k.p.a. do kar pieniężnych 

wymierzanych na podstawie art. 89 u.g.h. znajduje potwierdzenie w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym692. Obowiązek odstąpienia od ustalania kary administracyjnej w 

okolicznościach wskazanych w prawie powoduje, że sprawca naruszenia prawa zostanie 

jedynie pouczony lub zobowiązany do przedstawienia w wyznaczonym terminie dowodów 

potwierdzających usunięcie naruszenia prawa pod rygorem obowiązku powiadomienia 

własnych podmiotów o stwierdzonych naruszeniach prawa we wskazanym terminie, w sposób 

urzędowo określony693.  

 Logicznie nieuzasadnione jest symulowanie sytuacji faktycznej, wynikającej z siły 

wyższej, powodującej naruszenie zasad urządzania gier hazardowych. Działalność w zakresie 

gier hazardowych jest prowadzona jako działalność usługowa, w której strony uczestniczą w 

warunkach innych niż podlegające sile wyższej. Z tej przyczyny brak podstaw do 

 
 691 Z. Kmieciak, Problem miarkowania kar stałych pod rządami znowelizowanego k.p.a., „Dziennik Gazeta 

Prawna”, 12-14 maja 2017 r. 
692 Na przykład wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn.. akt III SA/Wr390/19, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ADE60AAA05 [dostęp] 1.04.2021].  

 693 L. Jaworski, Koniec kar administracyjnych z automatu. Szykuje się rewolucja, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

4 października 2016 r. 
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przewidywania stosowania art. 189e k.p.a. stanowiącego, że w przypadku, gdy do naruszenia 

prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu. W odniesieniu do 

kar pieniężnych, wymierzanych na podstawie art. 89 u.g.h., należy przyjąć że ‒ wobec braku 

regulacji szczególnej lub wykluczającej ‒ znajduje zastosowanie art. 189f k.p.a. Przepis ten 

dotyczy odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. W drodze postępowania 

administracyjnego ustalane są okoliczności umożliwiające wydanie przez organ administracji 

publicznej decyzji o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na 

pouczeniu. Decyzja pozytywna dla strony dopuszczającej się naruszenia prawa jest wydawana, 

jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub za to 

samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna 

kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została 

prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe lub prawomocnie skazana za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być 

nałożona administracyjna kara pieniężna. Zapis w tym zakresie stanowi istotne wskazanie 

możliwości uniknięcia sytuacji „podwójnego karania”: w trybie postępowania o przestępstwa 

i wykroczenia skarbowe oraz w trybie ustawy o grach hazardowych. 

 Należy zauważyć, że w art. 189f k.p.a. nie zostało zawarte ograniczenie podmiotowe, 

zatem o przywilej odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej mogą ubiegać się 

podmioty urządzające gry hazardowe niezależenie od prawnego statusu i prawnej formy 

organizacyjnej. Przepis ten dotyczy odstąpienia od nałożenia kary,  czyli rozstrzygnięcia co do 

istoty sprawy w formie decyzji. W ramach władztwa administracyjnego organ, po dokonaniu 

oceny, obligatoryjnie poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, 

a strona zaprzestała naruszeń lub za to samo zachowanie strona została uprzednio ukarana 

prawomocnym orzeczeniem w sprawie za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe lub 

prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele 

odpowiadające celom kary pieniężnej o charakterze administracyjnym albo za to samo 

zachowanie na stronę uprzednio nałożona została przez inny organ kara pieniężna. 

 Znaczenie ciężaru dowodowego, spoczywającego na stronie, potwierdza przepis 

art. 189f § 2 i 3 k.p.a., zgodnie z którym w przypadkach innych niż wymienione w §1, organ 

administracyjny odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ‒ jeżeli pozwoli to na 

spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, o ile strona 

w wyznaczonym terminie przedstawi dowody potwierdzające usunięcie naruszenia prawa lub 

powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin 

i sposób powiadomienia. Analizowane instytucje ‒ miarkowanie wymiaru kary 
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administracyjnej i odstąpienie od nałożenia kary administracyjnej ‒ wydają się wpływać na 

sferę finansów publicznych jako skutkujące pozbawieniem dochodów budżetowych. Biorąc 

pod uwagę, że beneficjentem jest skarb państwa, konieczność uwzględnienia również innych 

niż finanse publiczne potrzeb społecznych jest oczywista. 

 Podobnie społecznej potrzebie stabilizacji sytuacji prawnej służy instytucja 

przedawnienia. Stan niepewności sytuacji prawnej, związany z możliwością wydania przez 

właściwy organ decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, ulega czasowemu ograniczeniu. 

Administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia 

naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa. Tej regulacji nie stosuje się do 

spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie 

można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub 

stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara 

pieniężna. Ponieważ w ustawie o grach hazardowych przedawnienie nie zostało odrębnie 

uregulowane, należy stwierdzić, że możliwość nałożenia kary pieniężnej na podstawie 

art. 89 u.g.h. ulega przedawnieniu na warunkach określonych w art. 189g k.p.a. 

Administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia, 

w którym kara powinna być wykonana. Przedawnienie wykonania kary poprzez ustanowienie 

granic czasowych możliwości podejmowania czynności egzekucyjnych stanowi gwarancję 

praw jednostki i obowiązek organu starannego, niezwłocznego działania zmierzającego do 

ochrony interesów finansowych państwa. Gwarancją zobowiązanego i beneficjenta są zasady 

przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia.694 

 Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna. Zaległą administracyjną karą pieniężną jest kara niezapłacona w terminie. 

Konsekwencją niezapłacenia kary w terminie jest powstanie zobowiązania akcesoryjnego w 

postaci odsetek, których wysokość odpowiada wysokości określonej dla zaległości 

podatkowych. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej wynikają z możliwości 

wydania przez właściwy organ orzeczenia o odroczeniu terminu wykonania administracyjnej 

kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty, odroczeniu terminu wykonania zaległej 

administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty, umorzeniu administracyjnej kary 

pieniężnej w całości lub części, umorzeniu odsetek za zwłokę w całości lub części. Wymienione 

 
694 Kwestia przedawnienia kar pieniężnych była przedmiotem wypowiedzi m,in. w uzasadnieniu wyroku NSA z 

dnia 28 listopada 2017 r., sygn.. akt II GSK 2433/11, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0059208FC0 

[dostęp:1. 04.2021] i wyroku NSA z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn..akt II GSK 4299/16, niepubl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/91D4CE79F6 [dostęp:1. 04.2021]. 
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ulgi można kwalifikować według kryterium skutku w sferze finansów publicznych. Umorzenie 

powoduje definitywną rezygnację z określonych środków, natomiast rozłożenie na raty lub 

odroczenie terminu płatności wpływają na czas uzyskania środków. Zależność pomiędzy ulgą 

a stratą Skarbu Państwa nie jest bezwzględna, albowiem koszty dochodzenia należności 

od podmiotów niewypłacalnych mogą stanowić porównywalną ‒ z ewentualnym 

przysporzeniem ‒ stratę w finansach publicznych. Ulgi w wykonaniu kary, w zakresie ich 

katalogu, są zbliżone do ulg wskazanych w art. 67 o.p.: odroczenie terminu wykonania 

administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenia na raty, umorzenie kary lub odsetek za zwłokę. 

Postępowanie w przedmiocie ulg jest wszczynane wyłącznie na wniosek strony, a kryteria 

wydania decyzji uznaniowej wymagają zbadania ważnego interesu publicznego lub ważnego 

interesu strony jako uzasadniających udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary 

pieniężnej. 

 Poniższe zestawienie ilustruje efekty działań kontrolnych właściwych organów. 

Problem prawidłowości proceduralnej w zakresie notyfikacji przepisów ustawy o grach 

hazardowych w istotny sposób ograniczał działania organów zobligowanych do działania 

w warunkach praworządności. Stan niepewności prawa powodował również większą 

aktywność podmiotów urządzających gry z wykorzystaniem wskazanych w tabeli urządzeń. 

Podmioty te podejmowały działalność, przyjmując korzystną dla siebie interpretację przepisów 

prawa. Zwalczanie szarej strefy dotyczyło również urządzania nielegalnych gier hazardowych 

w sieci Internet. Działania interwencyjne w zakresie gier hazardowych były prowadzone 

z uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego 

i sądów administracyjnych dotyczących prawnej dopuszczalności nakładania kar pieniężnych. 

 

Tabela 29. Liczba urządzeń do gier zatrzymanych w związku z nielegalną eksploatacją w latach 

2008-2019 

 

Rok 

Automaty, 

automaty o niskich 

wygranych, 

symulatory 

Terminale 

internetowe 
Razem 

2008 564     0    564 

2009 1 748     0  1 748 

2010 2 191   102  2 293 
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2011 2 657   672  3 329 

2012 2 993   288  3 281 

2013 4 297 1 649  5 946 

2014 13 864   393 14 257 

2015 29 855   393 30 248 

2016 24 699 1 532 26 231 

2017 24 503 3 132 27 635 

2018 7 948 3 008 10 956 

2019 x x 12 164 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2008-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Podjęte przez właściwe organy czynności kontrolne doprowadziły do zajęcia wielu 

urządzeń – automatów do gier wykorzystywanych nielegalnie. Zwraca uwagę skokowy wzrost 

liczby skutecznych działań organów w 2014 roku Stabilizacja stanowiska prawnego, 

dotyczącego podstaw prawnych dokonywania zajęcia urządzeń do gier nielegalnych, 

upoważniała organy do intensyfikacji czynności. Liczba zajętych automatów do gier, 

automatów do gier o niskich wygranych, symulatorów gier i terminali internetowych obrazuje 

nie tylko skuteczność zajęć, ale również skalę nielegalnego prowadzenia hazardu z 

wykorzystaniem tych urządzeń. 

 Organy podejmowały działania bez ryzyka ewentualnych odszkodowań. Naprawienie 

szkody wynikającej z naruszenia art. 56 TFUE należy do właściwości sądu krajowego, który 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa krajowego ustali, czy naruszenie 

jest istotne oraz czy wykazany został związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem prawa 

wspólnotowego i szkodą695. W orzecznictwie krajowym, dotyczącym zgłaszanych w trybie 

postępowań cywilnych roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli urządzeń, uwzględniano 

wyrok TS z dnia 11 czerwca 2015 roku sygn. akt C -98/14. 696 Istotne było potwierdzenie, że 

 
 695 W  Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o  grach hazardowych w 2015 r., https://finanse-

arch.mf.gov.pl/documents/766655/2313071/Informacja+o+realizacji+ustawy+o+grach+hazardowych+w+2015+ 

r..pdf [dostęp: 02.02.2021] powołano wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 3 listopada 2015 r., sygn. akt II Ca 

421/15, niepubl., http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000421_2015_Uz_2015-11-

03_001,[dostęp: 29.11.2019], wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 20 listopada 2015 r., sygn. akt II Ca 201/15, 

niepubl., http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000201_2015_Uz_2015-11-20_001 

[dostęp: 29.11.2019], wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., sygn. akt VI ACa 826/12, 

niepubl., http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000826_2012_Uz_2012-12-

13_001 [dostęp: 29.11.2019]. 
696 Wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2015 r., sprawa C-98/14, Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft 
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art. 8 i 9 Dyrektywy 98/34/WE nie są podstawą praw jednostki do odszkodowania, zatem 

obywatele państwa członkowskiego nie mogą z powołaniem się na te przepisy skutecznie 

dowodzić odpowiedzialności państwa. 

 Problemem jest również definicja automatu do gier. Nowa regulacja jest argumentem 

przedsiębiorców instalujących tzw. quizomaty, że tego typu urządzenia w świetle nowego 

brzmienia ustawy nie stanowią automatów do gier w świetle697. Popularność gier o cechach gier 

losowych, urządzanych pod pretekstem oferowania gier zręcznościowych lub gier 

wymagających wykazania wiedzy, wymagała stanowiska właściwego ministra. Minister 

rozwoju i finansów w wydawanych od dnia 29 listopada 2016 roku decyzjach wyrażał pogląd, 

że tego typu urządzania (typu Quiz wiedzy, CSANI, Quizomat) odpowiadają definicji automatu 

do gier hazardowych. Stanowisko odmienne jest prezentowane w odniesieniu do tzw. loot box 

– wirtualnych pojemników zawierających kupowane za wirtualną walutę elementy ekwipunku, 

umożliwiającego udział w grach i zwiększenie szansy wygranej. W Polsce, podobnie jak w 

Wielkiej Brytanii, oferta loot box nie jest kwalifikowana jako działalność w zakresie gier 

hazardowych, gdyż przedmioty wirtualne nie należą do katalogu wskazanego w art. 2 ust. 1 

u.g.h. Odmiennie w Belgii, Holandii i Austrii ‒ oferta loot box jest zabroniona698. Terminale 

internetowe służą do urządzania gier z użyciem mediów elektronicznych. Sieć internetowa jest 

atrakcyjnym obszarem dla graczy. Jest to również obszar wykorzystywany przez podmioty 

urządzające gry nielegalnie. Dane statystyczne potwierdzają, że odpowiednio zwiększa się 

liczba skutecznego zatrzymywania tego typu urządzań. W roku 2015 zatrzymano 393 terminale 

internetowe, w 2016 roku – 1 532, w roku 2017 – 3 132, a w roku 2018 – 3 008. Możliwość 

zatrzymania terminali internetowych jest związana z wprowadzonymi zmianami organizacji 

gier on-line służącymi identyfikacji i eliminacji z rynku operatorów działających nielegalnie. 

 W świetle przeprowadzonych rozważań uprawnione jest stwierdzenie, że obowiązująca 

ścisła reglamentacja możliwości prowadzenia gier hazardowych powoduje konieczność 

przeciwdziałania zachowaniu niezgodnemu z prawem. Zagrożenie karami pieniężnym stanowi 

istotny element mechanizmu służącego efektywności ustawy. Kary pieniężne jako środek 

prewencyjny, wpływają zniechęcająco na działania niezgodnie z prawem i jako środek 

restytucyjny przywracają stan równowagi w dochodach budżetowych, generowanych przez 

działalność hazardową. 

 
i in. przeciwko Magyar Állam., sprawa C-98/14, ECLI:EU:C:2015:386., Elektroniczny Zbiór Orzeczeń (zbiór 

ogólny), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0098 [dostęp: 29.11.2019]. 

 697 P. Słowik, Państwo nieczysto gra na automatach, „Dziennik Gazeta Prawna” z 3 stycznia 2017 r. 

 698 J. Styczyński, Dobra wiadomość dla branży gier- lootboksów nie można traktować jak hazard,, „ Dziennik 

Gazeta prawna” z 26 lutego 2019.  
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 4.5. Podsumowanie 

 

 W doktrynie wyrażany jest pogląd, że niepodatkowe należności budżetowych stanowią 

„nierozwiązany węzeł gordyjski” legislacji finansowej, doktryny prawa finasowego 

i orzecznictwa sądów administracyjnych. Opłaty, dopłaty i kary pieniężne związane 

z urządzaniem gier hazardowych służą realizacji określonych celów. Generalnie pobór opłat 

stanowi element reglamentacji dostępu do rynku gier hazardowych. Tworzenie celowych 

funduszy dysponujących środkami z dopłat do gier hazardowych potwierdza realizację przez 

państwo istotnych zadań społecznych, również związanych z zapobieganiem negatywnym 

skutkom hazardu. Kary pieniężne w założeniu mają przeciwdziałać naruszaniu przepisów 

ustawy o grach hazardowych. Zróżnicowanie prawnych podstaw niepodatkowych dochodów 

budżetowych z gier hazardowych wyklucza formułowanie generalnych wniosków. Dane 

statystyczne dotyczące wielkości dochodów budżetowych z opłat, dopłat i kar pieniężnych 

potwierdzają, że niepodatkowe należności budżetowe są istotną kategorią finansów 

publicznych. Można zauważyć, że uzyskanie niepodatkowych dochodów budżetowych 

następuje w procedurach w różnym stopniu wymagających wydatków budżetowych. 

Uzyskanie dochodów z tytułu opłat następuje w wyniku realizacji przez podmiot 

zainteresowany czynności proceduralnych, gdyż uiszczenie opłaty warunkuje podjęcie przez 

właściwy organ administracji publicznej wnioskowanej czynności. Dokonywanie poboru 

i wpłat dopłat przez podmiot wykonujący monopol państwowy w zakresie wskazanych gier 

hazardowych nie wymaga ponoszenia wydatków budżetowych. Należy zauważyć, że 

nakładanie sankcji administracyjnych wymaga prowadzenia czynności kontrolnych 

zmierzających do ujawnienia podmiotu odpowiedzialnego za naruszanie przepisów ustawy o 

grach hazardowych, wszczęcia procedury wymiaru kary pieniężnej oraz wydania decyzji 

administracyjnej. Należy postulować, aby w kalkulacji wysokości opłat, dopłat i kar 

pieniężnych były uwzględniane szacowane koszty uzyskania wymienionych niepodatkowych 

dochodów budżetowych.  
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Rozdział V. Przeciwdziałanie „szarej strefie” a dochody publiczne z tytułu 

gier hazardowych  

 

5.1. Uwagi wprowadzające 

 

 System podatkowy to układ rozwiązań prawnych determinowanych celami 

politycznymi, gospodarczymi oraz społecznymi. Konkurencyjność interesu publicznego 

i interesu jednostki powoduje, że „z wiekuistej tradycji, w części i z natury egoizmu ludzkiego, 

każdy podatnik uważa skarb państwa za wroga, przed którym należy się bronić wszelkimi 

siłami”699. Zapotrzebowanie państwa na środki tworzące zasoby budżetowe wymaga ingerencji 

w sferę dóbr prywatnych obywateli. W rozważaniach dotyczących przeciwdziałania szarej 

strefie hazardu konieczne jest dostrzeżenie, że rozwiązaniom prawnym, dotyczącym wspierania 

rynku gier legalnych, powinny odpowiadać rozwiązania zmierzające do zwalczania szarej 

strefy. Radykalne działania w celu realizacji dochodów podatkowych są przyczyną obaw 

i sprzeciwu, przybierającego różne formy. Formy te generalnie polegają na nieprzestrzeganiu 

wymogów prawa. 

 Wciąż pojawia się pytanie, jak rozwiązać dylemat dochodów publicznych z działalności 

nieakceptowanej społecznie700. Można jednak zastanowić się, czy rzeczywiście hazard nie jest 

społecznie akceptowany. Wydaje się, że odpowiedzi należy poszukiwać w społecznym 

zainteresowaniu tego typu usługami. Hazard jest rozrywką powszechną, co stanowi przesłankę 

do wyrażenia poglądu o społecznej akceptacji hazardu. Nie są akceptowane negatywne skutki 

hazardu, związane z uzależnieniem, pauperyzacją graczy z grup szczególnie narażonych na 

niewłaściwą ocenę ekonomicznych możliwości udziału w grze oraz z działaniem szarej strefy 

hazardu, powodującej uszczuplenie dochodów publicznych. 

 Celem niniejszego rozdziału jest analiza szarej strefy hazardu jako konsekwencji 

wadliwego ukształtowania regulacji legalnego rynku gier hazardowych lub nieprawidłowego 

obciążenia daninami publicznoprawnymi podmiotów działających legalnie w branży gier 

 
  699 L. Bieliński, System nauki skarbowej a w szczególności nauki o podatkach, Lwów 1876, s. 110 – za: 

A. Gomułowicz, Zarys teorii podatku [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2016, s. 26. 

  700 W odniesieniu do podatku od towarów i usług w art. 199 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE  L 347 z 11.12.2006, st r. 1—118) 

wprowadzono szczególną regulację, której celem było przeciwdziałanie „szarej strefie” hazardu.   Skuteczność 

tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia została oceniona jako niezadawalająca w Raporcie  Global Compact 

Network Poland UN (czwarty): Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2017/2018, https://ungc.org.pl/wp-

content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf   [dostęp: 5.04.2020]. 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
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hazardowych. Badania w tym zakresie pozwolą ukazać skalę i zrozumieć przyczyny utraty 

dochodów publicznych spowodowane zjawiskiem hazardu nielegalnego. Nieodzownym 

elementem służącym realizacji celów szczegółowych niniejszej dysertacji jest również  analiza 

rozwiązań prawnych, w tym procedur, których celem jest ochrona udziału państwa 

w dochodach podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.  

 

5.2. Zjawisko „szarej strefy” w branży gier hazardowych 

 

 Zjawiska działań nielegalnych, dotyczących gier hazardowych, są niejednolicie 

określane jako „szara strefa”, „czarny rynek”, „gospodarka nieobserwowana”, „czarna 

gospodarka”, „gospodarka drugiego obiegu”, „strefa nierejestrowana”, „podziemna 

gospodarka”. Każde z tych pojęć w istocie odnosi się do zjawiska nierespektowania lub 

nadużywaniu regulacji prawnej, w wyniku czego podmiot gospodarczy dysponuje dochodami, 

które nie są uwzględniane w rozliczeniach danin publicznych701. Szara strefa to kategoria 

ekonomiczna. Trudności sprawia brak jednolitej definicji. Generalnie jako szara strefa 

wskazywane są wszystkie niezarejestrowane działania gospodarcze, które wpływają na PKB702. 

Składają się na nie zarówno działania nielegalne, jak i działania legalne, które nie zostały 

formalne, zgodnie z prawem zgłoszone. Istotne jest wskazanie, że przyjęta w europejskim 

systemie rachunkowym definicja gospodarki nieobserwowanej obejmuje czynności nielegalne, 

czynności ukryte oraz czynności o charakterze nieformalnym703. Wspólna definicja przyjęta w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 

 
  701 Raport Global Compact Network Poland UN (drugi): Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu poprzez 

efektywny wymiar sprawiedliwości, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-

rozklad.pdf [dostęp: 5.04.2020]. 

  702 S. Cichocki, Metody pomiaru szarej strefy, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 1, s. 38.  

  703 E. Lotko, Pośrednie prawnofinansowe instrumenty ograniczania długu publicznego [w:] E. Lotko, U. 

Zawadzka –Pąk, Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle 

doświadczeń europejskich, Temida 2, Białystok 2018, s. 184-197. System rachunków narodowych 2010 (ESA 

2010) ustanowiło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w 

sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 

26.6.2013, s. 1 -727.). Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi systemu rachunków narodowych 

w Unii Europejskiej European System of Accounts. ESA 2010, czynności nielegalne to czynności podejmowane 

dobrowolnie przez strony transakcji nielegalnej, czynności ukryte to czynności zgodne z prawem, lecz 

nieujawnione właściwym organom administracji finansowej przez podmioty w nich uczestniczące, czynności 

o  charakterze nieformalnym to czynności powadzone okazjonalnie z pominięciem wymogów ewidencyjnych 

– Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Szara strefa 2018, Instytut Prognoz i Analiz 

Gospodarczych,  Warszawa, marzec  2018,http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2

018.pdf [dostęp: 26.11.2019]]; Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych 

w Unii Europejskiej (ESA 2010), notatka informacyjna GUS z 29 września 2014 r. Sposób szacowania szarej 

strefy uwzględnia definicje międzynarodowej konwencji zalecanej przez ONZ i Komisję Europejską. Podstawę 

szacowania rynku mogą stanowić bezpośrednio badania GUS lub wynikające z badań GUS wielkości korygowane 

z uwagi na niekompletność badań GUS w odniesieniu do wszystkich stref gospodarki. 

http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2018.pdf
http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2018.pdf
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w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii 

Europejskiej704 umożliwia gromadzenie porównywalnych danych ilustrujących szarą strefę 

oraz sporządzanie zestawień statystycznych, dotyczących skali zjawiska. 

 Definicja gospodarki nieobserwowanej, przyjęta przez Komisję Europejską, może być 

odniesiona do pojęcia szarej strefy, albowiem typowa dla szarej strefy jest gradacja naruszenia 

prawa. Charakterystyczne jest działanie w szarej strefie zarówno podmiotów zarejestrowanych, 

jak i niezarejestrowanych. Szara strefa w dziedzinie gier hazardowych to działania nielegalne 

pod względem podmiotowym lub przedmiotowym. Szarą strefę tworzą podmioty działające jak 

przedsiębiorcy w celu osiągnięcia zysku z organizowanych gier lub zakładów wzajemnych bez 

uzyskania pozwolenia w formie prawem przewidzianej na prowadzenie tego rodzaju 

działalności. Zjawisko szarej strefy nie jest jednak generowane wyłącznie przez podmioty, 

które nie ujawniły w sposób zgodny z prawem aktywności w sferze hazardowej. Nielegalne są 

również podejmowane przez podmioty formalnie ujawnione na rynku gier hazardowych 

czynności nieobjęte indywidualnym zezwoleniem lub nieujawnione podatkowo, jak również 

czynności polegające na działaniu w ramach tzw. czarnego rynku, czyli gry i zakłady wzajemne 

spoza katalogu prawnie dozwolonych. 

 Istotnym negatywnym skutkiem istnienia szarej strefy hazardu jest zakłócenie 

rynkowego mechanizmu konkurencyjności działalności gospodarczej. Powodem 

podejmowania aktywności w szarej strefie może być dążenie do maksymalizacji zysku. 

Typowe dla szarej strefy unikanie opodatkowania pozwala nieuczciwym operatorom gier 

na oferowanie lepszych warunków ekonomicznych udziału w grze. Szara strefa oddziałuje 

na finanse publiczne, gdyż wpływa na zmniejszenie wpływów, zaburza mechanizmy 

konkurencji na rynku z uwagi na zróżnicowaną sytuację ekonomiczną firm poddających się 

rygoryzmowi podatkowemu ‒ a w rezultacie niekorzystnego wpływu na gospodarkę eliminuje 

z rynku podmioty działające legalnie705. 

 Efektem szarej strefy jest zmniejszenie dochodów budżetowych. Luka podatkowa 

i  straty z tytułu działalności hazardowej podmiotów niepodlegających podatkowi od gier 

uszczuplają dochody budżetowe. Zapłata podatku w kwotach zaniżonych generuje tzw. lukę 

podatkową706. Jeżeli podmioty zobowiązane do uiszczenia podatku od gier nie ujawniają 

 
704  Dz. U. UE L 174 z 26.6.2013, s. 1-727.  
705 D. H. Ensle, F. Schneider, Shadow Economies Size, Causes and Consequences, „Journal of Economic 

Literature” 2000, nr 1, s. 77-114; U. Thiessen, The Shadow Eonomy in International Comparison: Options for 

Economic Policy Derived from DECO Panel Analyssia,,  „International Economic Journal”  2010, nr 4, s. 481-

509. 
706 S. Cichocki, op. cit., s. 40-42. 
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danych istotnych dla ustalenia podstaw opodatkowania, uiszczany przez nie podatek od gier nie 

odpowiada rzeczywistemu rozmiarowi prowadzonej działalności. W takiej sytuacji strata 

w  sferze finansów publicznych powstaje wskutek nieuiszczenia podatku od gier hazardowych. 

Należy zauważyć, że luka podatkowa jest kształtowana wyłącznie stratami z tytułu podatku. 

Na wysokość luki podatkowej nie wpływają dochody z działalności prowadzonej przez 

podmioty, nie mające statusu podmiotów legalnych na rynku hazardowym. Podmioty te nie 

mają statusu podatników podatku od gier, zatem nie podlegają opodatkowaniu. Brak prawnej 

podstawy powstania obowiązku podatkowego podmiotów działających poza systemem 

koncesji, zezwoleń lub zgłoszeń powoduje, że nie jest dokonywany wymiar podatku. Należy 

jednak zauważyć, że działalność podmiotów czarnego rynku gier hazardowych nie jest 

neutralna w sferze finansów publicznych. Podmioty prowadzące nielegalną działalność 

hazardową uszczuplają dochody budżetowe, unikając rygorów ustawy o grach hazardowych. 

Efektem szarej strefy hazardu jest więc uszczuplenie dochodów budżetowych, spowodowane 

mniejszą wartością faktycznie uzyskanych dochodów podatkowych niż wartości oczekiwane 

w  związku z rzeczywistą skalą efektywności gospodarczej. 

 Szara strefa hazardu pozostaje w ukryciu, zatem możliwe jest jedynie uzyskiwanie 

danych szacunkowych. Nie jest znana liczba podmiotów nieujawnionych, prowadzących 

działalność w zakresie hazardu. Nie są dostępne dane dotyczące ukrywanych przez podmioty 

zarejestrowane podstaw opodatkowania podatkiem od gier. Metody szacowania szarej strefy 

wymagają stosowania różnych kryteriów, umożliwiających osiągnięcie adekwatnego poziomu 

przybliżenia do wartości rzeczywistych707. Stosowane są metody bezpośrednie i pośrednie. 

Metody bezpośrednie są oparte na danych mikroekonomicznych, uzyskiwanych z ankiet, 

deklaracji, oświadczeń indywidualnych podmiotów. Metody pośrednie są oparte na badaniach 

dotyczących obiektywnych wartości ekonomicznych, na przykład zużycia energii lub środków 

pieniężnych, umożliwiających wyliczenie ‒ w odniesieniu do skonkretyzowanego źródła 

przychodów ‒ uszczupleń w sferze finansów publicznych. Badania dotyczące gier 

hazardowych wymagają stosowania metod mieszanych. Model strukturalny może być wsparty 

modelem wykorzystującym dane z innych źródeł niż oficjalne, w szczególności wyników badań 

i analiz naukowych708. 

 
707 F. Schneider, A. Buehn, C. Montenegro, Schadow Economies All Over the World:New Estimates for 162 

Countries from 1999 to 2007 [w:] F. Schnider (red.), Handbook on the Shadow Economy, Cheltenham (UK) 2011, 

s. 43 i n. Oszacowanie jest dokonywane z zastosowaniem modelu strukturalnego, w którym z założenia zmienne 

nieobserwowalne są szacowane na podstawie obserwowanych przyczyn powstawania szarej strefy oraz 

obserwowalnych skutków istnienia szarej strefy – Multipole Indicators Multiple Causes model - MIMIC; S. 

Cichocki, Metody pomiaru szarej strefy, „Gospodarka Narodowa” 2006, nr 1, s. 40-4. 
708 Global Compact Network Poland UN stanowi inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ, w której uczestniczy 



296 

 Pojawia się pytanie dotyczące czynników wpływających na powstanie szarej strefy 

hazardu. Jako przyczyny tego zjawiska można wskazać prawne ograniczenia dostępu do rynku 

hazardu legalnego, nadmierne obciążenie podatkowe, nieefektywność kontroli, wady regulacji 

prawnej, rozwój technologii wyprzedzający tempo zmian legislacyjnych oraz niską 

świadomość społeczna. Rozmiar szarej strefy jest zależny od poziomu społecznej akceptacji 

udziału w działaniach nielegalnych. Szara strefa hazardu nie istnieje bez graczy 

zainteresowanych ofertą operatorów działających nielegalnie. Aktualnie obowiązujące prawne 

zagrożenie karami za udział w grach nielegalnych ma na celu zmniejszenie szarej strefy 

hazardu709. Na szarą strefę hazardu wpływa również poziom akceptacji ‒ przez podmioty 

prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych ‒ przepisów prawnych, dotyczących 

organizacji i opodatkowania hazardu. 

 Podmioty ewidencjonowane, dysponujące zezwoleniem lub koncesją legalizującą 

obecność na rynku, są obwiązane do przestrzegania warunków określonych w tego rodzaju 

decyzji. Działalność prowadzona legalnie jest poddana restrykcjom, dotyczącym katalogu gier 

i regulaminów ich urządzania. Ograniczenia dotyczą także miejsc oraz urządzeń do gier. Ściśle 

określone są wymagania zawodowe osób odpowiedzialnych za przebieg gier. Reglamentacja 

prawna obejmuje nie tylko podmioty dopuszczone do legalnego rynku gier, ale również katalog 

gier legalnych. Organizowanie gier i zakładów wzajemnych innych niż dozwolone prawnie nie 

może być przedmiotem działalności legalnej. Zakres interwencji prawnej w organizację gier 

 
ponad 12 000 członków, ponad 8 000 firm prywatnych z ponad 160 krajów, podjętą w celu wspólnych działań 

w zakresie zrównoważonego rozwoju, przy czym podstawą opracowań są raporty składane przez podmioty 

uczestniczące – raporty Communication on Progress: Raport Global Compact Network Poland UN (pierwszy): 

Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu, 2014, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/GCNP 

_raport_szara_strefa_www_poj_030416.pdf [dostęp: 5.04.2020]; Raport Global Compact Network Poland UN 

(drugi): Przeciwdziałanie szarej  strefie hazardu poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości, 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf [dostęp: 5.04.2020]; 

Raport Global Compact Network Poland UN (trzeci): Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu w Polsce,  

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/SzS2017_web.pdf [dostęp: 5.04.2020]; Raport Global Compact 

Network Poland UN (czwarty): Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2017/2018, https://ungc.org.pl/wp-

content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf [dostęp: 5.04.2020], Metoda MIMIC poddana 

transformacji uzyskanych wyników, http://www.ey.com/pl/ electronicpayments [dostęp: 26.11.2019]. 

  709 „Materiały legislacyjne są dość kłopotliwym źródłem wiedzy, ponieważ z prawdopodobieństwem 

graniczącym z pewnością można stwierdzić, że ustawodawca będzie przedstawiał tylko te motywy i cele, co do 

których spodziewa się uzyskać aprobatę społeczeństwa” – K. Grotkowska, Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin 

osób uzależnionych od hazardu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008, nr 5, s. 12. Z analizy uzasadnienia projektu 

ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że jako główny cel zmian 

wskazywano zwiększenie ochrony społeczeństwa przed negatywnymi konsekwencjami hazardu, cel fiskalny 

określa jedynie w zakresie wymiaru kar pieniężnych w wysokości zapewniającej restytucję dochodów utraconych 

przez Skarb Państwa - druk sejmowy 795, http://orka, sejm.gov. pl. [dostęp: 5.04.2020]; A. Gomułowicz, Podatek 

od gier [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, s. 678. 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/GCNP%0b_raport_szara_strefa_www_poj_030416.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/GCNP%0b_raport_szara_strefa_www_poj_030416.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/SzS2017_web.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
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hazardowych wyznacza granice hazardu legalnego. Każde przekroczenie tych granic stanowi 

działanie w szarej strefie710. 

 Szczególnym obciążeniem, wpływającym na ekonomiczny wynik działalności 

gospodarczej, jest obowiązek ponoszenia ciężarów podatkowych. Opodatkowana jest 

wyłącznie działalność legalna711. Podstawowe funkcje podatku od gier: funkcja fiskalna 

związana z zapewnieniem dochodów budżetowych, funkcja stymulacyjna związana 

z  oddziaływaniem przez zwolnienia, ulgi, zróżnicowanie stawek podatku, a także funkcja 

redystrybucyjna gwarantująca przepływ majątku pomiędzy podatnikami i państwem mogą ulec 

zakłóceniu wskutek zjawiska szarej strefy712. 

 

5.3. Wysokość stawki podatku i wybór metody opodatkowania w kontekście 

przeciwdziałania „szarej strefie” hazardu  

 

 Kluczowym zagadnieniem w rozważaniach, dotyczących finansów publicznych, jest 

ocena wpływu przyjętego modelu opodatkowania na proporcje usług legalnie oferowanych 

i  usług w szarej strefie. Zachowanie ekonomicznych granic wysokości podatków wpływa na 

przebieg działań gospodarczych, na wysokość dochodów budżetowych, a w konsekwencji na 

możliwość realizowania, dzięki środkom pochodzącym ze źródeł opodatkowanych, zadań 

władzy publicznej713. Zwalczanie szarej strefy hazardu wymaga zgodnego ze standardami 

konstytucyjnymi odkreślenia stawek i podstaw opodatkowania. 

 Fiskalny cel ustawy o grach hazardowych był przedmiotem oceny Trybunału 

 
  710 States in relations to the fight against the illegal operation of gaming machines, Altius, 11.07.2014, s. 2-6. 

System zakazu hazardu obowiązuje na Cyprze, monopol jednego podmiotu w Finlandii, system zezwoleń na 

organizowanie gier wyłącznie w kasynach  – we Francji i na Węgrzech, system licencji udzielanych nielimitowanej 

liczbie podmiotów – w Czechach, na Słowacji, system licencji o liczbie limitowanej – w Belgii i Słowenii; 

Interesujące są badania podejmowane w celu udzielenia wsparcia funkcjonowania biznesu zgodnie z zasadami 

gwarantującymi prawa jednostki, prawa ochrony środowiska oraz prawa regulujące przeciwdziałanie korupcji. 

Raporty Global Compact Network Poland UN, op.cit.  

  711 Oszacowanie strat w ramach luki podatkowej obejmuje wyłącznie potencjalne wpływy podatkowe. Wpływy 

z obrotu, który nie jest akceptowany prawnie (na przykład z gier i zakładów wzajemnych innych niż definiowane 

w ustawie o grach hazardowych), nie są uznawane za opodatkowane źródła przychodów, nie podlegają szacowaniu 

w celu ustalenia wielkości straty określanej jako luka podatkowa. 

  712 J. Gudowski, Polskie prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 1996, s. 17 i n. 

  713 „Sprawiedliwość opodatkowania może być zniekształcona przez działania grup nacisku. Subiektywna 

sprzeczność interesów partykularnych i publicznych jest typowa dla sfery podatkowej. Podmioty indywidulane są 

zainteresowane ograniczaniem spoczywających na nich ciężarów podatkowych, jednocześnie nie rezygnują z 

żądania wykonywania przez państwo zadań publicznych. Oczekiwanie wyjątków od zasady, oczekiwanie 

przywilejów w celu realizacji interesów partykularnych to główne cele działań ingerujących w przebieg legislacji. 

Kompromisy nie powinny tworzyć „sprawiedliwości podatkowej będącej sumą niesprawiedliwości” – W. Nykiel, 

Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia) [w:] Księga pamiątkowa Profesora 

Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Brzeziński B. (red.), TNOiK „Dom 

Organizatora", Warszawa 1998, s. 173-180.  
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Konstytucyjnego714. Generalnie aktualny jest pogląd, że zaostrzenia polegające na 

podwyższeniu podatku lub ograniczeniu wolności działalności nie naruszają prawa wolności 

gospodarczej, gdyż są niezbędne dla ochrony społeczeństwa i zapewnienia kontroli państwowej 

tej dziedziny aktywności gospodarczej715. Poszukiwanie ekonomicznego balansu pomiędzy 

wysokością opodatkowania generującego dochody fiskalne a koniecznością uniknięcia efektu 

zniechęcenia przedsiębiorców do działania na rynku gier legalnych powoduje, że podatkowe 

modele ustawowe są permanentnie dyskutowane i zmieniane. 

 Obniżanie lub podwyższanie stawki podatku wpływa na sytuację podmiotów 

gospodarczych i graczy. Wydaje się, że modelowo niższe podatki stanowią zachętę do 

legalizacji działalności716. Mechanizm niższego opodatkowania prowadzi wprawdzie do 

zmniejszenia obciążeń poszczególnych podmiotów prowadzących działalność opodatkowaną 

podatkiem od gier hazardowych, lecz wpływa na zwiększenie liczby podmiotów 

opodatkowanych, co generuje wyższe dochody budżetowe. Następuje stopniowe zmniejszanie 

liczby podmiotów prowadzących działalność w szarej strefie. W rezultacie możliwe jest 

ograniczanie wydatków na prowadzenie walki z nielegalną działalnością hazardową. 

Ostateczna wysokość podatku zależy nie tylko od wybranej metody ustalania podstawy 

opodatkowania, ale również od poziomu stawek podatkowych. Kwota podatku jest 

proporcjonalna do podstawy opodatkowania. Proporcję przekazania daniny do beneficjenta 

określa stawka podatkowa, gdyż kwota podatku zasadniczo wyliczana jest jako iloraz podstawy 

opodatkowania i stawki podatku. Wiedza ekonomiczna i socjologiczna umożliwia 

poszukiwanie optymalnej stawki opodatkowania, umożliwiającej osiąganie dochodów 

budżetowych bez naruszania źródła podatku. Zastosowanie stawki 0% i stawki 100% wyklucza 

osiąganie dochodów budżetowych. Stawka 0% powoduje, że nie zostaje określona kwota 

podatku do zapłaty, natomiast stawka 100% unicestwia źródło dochodów budżetowych. Stawka 

w takie wysokości wyklucza realizację celu prowadzenia działalności gospodarczej. Powoduje 

całkowite przejęcie ekonomicznego efektu tej działalności, uniemożliwia osiągnięcie zysku. 

Wzrost stawek teoretycznie zapewnia wzrost dochodów podatkowych, jednak przekroczenie 

 
714 Wyrok TK z 26 marca 2002 r., K 2/01, OTK-A 2002/3/27; wyrok TK z 25 czerwca 2002 r., K 45/01, OTK-A 

2002/4/46; wyrok TK z 9 czerwca 2003 r. SK 5/03, OTK-A 2003/6/50; wyrok TK z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03, 

OTK-A 2003/6/51; A. Gomułowicz, op.cit., s. 344-346. 
715 Postanowienie TK z 13 grudnia 2011 r., K 4/11, OTK-A 2011/10/122; P. Rochowicz, Szykanowanie hazardu 

legalne, „Rzeczpospolita” z dnia 29 listopada 2018 r. 

  Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych nr 153 w dniu 13 grudnia 2016 r. sygnalizowano znaczenie celu 

fiskalnego zmiany ustawy, podkreślano, że znaczenie tego celu nie może być minimalizowane, rezultatem czego 

jest wprowadzenie monopolu na gry szczególnie uzależniające, generujące duże dochody budżetowe, 

https://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/8113E9EF31E29C47C125814C00487872/%24File/0135908.pdf [dostęp: 

26.11. 2019]. 
716 K. Horridge, Comparing Gambling Taxes Around The World, www. casino.org. /blog [dostęp: 26.11.2019]. 
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granic opodatkowania będzie zauważalne, jeżeli to założenie nie zostanie zrealizowane. 

Obniżenie stawek podatkowych może generować wyższe dochody podatkowe, aktywizując 

gospodarkę717. Skutkiem ograniczenia szarej strefy branży gier hazardowych byłoby 

zwiększenie rynku gier oferowanych legalnie, co w konsekwencji, z uwagi na możność 

opodatkowania podmiotów działających legalnie, powodowałoby wzrost wpływów z tytułu 

podatków. Rozwiązania legislacyjne wprowadzające niskie opodatkowanie i minimalizujące 

wymogi rejestracyjne stanowią mechanizm przeciwdziałania rażącym dysproporcjom obciążeń 

podmiotów działających na różnych rynkach krajowych. 

 Racjonalizacja obciążeń podatkowych może polegać również na wyborze metody 

opodatkowania. Podstawowe metody opodatkowania to opodatkowanie stawek wpłacanych 

przez graczy oraz opodatkowanie dochodu, stanowiącego różnicę pomiędzy sumą stawek gry 

a  wypłaconymi wygranymi, podlegają analizom ekonomicznym. Wygrane stanowią koszt 

prowadzonej działalności w branży hazardowej. Opodatkowanie metodą dochodową 

z  uwzględnieniem wygranych jako kosztów niepodlegających podatkowi od gry powoduje 

zwiększenie konkurencyjności podmiotów działających legalnie. Metoda opodatkowania 

powinna stanowić zachętę do prowadzenia działalności legalnej. 

 Wątpliwości co do konkurencyjności legalnego hazardu są związane ze zbyt wysokim 

i  niejednolitym sposobem wyliczania podstawy opodatkowania, a także zróżnicowaniem 

stawek podatku od poszczególnych rodzajów gier i zakładów wzajemnych. Na przykładzie 

opodatkowania zakładów bukmacherskich, opodatkowanych stawką 12% podstawy 

opodatkowania (art. 74 pkt 6 u.g.h.) można wykazać, że pulę nagród oferowanych przez 

bukmachera działającego legalnie stanowią kwoty niższe o podatek, zatem gracz nie uzyskuje 

wygranej odpowiadającej proporcjom zakładu i wartości wpłaconej. Konieczność uiszczenia 

podatku powoduje, że w konsekwencji gracz uzyska kwotę o 12% niższą niż spodziewana 

wygrana. Również gry w kasynie są obciążone nadmiernym podatkiem stanowiącym 50% 

różnicy pomiędzy sumą wpłat i wypłaconych wygranych (art. 74 pkt 5 u.g.h.). Pobór 50% tej 

nadwyżki stanowi nieadekwatne obciążenie działalności wymagającej ponoszenia 

kosztownych inwestycji, które nie podlegają rozliczeniu jako koszty prowadzonej działalności. 

Z tej przyczyny zgłaszany jest postulat „jednolitego, jasnego i atrakcyjnego dla gracza sposobu 

wyliczania postawy opodatkowania oraz wysokości podatku przy wzięciu pod uwagę korzyści 

skarbu państwa”, a w konsekwencji zmiany art. 72-74 u.g.h.718 

 
717 D. Palmer, Einige Bemerkungen zu Inhalt und Bedeutung des Leistungfaeigkeitsprinzips, „Finanzarchiv” 1998, 

t. 46, s. 135-136. 
718 Raport Global Compact Network Poland UN ( drugi): Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu poprzez 
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Tabela 30. Zestawienie wysokości stawek podatku od gier urządzanych w kasynach 

 

Francja  83% 

Niemcy, Luxemburg  80% 

Dania do 75% 

Australia do 65% 

Wielka Brytania, USA, Polska do 50% 

Austria 40% 

Macau  45% 

Grecja, Czechy 35% 

Włochy 25% 

Hiszpania  20% 

Szwecja 18% 

Portugalia, Argentyna, Kenia 15% 

Belgia 11% 

Finlandia 10% 

Singapur  5% 

Rosja 0% 

 

 Źródło: B. Keaton,  The  Highest  And    Lowest  Gambling  Taxes  Around  The  World,  June  26,2020, 

https://www.casino.org/blog/comparing-gambling-taxes-around-the-world/ [dostęp: 11.09.2020]. 

 

 Charakterystyczne dla rynku gier hazardowych jest zróżnicowanie wysokości obciążeń 

podatkowych w  poszczególnych krajach. Przykładem zróżnicowania są stawki podatku od gier 

urządzanych w kasynach. Oczywiście wysokość stawek podatku jest jednym z elementów 

wpływających na wysokość podatku. Ostateczna wysokość podatku zależy od podstawy 

opodatkowania. Różnice stawki podatku od gier urządzanych w kasynach są ogromne. 

Uderzająca jest różnica pomiędzy stawką najwyższą i najniższą. Stawka podatku w wysokości 

83% podstawy opodatkowania budzi wątpliwości co do opłacalności działalności. Stawka 

wynosząca 0% powoduje, że państwo nie uzyskuje udziału w zyskach z działalności w zakresie 

 
efektywny wymiar sprawiedliwości, s. 118, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-

Strefa_2016-rozklad.pdf [dostęp: 5.04.2020] 

 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
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gier hazardowych. Pojawia się pytanie, jakimi intencjami kierowano się w procesach 

legislacyjnych. Wydaje się, że wysokość stawki podatku jest kształtowana z uwzględnieniem 

poziomu społecznej i  politycznej akceptacji tej formy działalności. Stawki podatku 

odzwierciedlają oczekiwania odnośnie dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier. 

Warunki prowadzenia działalności hazardowej są kształtowane między innymi wysokością 

opodatkowania. Brak harmonizacji powoduje samodzielność legislacji poszczególnych państw 

w kwestii organizacji i  opodatkowania hazardu. 

 Zróżnicowanie stawek podatku od gier, czego przykładem są prezentowane 

w powyższej tabeli dane dotyczące kasyn gry, można postrzegać jako przyczynę poszukiwania 

możliwości optymalizacji prowadzonej działalności biznesowej, skoncentrowanej na osiąganiu 

zysku. Działania na rzecz biznesu i wspierania rozwoju zrównoważonego powinny być 

podejmowane zarówno na poziomie ustawodawstwa i inicjatyw krajowych, jak również na 

poziomie projektów o  charakterze międzynarodowym. Brak wspólnych, zharmonizowanych 

regulacji prawnych, dotyczących obciążeń podatkowych oraz organizacji gier hazardowych 

aktywizuje lokowanie tej działalności w szarej strefie. 

 Zjawisko szarej strefy nie jest związane wyłącznie z grami hazardowymi. Z danych 

GUS wynika, że stanowi zjawisko gospodarcze o negatywnych skutkach, związane z różnymi 

branżami gospodarki. Dla ilustracji problemu celowe jest przedstawienie informacji o skali tego 

zjawiska w Polsce. Skala problemu wymaga podejmowania prób oszacowania 

z  uwzględnieniem branży przemysłowej, usługowej, transportowej, rynku nieruchomości, 

budownictwa i pozostałych. 

 

Tabela 31. Szacowanie uszczuplenia dochodów budżetowych spowodowanego istnieniem 

szarej strefy w Polsce w latach 2015-2020 (w ujęciu GUS)* 

 

Rok PKB (mld zł) Szara strefa (mld zł) Udział procentowy 

2015 1800 243 13,5 

2016 1861 246 13,2 

2017 1989 263 13,2 

2018 2116 273 12,9 

2019 2334 294 12,6 

2020 2373 287 12,1 
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*Tabela została sporządzona przy założeniu, że „strefa szara” jest definiowana jako nielegalne podejmowanie 

działalności oraz działalność podmiotów prowadzących legalną działalność nieujawnioną podatkowo. 

 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa 2018, 

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa, marzec 2018, http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded 

/files/IPAG_Szara_Strefa_2018.pdf [dostęp: 26.11.2019]; J. Fundowicz, K. Łapiński,  B. Wyżnikiewicz, D. 

Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, Instytut Prognoz i Analiz  Gospodarczych,  Warszawa,  marzec  2019,  

http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2019.pdf [dostęp: 2.02.2021]; J. Fundowicz, 

K. Łapiński,  B. Wyżnikiewicz, D. Wyżnikiewicz, Szara strefa 2020,, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, 

Warszawa, marzec 2020, https://polskabezgotowkowa.pl/files/IPAG_Szara_Strefa_2020.pdf [dostęp: 2.02.2021]. 

 

 Straty gospodarki z powodu istnienia szarej strefy są ogromne. Zestawienie w tabeli nr 

31 potwierdza, że procentowy poziom szarej stery w stosunku do produktu krajowego brutto 

utrzymuje się w analizowanym okresie na zbliżonym poziomie. Jak wynika z danych 

prezentowanych w tabeli w kolejnych latach uszczuplenie kształtowało się na poziomie około 

13% PKB. Kwotowo straty wykazują tendencję rosnącą. W analizowanym okresie 

odnotowywano stały wzrost PKB. Wzrost szacowanej wielkości szarej strefy pozostaje 

w proporcji wzrostu do ujawnionego produktu krajowego. 

 Szacowanie uszczuplenia dochodów budżetowych, spowodowane zjawiskiem szarej 

strefy, nie prowadzi do jednoznacznych rezultatów. W Polsce badania w tej dziedzinie są 

prowadzone nie tylko przez Główny Urząd Statystyczny, można też przedstawić wyniki badań 

prowadzonych przez podmiot niezależny719. Wyjaśnieniem różnic wyników jest doszacowanie 

rezultatów działalności gospodarczej, pomijanej w statystykach GUS. Głównie dotyczy to 

hazardu, obrotu paliwami, handlu towarami elektronicznymi, handlu przygranicznego. 

 Zmienione dane liczbowe nie wpływają na ogólne wnioski, dotyczące szacowania szarej 

strefy w Polsce. Korekta wielkości PKB nie doprowadziła do porównywalnego procentowego 

udziału szarej strefy. Wielkość ta kształtuje się na poziomie od 19,2% do 17,2% PKB.  

Dokonane przez IPAG oszacowanie większych wielkości szarej strefy doprowadziło do 

arytmetycznego wyniku zwiększenia proporcji szarej strefy w stosunku do PKB. Niezależnie 

od przyjętej metody wyliczeń ‒ tendencja wzrostu szacowanych kwot szarej strefy jest 

niezmienna. Powyższe nie podważa jednak poszukiwania metod przeciwdziałania szarej 

strefie. 

 Można twierdzić, że zawarte w tabeli nr 31 zestawienia potwierdzają brak skuteczności 

mechanizmów prawnych ograniczania szarej strefy. Jednak brak podstaw do jednoznacznie 

negatywnej oceny. Konieczność podejmowania działań, zmierzających do uszczelnienia 

systemu podatkowego i  zwalczania działalności nielegalnej, nie budzi wątpliwości. 

 
719 Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa (IPAG) działa od 2017 r. Statutowym celem jest 

dostarczanie analiz, prognoz i rekomendacji, http://www.ipag.org.pl/pl-PL/text/publikacje [dostęp: 5.04.2020]. 

http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2019.pdf%20%5bdostę
https://polskabezgotowkowa.pl/files/IPAG_Szara_Strefa_2020.pdf
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Skuteczność podejmowania prawnych działań przeciwdziałania szarej strefie potwierdza 

malejąca tendencja procentowej proporcji analizowanych wielkości. Proporcjonalne 

zmniejszenie o 2% na przestrzeni ostatnich pięciu lat pozwala na oczekiwanie utrwalenia tej 

tendencji w przyszłości. Wydaje się, że stabilny poziom oszacowanej wielkości szarej strefy 

potwierdza, że przyjęte rozwiązania prawne realnie uniemożliwiają rozwój tego negatywnego 

zjawiska. Rezultatem jest więc powstrzymanie zwiększania skali szarej strefy. Zjawisko szarej 

strefy można ograniczać, nie jest natomiast realne oczekiwanie całkowitego wyeliminowania 

działalności nieujawnionej podatkowo. 

 

Tabela 32. Szacowanie uszczuplenia dochodów budżetowych spowodowanego istnieniem 

szarej strefy w Polsce w latach 2015-2019 (w ujęciu Instytutu Prognoz i Analiz 

Gospodarczych)* 

 

Rok PKB (mld zł) Szara strefa (mld zł) Udział procentowy 

2015 1927 370 19,2 

2016 1994 379 19,0 

2017 2124 397 18,7 

2018 2248 405 18,0 

2019 2464 424 17,2 

2020 2525 439 17,4 

 

* Tabela została sporządzona przy założeniu, że strefa szara jest definiowana jako nielegalne podejmowanie 

działalności oraz działalność podmiotów prowadzących legalną działalność nieujawnioną podatkowo. 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa 2018, 

Instytut  Prognoz  i  Analiz  Gospodarczych,  Warszawa, marzec 2018,http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded

/files/IPAG_Szara_Strefa_2018.pdf [dostęp: 26.11.2019]; J. Fundowicz, K. Łapiński,  B. Wyżnikiewicz, D. 

Wyżnikiewicz, Szara strefa 2019, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa, marzec 2019,  

http://www.ipag.org.pl/Content/Uploaded/files/IPAG_Szara_Strefa_2019.pdf [dostęp: 2.02.2021]; J. Fundowicz, 

K. Łapiński,  B. Wyżnikiewicz, D. Wyżnikiewicz, Szara strefa 2020,, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, 

Warszawa, marzec 2020, https://polskabezgotowkowa.pl/files/IPAG_Szara_Strefa_2020.pdf [ dostęp: 2.02.2021]. 

 

 Nie tylko w Polsce analizowany jest poziom szarej strefy. Próby takie są podejmowane 

w odniesieniu do rynku unijnego. Zebrane w tabeli 33 dane pozwoliły na stworzenie 

grupowania w zależności od wartości szacunkowych dotyczących poszczególnych krajów. 

Dane te dotyczą wprawdzie roku 2017, jednak pozwalają na uchwycenie skali problemu. 

Według oszacowania, dokonanego przez podmiot zewnętrzny, dokonujący oceny 

porównawczej ‒ uszczuplenie dochodów budżetowych Polski wskutek szarej strefy wynosiło 
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20-24% PKB. 

 W opracowaniu zewnętrznym straty polskiej gospodarki są sytuowane powyżej 

średniego poziom szarej strefy w Europie, wynoszącego 17,1% PKB. Jest to rezultat inny niż 

wcześniej prezentowane wyniki badań GUS i IPAG. Oszacowanie zewnętrzne istotnie różni się 

od ‒ wyliczonego w prognozach polskiego organu statystycznego ‒ poziomu około 14%. 

Powyższe zestawienia potwierdzają, że walka z szarą strefą nie jest łatwa, skoro skala zjawiska 

jest szacowana na wysokim poziomie. Tabele ilustrują również trudności metodologiczne 

i  duży margines rozbieżności, wynikający z przyjętych metod szacowania. 

 

Tabela 33. Szacowana wielkość szarej strefy w Europie (% PKB poszczególnych krajów) 

 

% PKB Kraje 

30-25 Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Estonia 

24-20 Litwa, Cypr, Malta, Słowenia, Węgry, Polska, Grecja, Łotwa 

19-15 Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia 

14-10 Czechy, Słowacja, Francja, Szwecja, Finlandia, Dania, Irlandia, Niemcy 

9-7 Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Austria 

 

  Źródło: F. Schneider, Implausiblle Large Differences of the Size of Underground Economies in Highly Developed 

European Countries? A Comparision of Different Estimation Methods, http:// www. econ. jku. at/ members/ 

Schneider/ files/ publications/ 2017/ EstShadEC- OECD Countries. pdf [ dostęp: 2.02.2021]. 

 

 Można zakładać, że obowiązujące od 2017 roku nowe rozwiązania prawne dotyczące 

w  szczególności hazardu on-line, wpłynęły na obniżenie skali zjawiska szarej strefy w Polsce. 

Wniosek taki wydaje się uzasadniony w świetle systematycznie prowadzonych badań w ramach 

programu zapobiegania szarej strefie hazardu w Polsce720. Program został zainaugurowany 

w  2014 roku. Kolejne raporty odnoszą się do lat 2014-2016721. 

 Walka z nielegalnym hazardem w Polsce jest utrudniona z uwagi na liberalną politykę 

hazardową państw sąsiednich. W Słowacji i Białorusi są organizowane centra gier 

hazardowych, w Czechach obowiązują przepisy liberalizujące rynek. Wolność rynkowa 

w  Czechach jest przyczyną wielości działających podmiotów, jednak ten „raj hazardowy” jest 

obciążony podatkami. W 2015 roku Czechy osiągnęły z tytułu podatku od gier dochody 

 
  720 Program UN Global Compact, realizowany we współdziałaniu z ministrem finansów, https://ungc.org.pl/ 

programy/program-przeciwdzialanie-szarej-strefie-2014-2020/ [dostęp: 5.04.2020]. 

  721 Raporty Global Compact Network Poland UN Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu, op.cit. 
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w  kwocie 2 miliardów koron, z czego 63% to dochody budżetu państwa, a 27% – dochody 

jednostek samorządowych722. Od stycznia 2016 roku wysokość podatków od gier w Czechach 

została zwiększona z 20% do 23-28%, a od gier na automatach do 35%723. Znanymi „rajami 

hazardowymi”, z uwagi na liberalne ustawodawstwo, są również Gibraltar, Malta, Antyle 

Holenderskie, Bermudy, Antigua, Barbuda, Kostaryka, a także Wielka Brytania724. 

 Liberalnym modelem opodatkowania podmiotów branży gier hazardowych i zakładów 

wzajemnych jest tzw. model duński. Przyjęte w ustawodawstwie duńskim rozwiązania 

zakładają stworzenie komercyjnie atrakcyjnych warunków do prowadzenia legalnej 

działalności w branży hazardowej, jasnych przepisów, możliwości mediacji z operatorami, 

skutecznych mechanizmów egzekucji obowiązków. Skuteczność przyjętych unormowań 

i  osiągnięty stan optymalizacji potwierdza bardzo niski udział w duńskim rynku gier 

hazardowych operatorów szarej strefy, wynoszący 10%725. Poziom „uszczelnienia” branży 

i  ochrony działań legalnych został osiągnięty pomimo wysokiego opodatkowania podatkiem 

dochodowym od gier, wynoszącym 20% podstawy opodatkowania i wysokich opłat 

licencyjnych ‒ w kwotach do 200 tysięcy euro726. Próby wykazania możliwości zwiększenia 

przychodów budżetowych z tytułu podatku od gier i zakładów wzajemnych są prowadzone 

według metody porównawczej w  zakresie efektu uzyskiwanego w wybranych krajach, w 

których przyjęto odmienne metody opodatkowania. Doświadczenia poszczególnych krajów 

i informacje o uzyskanych rzeczywistych wpływach z podatków od gier i zakładów mogą być 

wykorzystywane w  szacowaniu potencjalnych wpływów fiskalnych w symulowanych 

odmiennych rozwiązaniach podstaw opodatkowania i stawki podatku. Rozważania dotyczące 

scenariuszy rozwoju gier legalnych i możliwości przeciwdziałania szarej strefie są 

podejmowane w celu szacowania różnicy pomiędzy aktualnymi dochodami a wpływami, 

spodziewanymi w związku ze zmianą modelu opodatkowania. Podkreślić należy, że wielość 

czynników kształtujących rynek gier hazardowych powoduje, że szacowanie wielkości szarej 

strefy jest obarczone ryzykiem błędu. 

 Generalnie dostrzegany jest wpływ szarej strefy na funkcjonowanie państwa, 

przedsiębiorców i obywateli. Skutkiem istnienia szarej strefy gier hazardowych jest utrata 

 
722 Hazard - kto i ile za to płaci, www.skarbowcy.pl [dostęp: 6.12.2019]; Czeski rząd przegłosował nowy podatek 

od gier hazardowych, https://pokertexas.net [dostęp: 6.12.2019]. 
723 Ibidem. 
724Kraje najbardziej liberalne dla hazardu,  https://e-play.pl/kraje-najbardziej-liberalne-dla-hazardu/ 

[dostęp:2.02.2021].  
725 L. Kiełza,  O co chodzi w tzw. modelu duńskim?, https://e-playbet.com › o-co-chodzi-w-tzw-modelu-dunskim 

[dostęp: 29.12.2016]. 
726 Ibidem.  
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wpływów budżetowych i ponoszenie przez państwo kosztów społecznych związanych z walką 

z negatywnymi konsekwencjami uzależnień. Przedsiębiorcy działający legalnie, obciążeni 

w  granicach określonych w przepisach prawa, ponoszą konsekwencje zakłócenia przez 

podmioty szarej strefy mechanizmu konkurencyjności, wymagającego porównywalnych 

warunków prowadzenia biznesu. Szara strefa wpływa na ograniczenie zaufania obywateli do 

państwa jako gwaranta praworządności i umożliwia obywatelom udział w grach nie 

gwarantujących poczucia bezpieczeństwa727. 

 Podział rynku gier hazardowych pomiędzy podmioty działające legalnie oraz podmioty 

generujące szarą strefę hazardu jest przedmiotem analiz. Aktualnie formułowane są prognozy 

optymistyczne728. Jako pozytywne są oceniane działania dotyczące zwiększenia atrakcyjności 

gier legalnych, prawną dopuszczalność oferowania gier w sieci Internet, zapewnienie 

warunków bezpiecznej gry, uruchomienie kasyn on-line, odstąpienie od sytuowania gier na 

automatach wyłącznie w kasynach. Trudno jednak pominąć fakt, że mimo zwiększenia 

dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier o 37% w 2018 roku w porównaniu z rokiem 

poprzednim, konieczne jest kontynuowanie wysiłków w celu przeciwdziałania zjawisku szarej 

strefy. W poszukiwaniach skutecznych metod należy uwzględnić, że branżę hazardową 

charakteryzuje korzystanie z rozwoju technologicznego oraz oczekiwanie dużych zysków729. 

 Szczególne zagrożenia, związane z szarą strefą, były analizowane w odniesieniu do 

rynku zakładów wzajemnych. Szara strefa polskiego rynku zakładów wzajemnych przed dniem 

1 kwietnia 2017 roku była szacowana na poziomie 77%-90% całego rynku zakładów 

wzajemnych o wartości 7-8 miliardów złotych730. Oczywiście konieczne jest uwzględnienie, że 

dane mają charakter szacunkowy. Wyniki zależne od przyjętej metody szacowania wielkości 

 
727 Raport Global Compact Network Poland UN ( drugi): Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu poprzez 

efektywny wymiar sprawiedliwości, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-

rozklad.pdf [dostęp: 5.04.2020]. 

  728 Raport Global Compact Network Poland UN (czwarty): Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2017/2018, 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf   [dostęp: 5.04.2020]. 

  729  O. Cieślik, op. cit., s. 73. 

  730 Reprezentatywnym podmiotem tej branży jest TOTOLOTEK S.A., działający od 1992 r., którego 

właścicielem początkowo było państwo, a od 2005 r. podmiot z Grecji (https://www.totolotek.pl/ [dostęp: 

6.12.2019]). Oferuje sportowe zakłady wzajemne dotyczące proponowanych wyników gier. Proponowana przez 

gracza prognoza wyniku gry stanowi przystąpienie do gry (TOTOLOTEK Management Presentation marzec 2018 

- materiał powierzony). TOTOLOTEK jest podmiotem, który obejmuje aktualnie 15% rynku, jest trzecim co do 

wielkości operatorem w Polsce, działającym od ponad 20 lat, posiadającym ponad 260 punktów sprzedaży 

detalicznej. Zakłady wzajemne, oferowane przez TOTOLOTEK, obejmują około siedemdziesiąt dyscyplin 

sportowych, około 35 tysięcy rozgrywek sportowych dziennie, a nadto zakłady piłkarskie, wyścigi konne i wyścigi 

psów, gry wirtualne i gry loteryjne. Rozszerzenie oferty gier i zakładów wzajemnych, rozwój, poczynając od 

grudnia 2016 r., aplikacji mobilnych i przejęcie graczy dotychczas uczestniczących w grach oferowanych przez 

podmioty nielicencjonowane spowodowały zwiększenie w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego dochodów z 

210,6 miliona złotych do 350 milionów złotych. Szczególną popularnością w Polsce cieszą się zakłady sportowe: 

piłka nożna, tenis, koszykówka, wyniki konkursów telewizyjnych, wyniki wyborów politycznych – M. Juroszek, 

O co zakładają się Polacy?, „Rzeczpospolita” z  dnia 20 lipca 2018 r. 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
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szarej strefy stanowią argumenty uzasadniające ewentualne zmiany prawa. Aktualnie 

obowiązują rozwiązania prawne umożliwiające podejmowanie działań interwencyjnych 

w  zakresie zakładów wzajemnych przez Internet, organizowanych przez podmioty 

funkcjonujące bez wymaganych krajowych zezwoleń. Na rynku zakładów wzajemnych 

organizowanych on-line obecni są operatorzy offshore i onshore731. W orzecznictwie TSUE 

formułowane są stanowcze wypowiedzi, że udział w rynku operatorów legalnych wpływa na 

sferę fiskalną oraz sferę społeczną – ochronę konsumentów732. W szarej strefie gier i zakładów 

wzajemnych urządzanych w sieci Internet podejmowane są typowe działania o charakterze 

obejścia prawa: poprzez zawieranie zakładów z udziałem pośredników pobierających od 

polskich graczy środki pieniężne, poprzez tzw. programy partnerskie w zakresie udostępnienia 

przez właścicieli stron internetowych linków do stron operatorów offshore. Zagrożeniem dla 

polskich graczy są oszustwa w zakresie przyjęcia wpłaty bez ekwiwalentnej usługi hazardowej, 

a także przestępstwa „kradzieży tożsamości” czyli kradzieży lub kupowania danych 

osobowych. Podstawowym celem w UE jest zaostrzanie dyscypliny przestrzegania prawa733. 

Warunkiem ograniczania aktywności nielegalnych operatorów gier hazardowych na rynku 

krajowym jest respektowanie reguł wolnego rynku UE, zatem istotne jest zapewnienie równych 

zasad dostępu do rynku podmiotów zainteresowanych tego rodzaju działalnością 

gospodarczą734. 

 
  731 M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, PWN, Warszawa 

2003. Pojęcie (ang.) offshore oznacza tzw. gospodarczą eksterytorialność czyli działalność gospodarczą 

prowadzoną przez podmiot zagraniczny na terytorium zainteresowanego państwa poza jego jurysdykcją, co 

powoduje unikanie przez podmioty offshore prawnych ograniczeń w zakresie organizacji działalności i obciążeń 

podatkowych. Działalność offshore może być w niektórych państwach prowadzona legalnie po spełnieniu 

odrębnych warunków prawnych – http: // stosunki- międzynarodowe. pl/ słownik/ 62o /630 [dostęp: 29.11.2020]. 

Podmioty rynku krajowego (tzw. onshore) podlegają jurysdykcji państwa, na terenie którego działają. 

  732 Wyrok TSUE z dnia 3 czerwca 2010 r., Ladbrokes Betting & Gaming Ltd i Ladbrokes International Ltd 

przeciwko Stichting de Nationale Sporttotalisator, Sprawa C-258/08, ECLI:EU:C:2010:308, Zbiór Orzeczeń 2010, 

strona  I-04757; Wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003 r., Postępowanie karne przeciwko Piergiorgio Gambelli i 

innym,Sprawa C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Zbiór Orzeczeń 2003, strona I-13031. 

  733 Manipulowanie wynikami sportowym zostało zdefiniowane przez Radę Europy w Rekomendacji CM. Rec 

/2011/10 jako powiązane z czarnym rynkiem zakładów wzajemnych - Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady 

Europy  CM/Rec (2011)10 dotycząca promowania uczciwości w sporcie oraz przeciwdziałania manipulowaniu 

wynikami, a w  szczególności ustawianiu wyników zawodów sportowych przyjęta w dniu 28 września 2011 r. 

http://www.jogoremoto.pt/docs/extra/mZqhe r.pdf  [dostęp:11.12.2019] oraz Rekomendacja Komitetu Ministrów 

Rady Europy CM/Rec(2016)3 dotycząca praw człowieka i biznesu  przyjęta w dniu 2 marca 2016 r., 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rekomendacja%20Komitetu%20Ministr%C3%B3w%20%20Rady%20

Europy%20dotycz%C4%85ca%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20biznesu.pdf [dostęp: 6.04.2021]. 

   Minister Finansów podpisał międzynarodową deklarację dotyczącą przeciwdziałania zagrożeniom związanym z 

loot boxami – urządzeniami pozornie umożliwiającymi gry zręcznościowe, w rzeczywistości oferującymi 

możliwość emocji i  wygranych jak w klasycznych grach hazardowych. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące 

z uwagi na odbiorców, w szczególności osoby małoletnie. W dotychczasowej praktyce w Polsce i Niemczech 

przeważało stanowisko kwestionujące losowy charakter gier w loot boxach, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 

urządzenia te są traktowane jak automaty do gry – P. Słowik, Hazard w Internecie pochłania małe dzieci, „Gazeta 

Prawna”  z dnia  25 września 2018 r. 

  734 Wyrok Trybunału z dnia 28 lutego 2018 r., Sporting Odds Limited przeciwko Nemzeti Adó– és Vámhivatal 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rekomendacja%20Komitetu%20Ministr%C3%B3w%20%20Rady%20Europy%20dotycz%C4%85ca%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20biznesu.pdf%20%5bdostęp
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rekomendacja%20Komitetu%20Ministr%C3%B3w%20%20Rady%20Europy%20dotycz%C4%85ca%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20biznesu.pdf%20%5bdostęp
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5.4. Urządzanie gier hazardowych przez Internet a problem ograniczania „szarej 

strefy”  

 

 Prawnie dozwolone jest urządzanie zakładów wzajemnych i gier hazardowych przez 

sieć Internet. Prowadzenie takiej działalności jest możliwe pod warunkiem uzyskania 

zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dopełnienia warunków 

technicznych, związanych z rygorem przypisania domeny krajowej najwyższego poziomu do 

polskich stron internetowych. Nowelizacja ustawy rozszerzyła obowiązki techniczne 

i  organizacyjne dotyczące przetwarzania i archiwizacji danych dotyczących gier hazardowych 

oraz uczestników gier. Zrealizowano postanowienia rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 

10 marca 2009 roku w sprawie uczciwości gier hazardowych on-line735. W rezolucji zwracano 

uwagę na zagrożenia związane z tą formą dostępu do gier i postulowano dążenie, w granicach 

swobody ustawodawstwa krajowego uwzględniającego wartości tradycyjne, do ochrony graczy 

przed udziałem w nielegalnym rynku gier, przeciwdziałania oszustwom związanym z praniem 

brudnych pieniędzy i osiąganiu zysków przez podmioty finansujące przedsięwzięcia 

nielegalne736. Podmioty działające w zgodności z przepisami innymi niż przepisy prawa 

polskiego nie uzyskują automatycznie statusu legalnego operatora gier na terenie RP737. 

Operatorzy offshore są obowiązani do ujawniania zezwoleń krajowych na urządzanie gry 

w  Polsce lub urządzanie gry z udziałem osób na terytorium Polski, a także kierowania oferty 

gry do podmiotów na terenie Polski. Regulacja w tym zakresie potwierdza obowiązek 

respektowania przepisów odrębnych, zatem również przepisów dotyczących podmiotów 

 
Központi Irányítása, sprawa C-3/17, Elektroniczny Zbiór Orzeczeń (zbiór ogólny), https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003 [dostęp: 29.11.2020]. 

  735 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier  hazardowych on-line, 

2008/2215(INI), (Dz. U. UE C 87E, z 1.kwietnia 2010 r., s. 30 -35).  

  736 Ibidem, s. 30. 

  737 Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów (EGBA) jest organem branżowym z siedzibą w Brukseli, 

reprezentującym wiodących operatorów gier hazardowych i zakładów bukmacherskich ustanowionych, 

licencjonowanych i regulowanych w UE. EGBA współpracuje z władzami krajowymi, władzami UE i innymi 

zainteresowanymi podmiotami w celu uzyskania dobrze uregulowanej i atrakcyjnej oferty dla obywateli UE. 

EGBA realizuje standardy bezpieczeństwa technicznego dla uczestników gier hazardowych on-line, postulując 

gwarancje uczciwej gry, uwzględniającej uwarunkowania cyfryzacji i popytu. Działania EGBA są związane 

również z wdrażaniem postulatu tworzenia atrakcyjnej oferty legalnych gier stanowiącej rzeczywistą konkurencję 

dla oferty gier nieuregulowanych. Podmioty zrzeszone w EGBA są również członkami Europejskiego 

Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Sportowego, przeciwdziałającego korupcji w sporcie i podejmującego wysiłki 

w  celu zapewnienia uczciwości zakładów bukmacherskich. Dane statystyczne potwierdzają stały wzrost 

zainteresowania graczy z krajów UE udziałem w grach rynku regulowanego: aktualnie ponad 20 milionów 

konsumentów korzysta z gier on-line i usług bukmacherskich, oferowanych przez podmioty zrzeszone w EGBA. 

www.egba.eu [dostęp: 6.12.2020]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0003
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branży hazardowej738. Podmioty offshore, działające na rynku zakładów wzajemnych bez 

poddania się rygorom prawa polskiego, opłacające podatek od gier i zakładów poza granicami 

Polski, nie są legalnymi uczestnikami rynku gier i zakładów wzajemnych w świetle  

prawa polskiego. 

 Przyjęte rozwiązania prawne mogą istotnie ograniczać szarą strefę hazardu. 

Obowiązkiem podmiotów urządzających gry hazardowe przez sieć Internet jest 

wykorzystywanie w tym celu wyłącznie strony internetowej, której krajowa domena 

najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych. Podmioty te są 

obowiązane zapewnić organom KAS możliwość czynności kontrolnych. Transakcje powinny 

być przeprowadzane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Prowadzenie transakcji za 

pośrednictwem rachunku bankowego pozwala na systematyzację rozliczeń w sposób 

zwiększający nadzór upoważnionych instytucji państwowych oraz wpływający na realność 

kontroli przepływu środków finansowych739. Pośrednictwo rachunku bankowego 

w  rozliczeniach organizatora gry on-line z innymi podmiotami gwarantuje uiszczanie danin 

publicznych, egzekucję należności, bezpieczeństwo graczy uczestniczących w grze, ogranicza 

prowadzenie ponadnarodowego procederu wykorzystywania tego rodzaju działalności 

do  prania pieniędzy. 

 Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych740 

w  Polsce działają krajowe i unijne instytucje płatnicze741. Harmonizacja świadczenia usług 

płatniczych w Unii Europejskiej została zalecona w  Dyrektywie 2007/64/WE Parlamentu 

Europejskiego i Unii z dnia 13 listopada 2007 roku w  sprawie usług płatniczych w ramach 

rynku wewnętrznego742. Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu743 stanowi wdrożenie przez Polskę IV Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania 

 
 738 Ogólne obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną zostały wyszczególnione w art. 5 

ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

 739 M. Czyżak, Prowadzenie gier hazardowych w internecie w świetle polskiego prawa, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, Nr 651, s. 302-303; Zalety rozliczeń bezgotówkowych były przedmiotem 

m.in. wypowiedzi Visa Cashless Cities, Realizing the Benefits of Digital Payments, http://www.esithoughlb.com 

[dostęp: 12.09.2019]. 
740 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.; zwana dalej u.u.p. 
741 r. W. Kaszubski, Ł. Obzejta, Karty płatnicze w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 61-81. Przepis art. 

15 f u.g.h. wszedł w  życie 1 kwietnia 2017 r. Przepis ten jest komentowany  jako „odpowiedź na istotny problem 

występowania szarej strefy w środowisku gier urządzanych za pośrednictwem sieci Internet” - S. Babiarz, op.cit., 

s. 199. 
742 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług 

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 

2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz. U. UE  L 319 z 5.12.2007, s.1–36. 
743 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971.- dalej u.p.p p.f.t. 
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wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu744 

(Dyrektywy AML). Kontrola obejmująca podmioty prowadzące działalność w zakresie hazardu 

może skutkować podjęciem urzędowych czynności, uniemożliwiających kontynuowanie 

działalności745. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 23 u.p.p.p.f.t.. obniżył granicę ekonomiczną – limit 

transakcji rozliczanych gotówkowo, którego przekroczenie powoduje podległość rygorom 

proceduralnym związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Aktualna kwota limitu 

wynosi 10 000 euro. Do rejestru wpisanych jest 9 904 domen nielegalnych746. 

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, świadczący usługi dostępu do sieci Internet, jest 

obowiązany do nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych, 

wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru (art. 15f ust. 5 pkt 1 

u.g.h.). Zgodnie ze wskazanym przepisem jest to dokonywane poprzez usunięcie stron, nie 

później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru, z systemów teleinformatycznych 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na 

adresy IP. Wprowadzono mechanizm nieodpłatnego przekierowania połączeń, odwołujących 

się do nazw domen internetowych wpisanych do rejestru, do strony internetowej prowadzonej 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Na stronie publikowany jest 

komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu. Komunikat ten obejmuje 

w szczególności informację o  wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego rejestru 

oraz o podmiotach legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także powiadomienie o  grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika 

gier, urządzanych wbrew przepisom ustawy (art. 15f ust. 5 pkt 2 u.g.h). Restrykcyjne rygory 

czasowe wymagają ścisłego dopełniania procedur z  wykorzystaniem istniejących możliwości 

technicznych. Wydaje się, iż przyjęte rozwiązanie może osiągnąć zakładany cel eliminacji 

z rynku podmiotów działających nielegalnie. Istotne znaczenie ma wprowadzenie obowiązku 

niezwłocznych czynności, skutkujących pozbawieniem tych podmiotów technicznej 

możliwości działania. Rozwiązanie wpisuje się w  mechanizm egzekucji prawa, zapewnia 

efektywność wpisu do Rejestru. 

 
744 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 

wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Dz. U. L 141 z 5.6.2015, s. 73-117. 
745 A. Berger, Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

„Rzeczypospolita” z dnia 18 maja 2018 r.; M. Ostrowski, Nowa ustawa AML a hazard w Polsce, „Dziennik Gazeta 

Prawna” z dnia  24 lipca 2018 r.; A. Pardej, M. Napieralska, Uwaga na transakcje powyżej 10 tys. euro, 

„Rzeczpospolita” z dnia 30 listopada 2018 r. 
746 Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, https://www/mf.gov.pl 

[dostęp: 8.04.2020]. 
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Tabela 34. Wpisy do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie 

z Ustawą (od daty utworzenia do 6 października 2020 roku) 

 

Rok Liczba 

2017 (26.04.2017)   1 278 

2018   4 099 

2019   3 092 

2020 (6.10.2020)   3 714 

Łącznie 12 183 

 

  Źródło: Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, 

https://www/mf.gov.pl [dostęp: 6.10.2020]. 

 

 Podobne znaczenie mają związane z wpisem do rejestru obowiązki dostawców usług 

płatniczych. Walka z szarą strefą hazardu jest realizowana przez pozbawienie podmiotu 

wpisanego do rejestru dostępu do technicznej obsługi przepływu środków pieniężnych. 

W  rezultacie podmiot ten nie uzyskuje przychodu z prowadzonej przez siebie nielegalnej 

działalności. Zakazane jest udostępnianie usług płatniczych przez dostawców usług płatniczych 

na stronach internetowych, wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do 

rejestru w przypadku świadczenia usług płatniczych na stronie internetowej wykorzystującej 

nazwę domeny internetowej wpisaną do rejestru. Dostawca usług płatniczych jest obowiązany 

do zaprzestania świadczenia tych usług w ciągu 30 dni od dnia dokonania wpisu domeny do 

rejestru (art. 15g ust. 2 u.g.h.)747. 

 Dane prezentowane w powyższej tabeli ilustrują statystykę wpisów do rejestru. Rejestr 

jest prowadzony od kwietnia 2017 roku. W pierwszym roku dokonywano średnio 142 wpisów 

 
747 A. Lamentowicz, Opinia, „Rzeczpospolita” z dnia 20 lipca 2018 r. Z opinii wynika, że obserwowane 

w  początkowym okresie funkcjonowania ustawy w nowym brzmieniu pozytywne efekty oddziaływania na rynek 

zakładów wzajemnych mogą okazać się nietrwałe. Dostrzegane jest zbyt wolne wdrażanie rejestru zakazanych 

domen wobec podmiotów, które często pozornie zmieniają nazwy stron. Wskazywane jest zbyt wysokie 

opodatkowanie przychodu stawką 12%. Nielegalni bukmacherzy, którzy byli aktywni na polskim rynku zakładów 

w poprzednich latach, są w posiadaniu dużych baz danych graczy, do których adresują ofertę zakładów.- S. 

Czubkowska, Rejestr zakazanych domen hazardowych poruszył rynek, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 25 lipca 

2017 r. Polscy gracze łamią blokady, korzystając z narzędzi VPP (Virtual Power Plant - struktura obejmująca 

sterowalne jednostki wytwórcze, odbiorcze i zasobnikowe   mogące świadczyć usługi systemowe i wspomagające 

– po r.  S. Bielecki, D. Szymańska, B. Cieślak, Nowoczesne narzędzia bilansujące energię elektryczną w systemie 

–bezpośrednie magazyny energii i elektrownie wirtualne, „Energetyka” 2016, nr 9, s. 449-500), jednak Minister 

Finansów   nie dysponuje informacjami o skali zjawiska. 
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miesięcznie. W kolejnych latach było to odpowiednio 341, 258 i 470 wpisów miesięcznie748. 

Liczba interwencji potwierdza skalę zjawiska. Wprowadzone ograniczenia dotyczące 

oferowania hazardu on-line są powszechnie znane. Trudno zakładać przypadkowość działań 

podmiotów naruszających prawo. Podejmowanie aktywności gospodarczej jest poprzedzone 

rozeznaniem rynku i kalkulacją zysku. Powszechna świadomość środków prawnych, 

pozostających w dyspozycji państwa podejmującego działania mające na celu przeciwdziałanie 

szarej strefie, nie wpływa na zaniechanie aktywności przez podmioty szarej strefy hazardu. 

Można domniemywać, że podmioty te wykorzystują nowe technologie w celu zmniejszenia 

skuteczności działań podejmowanych na podstawie przepisów prawa. 

 Wyżej opisane instrumenty prawne mają na celu ograniczanie szarej strefy hazardu 

on-line w Polsce. Globalizacja usług oferowanych w sieci Internet powoduje, że działania na 

rynkach zewnętrznych wpływają również na sytuację rynku polskiego. Wśród instrumentów 

wymieniane są również restrykcje wprowadzone w ustawodawstwie brytyjskim, polegające na 

cofaniu licencji podmiotom uzyskującym przychody na tzw. rynkach nieregulowanych749. 

Przykładem może być aktywność brytyjskiego serwisu Skrill750. Serwis ten umożliwia graczom 

transfer środków pieniężnych do kasyn, bukmacherów i serwisów pokerowych bez 

konieczności używania przez nich kart kredytowych. W 2015 roku serwis Skrill dokonał, 

z  udziałem polskich graczy, transakcji na łączną kwotę 726,9 milionów złotych751. W ramach 

współpracy dotyczącej zwalczania szarej strefy hazardu w 2017 roku Skrill odmówił obsługi 

finansowej podmiotów działających na polskim rynku bez licencji zgodnej z polskim prawem. 

Uniemożliwienie korzystania z tej „elektronicznej portmonetki” dla obsługi zakładów 

bukmacherskich w szarej strefie rynku polskiego istotnie wpłynęło na ograniczenie 

niekorzystnej proporcji rynku legalnego i nielegalnego752. 

 Rozwiązania nowelizacyjne dotyczące wprowadzenia Rejestru Domen Służących do 

Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą oraz blokowania stron odpowiadają 

rozwiązaniom przyjętym w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Słowenii, Belgii, Niemczech, 

Grecji, Węgrzech, Rumunii, Danii i Czechach, natomiast blokowanie płatności jest 

dopuszczalne w Estonii, Łotwie, Danii, Holandii, Belgii, Niemczech, Węgrzech, Słowenii, 

 
748 Obliczenia własne na podstawie danych w tabeli nr … DOK 

 749 P. Skwirowski, Nielegalni bukmacherzy wracają do Polski, „Rzeczpospolita” z dnia 20 lipca 2018 r. 

 750  Skrill – serwis płatności elektronicznych, https://www.skrill.com/pl/[dostęp: 2.03.2021].  
751 Przykładem wpływu rozwoju technologii na rozmiar szarej strefy hazardu może być technologia VPN (ang. 

Virtual Private Network). Pozwala ona na omijanie mechanizmu blokad nielegalnych witryn internetowych, 

ukrywanie tożsamości i miejsca pobytu graczy krajowych. Problemem jest również tworzenie tzw. domen klonów, 

posługujących się nazwami podobnymi do nazw domen legalnych.- S. Czubkowska, Rejestr zakazanych domen 

hazardowych poruszył rynek, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 25 lipca 2017 r. 

 752 Ibidem 

https://www.skrill.com/pl/%5bdostęp
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Rumunii, Hiszpanii i Cyprze. Obserwacja rynku gier hazardowych we Włoszech pozwala na 

interesujące wnioski. Przed 2007 rokiem udział operatorów gier on-line działających legalnie 

szacowano na 17%, natomiast dzięki zmianie przepisów osiągnięto wzrost do 80%753. Zmiana 

proporcji uzyskana dzięki walce z szarą strefą pozwoliła na zwiększenie wpływów 

budżetowych z tytułu gier z kwoty 120,8 mln euro do 750 milionów euro w 2012 roku754. 

Analogiczne zmiany wprowadzone w Danii w 2012 roku doprowadziły do zmiany proporcji 

rynku z 5% do 90% podmiotów działających legalnie i spowodowały wzrost wpływów 

budżetowych z 17 milionów euro w 2009 roku do 385 milionów euro w 2012 roku755. Z danych 

statystycznych dotyczących rynku UE wynika, że rynek gier oferowanych przez sieć Internet 

rośnie rocznie średnio o 10,3%. Zakłady sportowe mogą przynieść wygraną do 20 tysięcy euro, 

a maksymalna wygrana jednego gracza w ciągu jednego tygodnia to 100 tysięcy euro. Wygrane 

w grach urządzanych w kasynach nie są limitowane. Podmioty działające legalnie – operatorzy 

zakładów wzajemnych on-line – deklarują poparcie podjęcie działań w celu ochrony polskiego 

rynku gier hazardowych. Dowodzą, że obowiązek przestrzegania przepisów prawa nie stanowi 

cenzury sieci Internet, a podmioty płacące podatki są ofiarami nieuczciwej konkurencji756. 

 Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć 

Internet ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry w celu zapewnienia ochrony 

uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu. Uczestnik gry poprzez treść 

regulaminu jest informowany o prawnych podstawach działania organizatora gry, regulaminie 

gry, o zakazie gry osób poniżej 18. roku życia i procedurze weryfikacji, o ryzyku związanym 

z  hazardem, o nazwach instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi 

wraz z linkiem do strony tych instytucji, o możliwości kontroli swojej aktywności na stronie 

internetowej wykorzystywanej w grze, o mechanizmie uniemożliwiającym grę po wyczerpaniu 

środków na koncie gracza. Projekt regulaminu odpowiedzialnej gry wymaga zatwierdzenia 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 Badania były prowadzone w 2014 roku, co jednak nie pozbawia ich wartości 

poznawczej. Świadomość negatywnych skutków udziału osób niepełnoletnich w grach 

hazardowych wydaje się powszechna. Przekłada się na bardzo wysoki poziom akceptacji 

rozwiązań prawnych, których celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku. Sposób 

 
753 Roland Berger Strategy Consults, Ocena rynku internetowych gier losowych w Polsce – wpływ społeczny 

i ekonomiczny, Raport końcowy z 5 sierpnia 2018 r., s. 46, materiały powierzone przez TOTOLOTEK Sp. z o.o. 
754 Ibidem. 

 755 Ibidem. 

 756 Pismo FORTUNA Zakład bukmacherski i Analysis GBGC z 16 kwietnia 2014 r., Przestrzeganie zapisów 

ustawy nie ma nic wspólnego z cenzurą Internetu - materiały powierzone przez TOTOLOTEK Sp. o.o.  
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sformułowania pytania dotyczącego osób niepełnoletnich nie budził wątpliwości. Pytania 

o  blokowanie w sieci Internet dostępu do gier nielegalnych i blokowanie stron internetowych 

operatorów oferujących nielegalny hazard zostały skonstruowane w odniesieniu do 

technicznego sposobu działań władczych. W istocie pytania dotyczą tego samego problemu 

oferowania gier nielegalnych w sieci Internet. Brak rozeznania respondentów znajduje 

potwierdzenie w wysokiej proporcji odpowiedzi o treści „nie wiem”. W rezultacie na poziom 

odpowiedzi potwierdzających akceptację przyjętych rozwiązań może wpływać sposób 

sformułowania pytań. Można także przyjąć domniemanie, że brak akceptacji blokowania 

dostępu do gier nielegalnych na poziomie 19% odpowiadał poziomowi popytu na taką ofertę 

hazardu. Powyższe może stanowić podstawę do wnioskowania również o aktualnym popycie 

na gry nielegalne. 

 

Tabela 35. Poziom akceptacji działań podejmowanych w celu ograniczenia szarej strefy 

zakładów wzajemnych, organizowanych w sieci Internet 

 

Przedmiot pytania Tak Nie Nie wiem 

Blokowanie w sieci Internet dostępu do gier 

Nielegalnych 
77% 19%   6% 

Blokowanie stron internetowych operatorów 

oferujących nielegalny hazard 
75% 15% 10% 

Ochrona niepełnoletnich przed hazardem w sieci 96%   3%   1% 

 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety Millward Brown 26 marca 2014 roku powierzone przez 

TOTOLOTEK Sp. z o.o. 
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 Eliminacja szarej strefy wymaga stosowania środków, które w rezultacie zagrażać mogą 

gwarancjom osób prowadzących działalność hazardową jako podmiotów potencjalnie 

podlegających restrykcjom procedur karnych757. Realizacja założenia ochrony społeczeństwa 

przed hazardem, szczególnie hazardem nielegalnym, następuje między innymi przez 

wprowadzenie zakazu reklamy i promocji758. Zabroniona jest reklama i promocja gier 

cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach. Reklama zakładów 

wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, jest dozwolona pod 

warunkiem zapewnienia ochrony osób małoletnich. Zakazane jest odwoływanie się w reklamie 

do emocji pozytywnych lub negatywnych w nawiązaniu do bodźców wpływających na poziom 

uzależnienia. Przeciwdziałanie reklamie gier hazardowych jest postrzegane jako 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom hazardu zgodnie z postanowieniami dyrektywy 

2000/31/EL Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych 

aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego 

w ramach rynku wewnętrznego759 oraz dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego 

i  Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku dotyczącą usług na rynku wewnętrznym760, a także ustawą 

z dnia 18 lipca 2006 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną761. 

 Po nowelizacji ustawy o grach hazardowych, której celem było ograniczenie szarej 

strefy, legalnie organizowane są turnieje gry w pokera sportowego poza kasynem gry przez 

podmioty, które nie posiadają koncesji na prowadzenie kasyna gry. Przyjęte rozwiązanie 

prawne wpisuje się w politykę walki z szarą strefą hazardu. Przyczyną reglamentacji 

działalności w zakresie gier hazardowych jest „przeciwdziałanie negatywnym skutkom, które 

wiążą się z zupełnym brakiem reglamentacji działalności w zakresie określonych dziedzin”762. 

Reglamentacja prowadzi do równowagi rynkowej, jeżeli jest dostosowana do realiów rynku 

wspólnego i odpowiada społecznemu zainteresowaniu grami hazardowymi. Poker stanowi 

popularną grę. Rozszerzenie możliwości udziału w tej grze w formie rozgrywek turniejowych 

 
 757 A. Warsewicz, Stosowanie ustawy o grach hazardowych w świetle standardu praw podstawowych, „Prawo 

Europejskie w Praktyce” 2018, nr 11/12, s. 61. 

 758  „Reklama to bardzo osobliwe zjawisko. Jej najżarliwsi zwolennicy utrzymują, że ma ona niezwykłą moc, a jej 

skrajni przeciwnicy całkowicie w to wierzą”.- A. Ehrenberg, Reklama przypominająca i konsument [w:] J. Jones 

(red.), Jak działa reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 61.  Zakazem reklamy nie 

objęto Totalizatora Sportowego S.A.. Spółka ta buduje pozytywne skojarzenia spotami „ekstra pensja”, „zacznij 

marzyć”, jednocześnie bada zagrożenia związane z uzależnieniem, podejmuje działania edukacyjne, po r. http:// 

www.totalizato r.pl [dostęp: 6.09.2019]. 

 759 Dz. U. UE L 178 z 17 lipca 2000, s. 1-16. 

 760 Dz. U. UE L 376 z 27 grudnia 2006 r., s. 36-68. 

 761 T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. 

 762 M. Stawowy, Organizacja turnieju gry w pokera - uwagi po nowelizacji przepisów ustawy o grach 

hazardowych, „Przegląd Prawa Podatkowego” 2018, nr 7-8, s. 151-158. 
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odpowiada sygnalizowanej od lat potrzebie społecznej. Turnieje sportowe pokera mogą być 

organizowane pod warunkiem prawnym oferowania niskich wygranych. Aktualnie podmioty 

nie posiadające koncesji na prowadzenie kasyna mogą organizować turniej gry w pokera 

o  niskie wygrane. Nie są jednak uprawnione do organizowania turniejów w sieci Internet. 

Rozgrywki gry w pokera w formie kasyna on-line są objęte monopolem wykonywanym przez 

Totalizator Sportowy763. 

 Sądzić należy, że zagrożeniem dla legalnego rynku gier hazardowych jest brak 

stabilności i jasności prawa. Gwarancję działalności gospodarczej stanowi stabilne środowisko 

prawne. Postulat stabilności prawa dotyczy w szczególności niezmienności prawnych 

możliwości ubiegania się o przedłużenie prowadzenia działalności legalnej. Również 

wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązujących przepisów destabilizują rynek 

legalnych gier hazardowych. Niepewny wynik wykładni powoduje ryzyko podejmowania 

działalności z naruszeniem prawa. Przykładem jest zaniechanie notyfikacji projektu przepisów 

technicznych, zawartych w ustawie o grach hazardowych. Doświadczenie wadliwego procesu 

legislacyjnego potwierdza związany z wątpliwościami prawnymi mechanizm powstawania 

szarej strefy. Niepewność prawa skutkowała kontynuowaniem na dotychczasowych warunkach 

działalności w zakresie gier na automatach, mimo że intencją ustawodawcy było wprowadzenia 

zakazu tych gier poza kasynami gry. 

 Hazard stanowi zarówno przejaw aktywności jednostek uczestniczących w grach 

i  zakładach wzajemnych, jak i aktywności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność 

polegającą na organizowaniu i oferowaniu udziału w grach i zakładach wzajemnych. 

Potencjalne zagrożenia, zawiązane z uzależnieniem graczy, doprowadziły do wyodrębnienia 

hazardu jako jednostki chorobowej764. Poziom zainteresowania tą dziedziną gospodarki 

i  rozrywki potwierdza, że potrzeba hazardu wynika z utrwalonego obyczaju, który 

w  działaniach legislacyjnych państwa nie może być ignorowany. Wyrażany jest pogląd, że 

„hazardu, mimo związanych z nim szeregu negatywnych zjawisk społecznych, nie można 

zakazać całkowicie, skoro istnieje na niego określone specyficzne zapotrzebowanie, 

wynikające z niedoskonałości ludzkiej natury. Całkowity zakaz sprowadziłby go więc do 

podziemia, a w konsekwencji doprowadził do nasilenia wszystkich związanych z nim 

 
  763 P. Słowik, Jak PiS ograł hazardowy biznes, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 14 lipca 2017 r. 

  764 Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10, hazard to choroba charakteryzująca się 

zaburzeniami polegającymi na częstym udziale w grach ze szkodą dla wartości istotnych dla jakości życia: 

zobowiązań rodzinnych, zawodowych, społecznych i materialnych - zob. Międzynarodowa Statystyczna 

Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Centrum Systemów  Informacyjnych  Ochrony  Zdrowia, 

https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf [dostęp: 5.04.2020] 

https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf
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niekorzystnych zjawisk społecznych (łącznie z koncentracją czynników kryminogennych). 

Trzeba go więc bardzo wysoko opodatkować i ograniczać jego rozmiary, jednocześnie 

sprawując nad nim ścisły, państwowy nadzór, tym kontrolę”765. Powyższe orzeczenie ma 

charakter kompleksowy, odnosi się bowiem zarówno do skutków hazardu, do modelowych 

rozwiązań w zakresie organizacji branży gier hazardowych oraz do podatku od gier 

postrzeganego jako element kształtujący rynek gier hazardowych i zakładów wzajemnych. 

Uderzające jest przekonanie, stanowiące niejako podsumowanie oceny zawartej w wyroku, że 

remedium na negatywne skutki hazardu stanowić winno wysokie opodatkowanie, 

opodatkowanie będące ciężarem tej specyficznej działalności i daniną na rzecz społeczeństwa. 

Wydaje się, że pogląd ten nie uwzględnia doświadczeń zwalczania szarej strefy hazardu. 

Wypada natomiast zgodzić się z wypowiedzią o  społecznym zainteresowaniu hazardem. 

Akceptacja hazardu jaki zjawiska utrwalonego obyczajowo jest przyczyną krytyki modeli 

eliminujących lub ograniczających legalny rynek gier hazardowych. Negatywne skutki hazardu 

uzasadniają poszukiwanie rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę graczy przed 

udziałem w grach nielegalnych. Szara strefa hazardu nie istnieje bez graczy zainteresowanych 

ofertą operatorów działających nielegalnie lub uczestniczących w takich grach bez 

świadomości ich nielegalnego charakteru. W celu zwiększenia świadomości graczy 

prowadzony jest rejestr nielegalnych domen internetowych oferujących gry hazardowe. Rejestr 

umożliwia graczom rozeznanie co do legalności operatora. Gracz, który mimo dostępności 

informacji o działaniach w szarej strefie, decyduje się na udział w grze, podlega 

odpowiedzialności prawnej. Zagrożenie karami za udział w grach nielegalnych ma na celu 

zmniejszenie szarej strefy hazardu. Ratio legis ustawy o grach hazardowych dotyczące zamiaru 

ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu, są szczególnym potwierdzeniem 

powszechnej wiedzy o tego typu uzależnieniu behawiorystycznym. „Materiały legislacyjne są 

dość kłopotliwym źródłem wiedzy, ponieważ z prawdopodobieństwem graniczącym 

z  pewnością można stwierdzić, że ustawodawca będzie przedstawiał tylko te motywy i cele, 

co do których spodziewa się uzyskać aprobatę społeczeństwa”766. 

 Karom pieniężnym podlegają nie tylko gracze uczestniczący w grach i zakładach 

nielegalnych, ale również właściciele lokali udostępnionych podmiotom organizującym 

 
  765 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1197/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F7D43089D [dostęp: 9.02.2021]. 

  766 K. Grotkowska, Zaostrzone reguły gry. Sytuacja rodzin osób uzależnionych od hazardu, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 2008, nr 5, s. 12.  Z analizy uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych 

oraz niektórych innych ustaw wynika, że jako główny cel zmian wskazywano zwiększenie ochrony społeczeństwa 

przed negatywnymi konsekwencjami hazardu, cel fiskalny określa jedynie w zakresie wymiaru kar pieniężnych 

w  wysokości zapewniającej restytucję dochodów utraconych przez Skarb Państwa – Druk nr 795. 
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nielegalne gry hazardowe. W 2017 roku właścicielom lokali wymierzono trzy kary pieniężne 

w łącznej kwocie 400 000 złotych, a w czasie od stycznia do września 2018 roku trzydzieści 

cztery kary pieniężne na łączną kwotę 5 600 000 złotych767. Przyjęte rozwiązania mają na celu 

zmniejszanie popytu na gry nielegalne i ograniczanie podaży lokali służących organizatorom 

gier nielegalnych768. Podejmowane są próby określenia czynników wpływających na wielkość 

szarej strefy. Pozytywnie oceniane jest blokowanie stron, blokowanie przelewów, 

podejmowanie działań kontrolnych. Wpływ negatywny mają: niski poziom edukacji, 

ograniczenia informacyjne, niekorzystne opodatkowanie legalnego hazardu769.  

 Rynek gier hazardowych charakteryzuje się zjawiskiem „wypierania” podmiotów 

legalnych przez operatorów działających w szarej strefie. Zaniechanie legalizacji działalności 

jest podejmowane w celu unikania obciążeń podatkowych. Związana z możliwościami 

technicznymi sieci Internet globalizacja usług hazardowych powoduje, że wybór 

opodatkowania zasadniczo określa rynkową pozycję podmiotów polskich, prowadzących 

działalność w zakresie hazardu. 

 

5.5. Programy państwowe mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie „szarej strefy”  

 

 Prognozy dotyczące możliwości ograniczenia szarej strefy hazardu nie są łatwe. 

Monitorowanie skali szarej strefy hazardu w Polsce jest dokonywane na różnych 

płaszczyznach. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące nadzoru nad sektorem gier 

hazardowych, roczne informacje o realizacji ustawy o grach hazardowych sporządzane przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zestawienia Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz analizy niezależnej organizacji UN Global Compact ujawniają problemy 

związane z prezentacją danych statystycznych. Zestawienia zawierają dane przybliżone 

i  niepełne, a metody szacowania nie są ujawniane. 

 Aktywność państwa w walce z szarą strefą hazardu przejawia się w poszukiwaniu 

optymalnych rozwiązań prawnych zapewniających ochronę rynku gier legalnych oraz 

 
  767 Informacja  Najwyższej Izby Kontroli z 6 września 2019 r. o wynikach kontroli - nadzór  nad rynkiem gier 

hazardowych , BF.430.001.2019, Nr ewid. 28/2019/P/18/012/KBF, Warszawa 2019, 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,21229,vp,23861.pdf,[dostęp: 2.02.2021]. 

  768 Podmiot udostępniający lokal może być uznany za podmiot urządzający gry hazardowe. Pojęcie urządzania 

gier jest interpretowane szeroko – jako czynności znalezienia miejsca do zamontowania urządzenia, obsługi 

automatu i wypłacenia wygranych – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I SA/ Po 792/12, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1A96C209B [dostęp: 9.02.2021]. 

 769  Raport Global Compact Network Poland UN ( drugi): Przeciwdziałanie szarej strefie hazardu poprzez 

efektywny wymiar sprawiedliwości, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-

rozklad.pdf [dostęp: 5.04.2020]. 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,21229,vp,23861.pdf,%5bdostęp
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/UNGC_Szara-Strefa_2016-rozklad.pdf
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ograniczających działalność nielegalną. W ramach czynności kontrolnych podejmowanych po 

wejściu w życie ustawy o grach hazardowych Najwyższa Izba Kontroli formułowała również 

oceny dotyczące branży hazardowej770. Pozytywnie oceniono projekt Rady Ministrów z dnia 

21 października 2014 r. dotyczący nowelizacji ustawy o grach hazardowych przygotowany 

w  odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2013 r. 771  

 Dostrzeżono istnienie negatywnego zjawiska programów partnerskich (afiliacyjnych), 

których założeniem jest obustronna korzyść firm organizujących nielegalne gry w sieci Internet 

i partnera (pośrednika), który za wynagrodzeniem werbuje nowych graczy772. Stwierdzono, 

że  działalność podmiotów naruszających ustawę o grach hazardowych istotnie zakłóca 

mechanizm konkurencji, Z tej przyczyny legalnie działające podmioty branży hazardowej 

współpracują z organami realizującymi zadania związane z nadzorem nad przestrzeganiem 

prawa przez podmioty organizujące gry hazardowe773. Oceniając w 2015 r. ustawę o grach 

hazardowych dostrzeżono brak prawnych instytucji umożliwiających zwalczanie nielegalnego 

urządzania i reklamowania w sieci Internet zakładów wzajemnych przez podmioty mające 

siedziby i wykorzystujące serwery poza granicami Polski774. 

 Pozytywnie oceniona została zmiana modelu nadzoru na rynkiem gier hazardowych 

wprowadzona od dnia 1 kwietnia 2017 r. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o grach hazardowych775 odstąpiono od zakazu urządzania gier na automatach poza 

kasynami gry, z tym że gry na automatach poza kasynami gry zostały objęte monopolem 

państwa ( art. 5 ust. 1 u.g.h.), którego wykonywanie powierzono Totalizatorowi Sportowemu 

spółce z o.o. Istotną zmiana polegała również na dodaniu art.15f i 15g u.g.h.  dotyczących 

rejestru domen, blokowania stron i blokowania płatności776. Dostrzeżono zagrożenia związane 

 
770 Art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
771Wystąpienie pokontrolne NIK , Departamentu Budżetu i Finansów dotyczące egzekwowania przepisów prawa 

wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych 2010-2014, KBF-4114-003-

01/2014   , s. 5.  
772Ibidem., s. 3.  
773 Ibidem s. 6-7.  Jak wynika z wystąpienia pokontrolnego w badanym okresie Stowarzyszenie Pracodawców i 

Pracowników Firm Bukmacherskich przygotowało 962 printscreeny stron internetowych, wystosowało do MF w 

dniu 27.10.2010 r. informację o naruszeniu ustawowego zakazu reklamy gier hazardowych w trakcie Pucharu 

Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem w styczniu 2010 r. oraz w dniu 6 kwietnia 2012 r. pismo dotyczące 

zagrożenia nasilenia działalności reklamowej EURO 2012. Stowarzyszenie na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy 

Zakładów Wzajemnych w Polsce „Graj Legalnie” w piśmie z 24.10.2017 r. zwróciło uwagę na tzw. betting 

brokerów, tj. podmiotów pośredniczących w zawieraniu zakładów wzajemnych miedzy graczami a podmiotami 

urządzającymi gry, również podmiotami nielegalnymi – po r. wystąpienie pokontrolne NIK Departament w Opolu 

dotyczące nadzoru Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu nad przestrzeganiem prawa przez podmioty 

organizujące gry hazardowe i działań na rzecz ochrony graczy, zapobiegania uzależnieniom i szkodliwym skutkom 

hazardu, LOP. 410.009.01.2018, s. 13. 
774 Wystąpienie pokontrolne KBF-4114-003-01/2014 , op. cit., s. 7-8.  
775 Dz. U. z 2017 r. poz. 88. 
776 Informacja NIK z 7 czerwca 2019 r. o wynikach kontroli. Nadzór nad rynkiem gier hazardowych, 

KBF.430.001.2019  s. 5.  
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tworzeniem „domen klonów” służącym prowadzeniu działalności nielegalnej z zachowaniem 

pozoru legalności. Wskazywano jako prawidłowe rozwiązanie plan kampanii informacyjno – 

edukacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie urządzaniu i udziałowi w grach nielegalnych777. 

Wskazywano pozytywne skutki wprowadzonych zmian, dokonując oszacowania dynamiki 

wzrostu legalnego rynku gier w latach 2015- 2018 na poziomie 675 %778. Oszacowano, że szara 

strefa hazardu online uległa zmniejszeniu z wielkości 84 % w 2015 r. do 52,3 % w 2018 r. 779 

Negatywnie oceniono opóźnienie w otwarciu przez Totalizator Sportowy internetowego kasyna 

gry zamiast w 2017 r., w czerwcu 2018 r., co stanowiło zakłócenie planowanego procesu 

ograniczania szarej strefy hazardu780. Analizując procedurę przyznawania koncesji dostrzeżono 

wskazywanie przez podmioty wnioskujące zawyżonych prognozowanych na 3 lata dochodów 

w stosunku do dochodów deklarowanych w tych latach i w stosunku do rzeczywistego stanu 

polskiego rynku. Deklaracje uzyskiwania dochodów niemożliwych do osiągnięcia (zawyżenie 

o 1000 %) zostały ocenione jako uzasadniające podejrzenie zaistnienia zjawiska prania 

pieniędzy781. Przedmiotem ceny były również turnieje gry w pokera. Wskazywano jako 

nieprawidłowe niejasne określenie zasad obliczania podstawy opodatkowania782. 

 W procesie szacowania wielkości szarej strefy hazardu konieczne jest uwzględnienie 

wielości przyczyn powstawania tego zjawiska oraz trudności wskazania efektywnych 

rozwiązań prawnych przeciwdziałających działaniom nielegalnym. Czynniki te istotnie 

ograniczają możliwość określenia strat w sferze finansów publicznych, związanych z utratą 

dochodów budżetowych. Trudnym zadaniem państwowym w sferze podatkowej jest godzenie 

sprzecznych interesów: interesu publicznego i interesu prywatnego obywateli. Jednostkowy 

poziom akceptacji celów opodatkowania kreuje sytuację indywidualną, natomiast sytuację 

generalną wyznacza interes publiczny uzasadniający uwzględnienie w poziomie 

opodatkowania potencjalnych zagrożeń społecznych, wynikających z hazardu. Na poziomie 

ogólnym, generalnym, jest odnotowywane zwiększanie poziomu opodatkowania w zakresie 

podatku od gier i zakładów wzajemnych, szczególnie w sytuacji wskazywania przez 

ustawodawcę negatywnej oceny związanej ze społecznymi skutkami hazardu. Procedury 

i  struktury państwowe są przygotowanie do podejmowania działań urzeczywistniających 

 
777 Ibidem, s. 49. Jak wynika z ustaleń NIK akcja informacyjna została jednak zawieszona z uwagi na konieczność 

zaangażowania pracowników w program wdrażania JPK VAT mikroprzedsiębiorców.  
778 Ibidem, s. 6. 
779 Wystąpienie pokontrolne Wiceprezesa NIK  dotyczące gier udostępnianych przez zagranicznych operatorów  

za pośrednictwem sieci Internet w okresie  1 kwietnia 2017 r.- 2018 r. , KBF.410.008.02.2018 s. 2.  
780 Ibidem, s. 4.  
781 Ibidem, s. 6 i 16. 
782 Wytyczne MF z dnia 26 października 2016 r. do dyrektorów izb celnych dotyczące kontroli w turnieju gry w 

pokera, s. 9 - materiały powierzone.  
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wykonanie obowiązków podatkowych, jednak efektywność przyjętych rozwiązań prawnych 

w  zakresie opodatkowania jest wyższa w sytuacji zgodności sytuacji indywidualnych i sytuacji 

generalnej783. 

 Kluczową kwestią jest wyważenie proporcji pozwalających legalnie działającym 

operatorom rywalizować z operatorami działającymi w szarej strefie, również z operatorami 

legalnie działającymi w innych krajach i rozszerzającymi w sposób niedozwolony działalność 

na rynki, na których nie uzyskały statusu podmiotu legalnego784. Miarą oceny funkcjonowania 

modelu prawnego jest skala zjawiska szarej strefy. Prezentowany jest pogląd, że „rytm szarej 

strefy wyznacza polityka fiskalna”785. Ogólnie formułowane są postulaty tworzenia rozwiązań 

prawnych na poziomie prawa materialnego i procesowego oraz systemu egzekwowania prawa 

w celu zwalczania szarej strefy. Kształt przyjętych regulacji prawnych powinien stanowić 

zachętę i motywację dla działań legalnych. 

W okresie pandemii wprowadzono ograniczenia prowadzenia działalności 

gospodarczej, obejmujące również prowadzenie działalności w kasynach i salonach gier na 

automatach, z wyjątkiem kasyn internetowych786. Poczynając od dnia 27 listopada 2020 r. do 

dnia 21 lutego 2021 r. na wyjątkowych zasadach odstąpiono od stosowania ograniczeń 

prowadzenia działalności w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją 

automatów do gier hazardowych na monety pod warunkiem zachowania limitu nie więcej niż 

1 osoby na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, 

z  wyłączeniem obsługi787. W kasynach i salonach gier możliwe było również serwowanie 

napojów i posiłków, mimo że działalność w lokalach gastronomicznych była zakazana. Zmiana 

została wprowadzona od dnia 22 grudnia 2020 r. poprzez wprowadzenie jako warunku 

prowadzenia działalności w kasynach i salonach gier zapewnienia, aby klienci nie spożywali 

napojów lub posiłków788. W mediach zwracano uwagę na wyjątkowo korzystną sytuację 

 
783 W. Jończyk, Wpływ nowelizacji ustawy o grach hazardowych na ograniczenie szarej strefy w Polsce [w:] Raport 

Global Compact Network Poland UN (czwarty): Przeciwdziałanie  szarej 

strefiew  Polsce  2017/2018, https://ungc.org.pl/wpcontent/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf   

[dostęp: 5.04.2020]. W latach 2015-2017 szara strefa w branży gier hazardowych zmniejszyła się z 84 % do 62 % 

całego rynku.  

 784  Zielona Księga w sprawie gier hazardowych…, op.,cit.,  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 17 lutego 

2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online, 2008/2215/INI,https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0097&from=MT  [dostęp: 29.11.2019]. 

 785 A. Gomułowicz, Podatek od gier…, op.cit., s. 389. 
786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566). 
787 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091). 
788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316). 

https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/SZARA_STREFA_GCNP_www.pdf
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prawną podmiotów branży hazardowej789. Aktualnie dokonano korekty polegającej na 

ustanowieniu od dnia 20 marca 2021 r. zakazu prowadzenia działalności w zakresie urządzania 

gier hazardowych na automatach oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego790. 

Niezmiennie w okresie pandemii dostępne zostały legalne gry kasynowe online. Zmiany prawa 

dotyczyły gier rozgrywanych we wskazanych ośrodkach gier. Zezwolenie na prowadzenie 

działalności hazardowej w kasynach gry było poddane krytyce jako nieuzasadnione 

uprzywilejowanie wybranej grupy przedsiębiorców. Negatywne oceny marginalizowały 

społeczną potrzebę hazardu i straty w dochodach publicznych w sytuacji korzystania graczy 

z  oferty gier nielegalnych. W ofercie gier nie można pomijać behawioralnego charakteru 

hazardu, z którym związany jest mechanizm uzależnienia obejmujący również formy udziału 

w grach.  Generalnie można więc twierdzić, że umożliwienie prowadzenia legalnej działalności 

hazardowej wpisuje się w mechanizm walki z szarą strefą hazardu. Następuje to poprzez 

realizację specyficznej umowy społecznej, w której państwo, zakazując udziału w grach 

nielegalnych, zobowiązuje się wobec graczy zapewnienia dostępu do gier legalnych, również 

organizowanych w kasynach i salonach gier na automatach.   

 Przyjęty w Polsce program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej 

na lata 2015-2020791 stanowi realizację określonego w art. 84 Konstytucji RP powszechnego 

obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, jednak nie odnosi 

się do problemów branży hazardowej. Generalne obserwacje zawarte w tym dokumencie 

dotyczące zdolności podmiotów szarej strefy do poszukiwania wszelkich możliwości 

obchodzenia prawa poprzez wykorzystywanie obowiązujących regulacji, luk prawnych oraz 

słabości egzekwowania obowiązków prawnych, można odnosić również do branży gier 

hazardowych. 

 Walka z nadużyciami podatkowymi jest priorytetem programowym Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej. Zalecenia zwalczania 

szarej strefy obejmują współpracę między organami administracyjnymi i sądowymi Unii 

Europejskiej, implementację rozwiązań prawnych związanych z opodatkowaniem działalności 

cyfrowej, przejrzystość czarnej listy krajów odmawiających współpracy w celu 

 
789 D. Maciejasz, P. Rutkiewicz, Otwarte kasyna w czasach lockdownu. Komu na tym zależy, a komu się opłaca?, 

„Gazeta Wyborcza” z dnia 17 lutego 2021 r.   
790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512).  
791 Przyjęty w dniu 5 października 2015 r., MP. 2015, 1069. 
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przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz stworzenie w ramach UE Jednostki Analityki 

Finansowej (ang. Financial Intelligence Unit – FIU)792. 

 Działania na rzecz biznesu i wspierania rozwoju zrównoważonego powinny być 

podejmowane zarówno na poziomie ustawodawstwa i inicjatyw krajowych, jak również na 

poziomie projektów o charakterze międzynarodowym. Sądzić należy, iż brak wspólnych, 

zharmonizowanych regulacji prawnych, dotyczących organizacji gier hazardowych aktywizuje 

lokowanie tej działalności w szarej strefie. Brak harmonizacji powoduje samodzielność 

legislacji poszczególnych państw w kwestii organizacji i opodatkowania hazardu. Wielość 

rozwiązań organizacyjnych w ramach systemów opartych na monopolu lub na systemie 

zezwoleń i licencji oraz zróżnicowanie metod opodatkowania przyczynia się do łatwości 

poszukiwania możliwości optymalizacji prowadzonej działalności biznesowej, 

skoncentrowanej na osiąganiu zysku. 

 W świetle powyższych rozważań dotyczących etiologii szarej strefy hazardu 

oczekiwanie całkowitej eliminacji tego zjawiska wydaje się nierealne. Świadomość ograniczeń 

i trudności powinna być uwzględniana w strategiach walki z hazardem nielegalnym. Ile można 

stracić lub ile można zyskać ‒ to zasadnicze pytania dotyczące również finansów publicznych. 

Możliwa jest koncentracja na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości straty 

z powodu szarej strefy hazardu. Konkurencyjnym założeniem jest koncentracja na działaniach, 

zmierzających do zwiększenia dochodów z tytułu podatku od gier. Skuteczna walka z szarą 

strefą hazardu powinna być prowadzona na poziomie zapewnienia optymalnych warunków 

prowadzenia legalnej działalności w zakresie gier hazardowych. 

 

5.6.Zakres i znaczenie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej dla ochrony 

interesu fiskalnego  

 

Prawo powstaje w procesie politycznym, reguluje kwestie polityczne, łączy się 

z  państwem, jest instrumentem uprawiania polityki793. Oczywiście przepisy dotyczące podatku 

od gier mają wpływ na szarą strefę hazardu794. Konieczność podporządkowania się 

obowiązkom publicznoprawnym, również obowiązkowi w zakresie podatku od gier, wytwarza 

 
 792 P. D. Wiśniewski, Europejska walka z unikaniem podatków – opinia ekonomiczna, „Rzeczpospolita” z dnia 16 

października 2019 r. 

  793 J. Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a polityczność prawa i prawoznawstwa, „Państwo i Prawo” 2017, 

nr 3, s. 17 i 22. 

  794 M. Kujawa, Wpływ systemu podatkowego na szarą strefę hazardu [w:] D. Rosati (red.), Kryzys finansów 

publicznych. Przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013, 

s. 283. 
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zróżnicowane modele zachowań. Postawa legalistyczna jest oczywiście najbardziej pożądana 

na gruncie finansów publicznych. Zachodząca wówczas relacja pomiędzy wykonaniem 

obowiązku a kosztem wykonania obowiązku jest ekonomicznie najkorzystniejsza. Bez 

konieczności ponoszenia wydatków osiągany jest skutek zgodny z prawem. W odniesieniu do 

hazardu postawa taka gwarantuje stan zgodny z prawem określającym organizację 

i opodatkowanie tej działalności. Odmienna postawa, polegająca na unikaniu 

podporządkowania się obowiązkom, może mieć formę bierną (zaniechanie) lub formę 

aktywnego poszukiwania rozwiązań służących unikaniu obowiązku publicznoprawnego. 

Pośrednie formy są związane z wybiórczym podporządkowywaniem się obowiązkom według 

subiektywnego wyboru zobowiązanego795. Każda forma unikania obowiązków prawnych 

dotyczących gier hazardowych kształtuje szarą strefę hazardu. 

 Świadomość różnych zachowań społecznych powoduje wprowadzanie prawnych 

mechanizmów kształtujących zachowania prawnie pożądane. Mechanizmy te mają 

zastosowanie również w oddziaływaniu na branżę hazardową. Podstawowe znaczenie ma 

mechanizm kontroli, którego konsekwencją jest przymus wykonania przez kontrolowanego 

ciążących na nim obowiązków publicznoprawnych oraz sankcje za niewykonanie obowiązku 

dobrowolnie. Należy zgodzić się z poglądem, że administracja publiczna nie mogłaby 

poprawnie funkcjonować oraz realizować przypisanych jej funkcji i zadań społecznych 

w  demokratycznym państwie prawa bez istnienia instytucji w postaci sformalizowanej kontroli 

administracyjnej796. Działania kontrolne, podejmowane wobec podmiotów aktywnych 

w  branży hazardowej, wpływają na zachowanie podmiotów indywidualnie kontrolowanych, 

jednak efektem kontroli indywidualnych jest również powszechna świadomość nieuchronności 

obowiązków publicznoprawnych i utrwalanie przekonania o niecelowości ponoszenia ryzyka 

uchylania się od tych obowiązków797. Oczywiste jest, że świadomość aktywności organów 

kontroli stanowi istotny czynnik motywujący do działań zgodnych z prawem. Kontrola 

dokonywana według kryterium zgodności z prawem wywołuje skutki w odniesieniu do 

kontrolowanego, jak również w szerszej relacji społecznej. Wskazywane są następujące funkcje 

 
  795 Zamiar działania zgodnego z prawem nie gwarantuje osiągnięcia efektu zgodności. Jeżeli jakość prawa 

stanowionego nie daje pewności odkodowania treści normy, adresat, niezależnie od poziomu prawnej uczciwości, 

może znaleźć się w sytuacji podmiotu działającego niezgodnie z prawem. 

  796 W. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego - zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 8 – cyt. za: G. Sęga, 

Kolizja i konkurencja kontroli administracyjnej oraz kolizja i konkurencja obowiązków wynikających z kontroli 

administracyjnej - zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 73. 

  797 E. Gizek-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier losowych, gier na 

automacie lub zakładów wzajemnych, „Kultura Bezpieczeństwa Nauka-Praktyka-Refleksje” 2017, nr 12, s. 119-

136. 
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kontroli: funkcja prewencyjna oraz funkcja zapewnienia jakości798. Generalnie można 

twierdzić, że zadaniem kontroli w zakresie prewencyjnym jest oddziaływanie na dokonywany 

przez uczestnika obrotu administracyjnoprawnego wybór zachowania. Funkcja zapewnienia 

jakości to dążenie do ukształtowania zgodnie z prawem skutków działania podmiotu 

kontrolowanego. 

 Formułowanie ocen jest możliwe w odniesieniu do zdefiniowanych na poziomie 

dostępnym podmiotowi oceniającemu stany faktyczne. Oceny dotyczące gier hazardowych 

napotykają na szczególne trudności ze względu na specyfikę tej formy działalności. Etap 

dokonywania ustaleń wymaga obserwowania zachowań podmiotu ocenianego, co stanowi 

czynność wstępną w zakresie istotnym dla stopnia podejmowanej interwencji799. Efekty 

kontroli umożliwiają ocenę dokonanego przez podatnika samoobliczenia podatku, w sytuacji, 

gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa800. Kontrola jest sprawowana w celu 

ustalenia, czy adresat podporządkowany normie prawnej wypełnia wszystkie założenia 

kryteriów kontrolnych, natomiast celem nadzoru jest uprawnienie organu nadrzędnego do 

permanentnego wpływania na sposób zachowania organu podrzędnego jako adresata 

obowiązków prawnych i odpowiadających im kompetencji801. Funkcjonalne powiązanie 

nadzoru i kontroli pozwala na poszukiwanie rozwiązań proceduralnych, umożliwiających 

maksymalizację efektywności. Efektem porównania działań podmiotu kontrolowanego 

z  wzorcami i standardami prawnymi jest możliwość formułowania wniosków i ocen w celu 

usunięcia stwierdzonych uchybień oraz wprowadzania usprawnień. Obowiązki prawne 

wyznaczają kierunek zachowań adresata i determinują treść oceny, dokonywanej w ramach 

kontroli. Obowiązki te należy postrzegać zarówno przez pryzmat funkcji kierowania 

zachowaniem adresata, jak również przez pryzmat tworzenia kryteriów ocen. Wzorce są 

przedmiotem regulacji odrębnych od regulacji procedur kontrolnych. Jedna procedura 

kontrolna może być wykorzystywana do kontroli prowadzonych z wykorzystaniem 

 
  798  A. Agopszowicz, Obowiązek zapobieżenia szkodzie. Podstawa i zakres, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 194. 

  799 G. Sęga, Kolizja i konkurencja kontroli administracyjnej oraz kolizja i konkurencja obowiązków wynikających 

z kontroli administracyjnej - zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 77; A. Melezini, 

D. Zalewski, Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorców pod rządami znowelizowanej ustawy o  swobodzie 

działalności gospodarczej, „Przegląd Podatkowy” 2017, Nr 2 s. 1-22. Doktrynalne definicje nadzoru i kontroli 

zawarte w pracach M. Jaroszewskiego, E. Iserzona, J. Starościaka, W. Dawidowicza, E. Ochendowskiego, J. 

Langa, M. Wierzbowskiego, A Wiktorskiej zostały porównane m.in. w „Projekcie dobrego prawa” opracowanym 

przez A. Kubicę -  za J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999 – projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, www.dobreprawo.dolnyslask.pl [dostęp: 

  800 A. Drwiłło, D. Maśniak, Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, PWN, Warszawa 2009, 

s.  329-336; A. Dobaczewska, Prawo podatkowe [w:]. A. Drwiłło (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 496. 

  801 G. Sęga, op.cit., s. 77; A. Melezini, D. Zalewski, op.cit., s. 1-22. 
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różnych wzorców. 

 Działalność w zakresie gier hazardowych jest szczególnie monitorowana z uwagi na 

zagrożenia społeczne, związane z uzależnieniem graczy i zakłóceniem dystrybucji środków 

pieniężnych oraz oczekiwania dotyczące zasilenia finansów publicznych. Działalność 

gospodarcza polegająca na świadczeniu usług hazardowych wiąże się z wysoką 

dochodowością, znacznym przepływem środków finansowych oraz związkami 

z  zorganizowaną przestępczością, dostrzegającą w hazardzie możliwości legalizacji środków 

finansowych pochodzących ze źródeł nielegalnych. Polityka przeciwdziałania szarej strefie 

hazardu wymaga instrumentów w postaci sankcji administracyjnych, skarbowych i karnych802. 

 Od dnia 1 marca 2017 roku w zakresie kontroli administracyjnej wprowadzone zostały 

fundamentalne zmiany, albowiem weszły w życie przepisy ustawy o KAS, których celem jest 

kompleksowa regulacja postępowań kontrolnych803. Konsolidacja administracji podatkowej 

może być postrzegana jako zmiana istotna, zasadnicza, rewolucyjna. Można jednak twierdzić, 

że zasadniczo procedury nie zostały zmienione w stopniu innym niż uzasadniony walką 

z  przestępczością, a zmiana struktury organów nie wpłynęła na utrzymany dualizm uprawnień 

kontrolnych w procedurze kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Zmiany organizacji 

administracji skarbowej i procedur kontrolnych pozwalają na intensyfikację działań 

podejmowanych w celu walki z szarą strefą hazardu. Działania służby celno-skarbowej 

w  dziedzinie gier hazardowych są bardzo intensywne804. Organy KAS to organy 

wyspecjalizowane w wykonywaniu zadań z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, 

należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów 

Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej805. Zarówno w preambule 

ustawy o KAS, jak i w katalogu zadań zawartym w art. 2 uKAS, wskazywana jest konieczność 

i potrzeba realizacji zadań bezpieczeństwa publicznego, ważnego interesu ekonomicznego lub 

finansowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres kontroli celno-skarbowej ukształtowano 

 
  802 L. Wilk, Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. XXVI-XXVIII. 

  803 Ustawa o KAS oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016. r. poz. 1948, dalej p.w. KAS). Warto zauważyć, że przyjęta nomenklatura 

odwołuje się do polskiej tradycji legislacyjnej: władze skarbowe jako organy podatkowe i organy celne były 

wskazane w ustawie z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1936 Nr 134 ze zm.) – po R. E. 

Strasburger, Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922, s. 1; I. Weinfeld, Skarbowość polska, 

Warszawa 1935, s. 40; r. Rybarski, Nauka skarbowości, Warszawa 1934, s. 85 i nast. – cyt. za: K. Teszner Część 

ogólna [w:] Krajowa administracja skarbowa. Komentarz, A. Melezini, K. Teszner (red.), Wolters Kluwer, 

Warszawa 2018, s. 56. 

  804  K. Lik, Działania służby celno-skarbowej w obszarze rynku gier hazardowych, „Studia Ekonomiczne 

i Regionalne” 2019, tom 12, nr 2, s. 205. 

  805  Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, złożony do 

Sejmu RP VIII Kadencji  w  dniu  3  czerwca  2016 r., druk  nr  827, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/ 

druk.xsp?nr=827 [dostęp: 5.04.2020]- dalej Druk nr 827.. 
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szeroko, powierzając organom właściwym również zadania inne niż weryfikacja przestrzegania 

przez kontrolowanych przepisów prawa podatkowego, np. zwalczanie przestępczości 

gospodarczej, wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę w sytuacjach, gdy 

rozmiary, złożoność i stopień oddziaływania występujących uchybień może mieć znaczący 

wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa806. Celem kontroli celno-skarbowej jest między 

innymi uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wykrywanie oszustw podatkowych 

i  ściganie sprawców (art. 54 i 55 uKAS). Katalog zadań powierzonych wyspecjalizowanej 

administracji skarbowej potwierdza, że podstawowymi i jednocześnie najważniejszymi celami 

KAS jest realizacja dochodów budżetowych. W świetle powyższego uzasadnione jest 

stwierdzenie, że walka z  szarą strefą hazardu należy do zadań administracji skarbowej. 

Efektem działań kontrolnych jest zmniejszanie obszaru szarej strefy807. 

 Nową instytucją proceduralną jest kontrola celno-skarbowa, określana, z uwagi na 

zakres przyznanych uprawnień, jako tzw. twarda kontrola, nakierowana głównie na 

wykrywanie i zwalczanie oszustw oraz innych przestępstw podatkowych808. Jako cel nowej 

regulacji wskazano zapewnienie nowoczesnego i przyjaznego wykonywania obowiązków 

podatkowych i celnych, a także efektywnego poboru danin publicznych. Wydaje się, że są to 

pojęcia nieostre, dotyczące cech rozwiązań ustawowych określanych jako przyjazne, 

nowoczesne i efektywne. Są czytelne na gruncie języka potocznego, jednak odbiór intuicyjny 

wymaga skonfrontowania z rzeczywistą treścią normatywną. Przyjazne wykonywanie 

obowiązków dotyczy sytuacji podmiotu zobowiązanego, zatem gwarancji udzielanych 

zobowiązanemu w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o KAS. 

 

Tabela 36. Liczba kontroli urządzania gier hazardowych w latach 1999-2009 

 

Rok 
Ministerstwo 

Finansów 

Izby 

skarbowe 

Urzędy kontroli skarbowej 

i urzędy celne 

Służba 

celna 

1998 19 24 14  

1999 63 36        14  

 
  806 D. Strzelec, Kontrola celno-skarbowa dotycząca przestrzegania przepisów prawa podatkowego, „Monitor 

Podatkowy” 2017, nr 2, s. 28-29. 

  807 Informacja Ministerstwa Finansów z 12 marca 2020r Udział szarej strefy on-line na polskim rynku gier 

hazardowych on-line na tle UE, https://www.gov.pl/web /finanse/udzial-szarej-strefy-online-na-polskim-rynku-

gier-hazardowych-online-na-tle-panstw-ue [dostęp: 5.04. 2020]. 

  808 Terminologia stosowana w materiałach KAS rozpowszechnianych w związku z działaniami informacyjnymi 

o KAS: www.mf.gov.pl./krajowa-administracja-skarbowa [dostęp: 29.11.2019]. 
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2000 60 65          9  

2001 48 49   3 615  

2002 43 54   3 523  

2003 43 54   2 354  

2004 41 38   6 474  

2005 26 34 13 046  

2006 20 24 15 646  

2007 22 12 19 751  

2008 17 13 19 717  

2009 

(1.01-31.10) 
  3   5 23 908  

2009 

(1.11-31.12) 
   7 379 

 

  Źródło: Informacja Ministerstwa Finansów z 12 marca 2020 r. Udział szarej strefy on-line na polskim rynku gier 

hazardowych on-line na tle UE, https: // www. gov. pl /web/ finanse/ udzial- szarej- strefy- online- na- polskim- 

rynku- gier-hazardowych-online-na-tle-panstw-ue [dostęp: 5.04.2020]. 

 

 Nowoczesność jako cecha wykonywania obowiązków to zarówno umożliwienie 

zobowiązanemu korzystania z dostępnych technologii, jak również wyposażenie organów 

w  metody związane z wykorzystaniem technologii zaawansowanych. Kluczowe znaczenie 

w  sferze zwalczania szarej strefy hazardu ma efektywność, która odnosi się do poboru, zatem 

etapu kończącego procedury kontrolne i wymiarowe. Zwraca uwagę pominięcie w preambule 

dążenia do dobrowolnego wykonania obowiązku przez podmioty zobowiązane809. 

 Przed dniem 1 marca 2017 roku podmiot prowadzący działalność w zakresie gier 

hazardowych podlegał kontroli skarbowej, w tym również szczególnemu nadzorowi 

podatkowemu, kontroli celnej i kontroli podatkowej810. Dane zawarte w tabeli nr 36 ilustrują 

statystykę kontroli podmiotów branży gier hazardowych w okresie, gdy dopuszczalne było 

urządzanie gier na automatach poza kasynami gier przez podmioty, które nie wykonują 

 
  809 K. Teszner, op. cit., s. 48; B. Banaszak, Podstawowe obowiązki prawne jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 55; J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 

2012, s. 173; J. Wowra, D. Staniów, Kontrola skarbowa i kontrola celna, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, 

Wrocław 2004, s. 449; J. Nowacki, Pewność prawa a zasada lex retro non agit [w:] J. Nowacki (red.), Studia z 

teorii prawa, Zakamycze, Kraków 2003, s. 89. 

  810 Odpowiednio uregulowanych w: ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 

100, poz. 442), ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 168, poz. 1323 ze zm.). 
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monopolu państwa. Z zestawienia działań kontrolnych prowadzonych przez różne organy w 

latach 1998-2009 wynika, że w porównaniu z pierwszym okresem objętym kontrolą, gdy były 

one sporadyczne, od 2000 roku zasadniczo, do wielkości 3 615 w 2001 r. zwiększyła się liczba 

kontroli prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne. Organy te dokonywały 

kontroli pod względem zgodności z  przepisami prawa, udzielonymi koncesjami lub 

zezwoleniami oraz zatwierdzonym regulaminem, kontroli wywiązywania się z obowiązków w 

zakresie podatku od gier i dopłat, a  także rozpoznania oraz ścigania sprawców przestępstw 

i  wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych. Intensyfikacja kontroli 

nastąpiła w latach 2004-2005, liczba kontroli podwajała się w kolejnych latach. W następnych 

latach liczba kontroli stale wzrastała, aż do poziomu prawie 24 tysięcy w okresie dziesięciu 

miesięcy 2009 roku. W analizowanym okresie liczba kontroli prowadzonych przez 

ministerstwo finansów i izby skarbowe systematycznie malała. Zmniejszanie liczby kontroli 

organów wyższego rzędu wynikać mogło z intensyfikacji działań urzędów kontroli skarbowej 

i urzędów celnych, dysponujących odpowiednimi środkami procesowymi, umożliwiającymi 

osiągnięcie celów kontroli. Konkludując ‒ można stwierdzić, że w dyskusji poprzedzającej 

decyzję o istotnej zamianie regulacji stanowiącej prawną podstawę działalności w dziedzinie 

hazardu powoływano argumenty polityki społecznej i finansowej. 

 Od dnia 1 stycznia 2010 roku zaczęła obowiązywać restrykcyjna ustawa o grach 

hazardowych, której wprowadzenie miało ograniczyć negatywne skutki hazardu. Dane 

statystyczne, poczynając od dnia 1 listopada 2009 roku, były zbierane według innych kryteriów 

niż za okres poprzedni. W miejsce prostych zestawień liczbowych dotyczących intensywności 

kontroli, odrębnie przedstawiono dane umożliwiające ocenę efektywności. Wątpliwości 

dotyczące prawidłowości procesu legislacyjnego, związane z zaniechaniem procedury 

notyfikacyjnej, skutkowały rozbieżnościami interpretacji przepisów ustawy o grach 

hazardowych, co w konsekwencji utrudniało działania kontrolne wymagające precyzyjnego 

określenia wzorców legalnego działania. Liczba kontroli podmiotów działających legalnie 

w  branży gier hazardowych systematycznie malała, od początkowej liczby przekraczającej 

17  tysięcy kontroli w 2010 roku do 430 kontroli w roku 2015. Przyjęty wzorzec kontroli oparty 

na interpretacji przepisów prawa w szczególności w zakresie dopełnienia notyfikacji projektu 

przepisów technicznych prowadzenia gier hazardowych skutkował istotnym zwiększeniem 

efektywności kontroli w latach 2013-2014. Po zmianie ustawy o grach hazardowych w 2015 

roku, poczynając od 2016 roku, liczba kontroli była zasadniczo mniejsza. 
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Tabela 37. Liczba kontroli urządzania gier hazardowych w latach 2009-2019 

 

Rok Liczba kontroli 

Liczba 

stwierdzonych 

nieprawidłowości 

Efektywność 

2009 

(1.11-31.12) 
  7 379 3 379 45,7% 

2010 17 593 2 085 11,9% 

2011 11 362 1 717 15,1% 

2012   6 234 1 866 29,9% 

2013   2 684 1 536 57,2% 

2014   1 076    821 76,3% 

2015      430    114 26,5% 

2016      307      85 27,7% 

2017      552      69 12,5% 

2018      811    100 12,3% 

2019      989      99 10,01% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy 

o  grach  i  zakładach  wzajemnych  w  2009 

r.,https://finansearch.mf.gov.pl/documents/766655/927911/informacja_2009_sejm.pdf [dostęp: 6.10.2020], oraz 

Informacjach  Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Likwidacja salonów gier na automatach oraz wygaśnięcie zezwoleń na urządzanie gier 

na automatach o niskich wygranych spowodowały ograniczenie konieczności wielokrotnych 

kontroli. Jak wynika z analizy danych zestawionych w tabeli nr 37 w 2017 roku nastąpił wzrost 

liczby kontroli do 552. Zasadniczo zmniejszyła się ich efektywność. Przyczyną mogła być 

zmiana procedury kontroli, dotycząca również tworzenia nowej struktury organów. Efektem 

zmian prawnych jest zmiana organizacji i aparatu kontroli. W 2018 roku liczba kontroli 

osiągnęła poziom o 68,5 % wyższy niż w roku poprzednim. Proporcjonalnie do liczby kontroli 

nie uległa zmianie efektywność kontroli. Utrzymanie poziomu stwierdzonych 

nieprawidłowości można odczytać jako sygnał stabilizacji rynku gier. Statystyka stwierdzonych 

nieprawidłowości może prowadzić do wniosku, że aktywność szarej strefy uległa zmniejszeniu. 

Można jednak wyrażać obawę, że środki kontroli nie są adekwatne do nowych technologii, do 

których dostęp mają podmioty działające w szarej strefie hazardu. 

https://finanse-arch.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/raporty-roczne,%5bdostęp
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 Dane statystyczne (tabela nr 38) ilustrują statystykę kontroli prowadzonych w latach 

2014-2016 przez organy „stare” oraz w latach 2017-2018 przez organy „nowe”. Cezurą jest 

wejście w życie z dniem 1 marca 2017 roku ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, 

jednak dla uproszczenia statystycznego rok 2017 można ocenić w całości jako dotyczący 

organów „nowych”. W analizowanym okresie podejmowane działania kontrolne stanowiły 

istotny mechanizm walki z szarą strefą hazardu. Problemy branży w latach 2014-2015 

dotyczyły gier na automatach w punktach prowadzonych przez podmioty działające na 

podstawie zezwoleń obowiązujących do czasu ich wygaśnięcia. 

 

Tabela 38. Struktura kontroli urządzania gier w latach 2014-2019 

 

Rodzaje gier hazardowych 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gry na automatach (punkty gier)   387 63 – – – – 

Gry na automatach w salonach gier   104   32     3     0*     6   67 

Gry w kasynach gry   116   87   76 119 109 124 

Zakłady wzajemne   274 135   74 297 463 479 

Gry liczbowe (kolektury)     44   14   18   26   52   45 

Loterie (fantowe, promocyjne, 

audiotekstowe) 
  123   85 118   97 130 185 

Loterie pieniężne     28   14   18   13   44   44 

Poker (turniej gry) – – – – 7   42 

Ogółem 1 076 430 307 552 811 989 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w Informacji Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o 

grach hazardowych w latach 2014-2019,  https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty 

[dostęp: 6.10.2020].  

 

 Intensywność kontroli dotyczyła również branży zakładów wzajemnych, których 

popularność stopniowo wzrastała. W 2016 roku działania kontrolne były skoncentrowana na 

podmiotach urządzających loterie, zarówno fantowe, jak promocyjne i audiotekstowe. 

W 2017 roku najwięcej kontroli dotyczyło podmiotów organizujących zakłady wzajemne. Po 

zdelegalizowaniu gier na automatach poza kasynami gry i salonami gier na automatach zakłady 

wzajemne zyskały popularność wśród graczy. Jak wynika z informacji nieprawidłowości 
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dotyczyły w szczególności braku informacji o ofercie zakładów wzajemnych, kursów 

i  wyników zakładów, braku poświadczonej ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych 

o  wartość wynosi nie mniejszej niż 2 280 zł, braku informacji o zakazie uczestnictwa w grze 

osób poniżej 18. roku życia, braku zgody krajowego organizatora sportowego 

współzawodnictwa na wykorzystanie wyników zdarzeń, na nieterminowym wydaniu 

zaświadczeń o uzyskanej wygranej, naruszeniu warunków zezwolenia i reklamowaniu 

urządzania zakładów. 

 W 2018 roku wzrosła ogólna liczba kontroli celno-skarbowych. Zwiększeniu uległa 

intensywność kontroli dotyczących wszystkich rodzajów gier i zakładów, za wyjątkiem gier 

w  kasynach gry. Podmioty uzyskujące koncesję na prowadzenie kasyna są poddawane 

weryfikacji przed prowadzeniem działalności. Finansowe wyniki kasyn gier są stabilne. 

Kontrole skoncentrowano na grach, których rynek w Polsce ulegał zmianom. W 2019 roku 

intensywne działania kontrolne dotyczyły w szczególności turniejów pokera i gier urządzanych 

w salonach gier na automatach. Zestawienie statystyczne uwzględnia prawną regulację rynku 

gier. Poczynając od 2016 roku nie działają punkty gier na automatach, od 2017 roku turnieje 

gry w pokera są organizowane w zmienionej formule prawnej oraz działają salony gier na 

automatach objęte monopolem. 

 Założeniem reformy organizacji służb administracji skarbowej było przeciwdziałanie 

szarej strefie811. Konieczność zmian sygnalizowano w raportach kontrolnych podmiotów 

niezależnych. Wskazywano między innymi wadę rozdrobnienia organów, brak koordynacji 

centralnej, wadliwość organizacji administracji podatkowej, zaniechanie koncentracji na 

największych podatnikach812. Przedmiotem oceny był również zawyżony poziom kosztów 

administracyjnych poboru podatków813. Podstawowym efektem reformy jest współistnienie 

dwóch procedur kontroli: kontroli podatkowej, prowadzonej na podstawie ustawy Ordynacja 

podatkowa i kontroli celno-skarbowej, prowadzonej na podstawie ówcześnie nowej ustawy 

o  KAS w celu wykrywania i zwalczania nieprawidłowości o skali mogącej wpływać na 

 
  811 Według danych Komisji Europejskiej w 2013 r. tzw. luka podatku VAT w Polsce wynosiła 26,7% dochodów, 

natomiast średnia dla docenianych 26 krajów członkowskich Unii Europejskiej wynosiła 15,2% – zob. 

H. Łopianowską, Krajowa Administracja Skarbowa, materiały szkoleniowe NSA 5-7 czerwca 2017 r., niepubl. 

  812 J. Tor, A. Jensen, M. Thackray, M. Kidd, B. Russel, Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

Administracja  podatkowa,  wyzwania  modernizacyjne i  priorytety  strategiczne;  styczeń  2015, 

https://docplaye r.pl/2261299-Polska-administracja-podatkowa-wyzwania-modernizacyjne-i-priorytety-

strategiczne.html [dostęp: 29.11.2019].  
813 Informacja Najwyższej Izby Kontroli z 23 marca 2016 r. o wynikach kontroli na temat Przeciwdziałanie 

wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10427,vp,12756.pdf [dostęp: 29.11.2019], Raport Pricewaterhouse Coopers z dnia 

14 stycznia 2014 r. Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?,  https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/luka-

podatkowa-w-vat-jak-to-zwalczac-raport-pwc-2014-01-14.pdf  [dostęp: 29.11.2019]. 

https://docplayer.pl/2261299-Polska-administracja-podatkowa-wyzwania-modernizacyjne-i-priorytety-strategiczne.html
https://docplayer.pl/2261299-Polska-administracja-podatkowa-wyzwania-modernizacyjne-i-priorytety-strategiczne.html
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bezpieczeństwo finansowe państwa. Podporządkowanie zmian tak określonemu celowi wpisuje 

procedurę kontrolną w system mechanizmów ochrony finansów publicznych. 

 Naczelnik urzędu skarbowego jest organem właściwym w zakresie czynności 

sprawdzających, wykonującym także kontrolę celno-skarbową. Organ ten jest również 

podatkowym organem pierwszej instancji (art. 13 § 1 pkt 1  o.p.). W art. 33 uKAS, w którym 

określone zostały zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego  nie wskazano, aby do zadań  

tego organu należało wykonywanie kontroli innej niż kontrola celno-skarbowa, zatem powstaje 

istotna wątpliwość, czy ogólny zapis art. 281 § 1 o.p. może stanowić prawną podstawę działania 

tego organu jako organu prowadzącego kontrolę podatkową. Wydaje się, że relacja 

szczególnego przepisu kompetencyjnego, jakim jest przepis art. 33 ust. 1 pkt 1 uKAS, do 

przepisu ogólnego art. 281 §  1 o.p. nie wyklucza wszczęcia i prowadzenie kontroli podatkowej 

przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Możliwość prowadzenia przez wyspecjalizowany 

organ, dysponującymi rozległymi możliwościami oddziaływania, działań na podstawie 

przepisów proceduralnych, przewidujących węższy katalog uprawnień, nie pozostaje 

w  sprzeczności z racjonalnością funkcjonalną814. 

 Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem nadzoru i organem drugiej instancji 

jako organ podatkowy i celny w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelnika 

urzędu celno-skarbowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest właściwy w sprawach 

dotyczących jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, jak również 

prowadzenia spraw w przedmiocie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego 

i celnego. Szef KAS jest organem nadrzędnym nad pozostałymi organami KAS. Część zadań 

szefa KAS dotyczy kwestii istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w branży 

hazardowej. Można wyróżnić przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 

koordynowanie kontroli celno-skarbowych, współpracę międzynarodową oraz rozpoznawanie, 

wykrywanie i zwalczanie wskazanych kategorii przestępstw i wykroczeń. Rolą ministra 

finansów jest natomiast koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa 

w  zakresie funkcji ochrony interesów finansowych815. 

 Dostrzegane zagrożenia związane z hazardem nie spowodowały delegalizacji tej 

działalności. Rezultatem świadomości zagrożeń było wprowadzenie rygorystycznych 

rozwiązań kontrolnych816. Każde z zadań powierzonych organom KAS spełnia istotną rolę 

 
814 r. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA –JR, Warszawa 2006, s. 

55-85.  

  815 K. Teszner, Komentarz do art. 33 [w:] A. Malzini, K. Teszner (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 178-188. 

  816 D. Strzelec, Kontrola celno-skarbowa …, s. 30. 
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w ochronie interesów finansowych państwa. 

 Kontrola celno-skarbowa została w projekcie określona jako kontrola twarda, 

przeciwstawiana kontroli podatkowej czyli kontroli miękkiej, prowadzonej w sprawach 

o  mniejszym ciężarze gatunkowym817. Działalność w zakresie gier hazardowych jest poddana 

szczególnym rygorom kontrolnym. W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolowana jest 

zarówno sfera obowiązków, wynikających z reglamentacji prowadzenia działalności 

polegającej na urządzaniu i prowadzeniu gier, jak również obowiązków podatkowych. Kontrola 

w zakresie przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, 

a także zgodność działalności powadzonej na podstawie ustawy o grach hazardowych 

ze  zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem może 

mieć wyłącznie formę kontroli celno-skarbowej. Ewentualną konkurencję trybów kontroli 

można dostrzec w odniesieniu do kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, dotyczącej 

przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 

 W kontroli celno-skarbowej, podobnie jak w kontroli podatkowej, podmiot prowadzący 

działalność nie ma uprawnienia zainicjowania postępowania kontrolnego. Wydaje się, że taka 

możliwość, dana podatnikowi po zamknięciu okresu rozliczeniowego, eliminowałaby ryzyko 

podatkowe i zmniejszała koszty obsługi przyszłych transakcji. Dzięki otwartej komunikacji 

fiskus uzyskałby dodatkową możliwość wpływania na bieżąco na politykę podatkową 

przedsiębiorstw818. Decyzję o wszczęciu kontroli organ podejmuje autonomicznie. Należy 

również zauważyć, że pozyskiwanie informacji w kontroli celno-skarbowej, odmiennie niż 

w  kontroli podatkowej, nie wymaga uprzedniego występowania do kontrolowanego. Organy 

KAS są uprawnione do uzyskania informacji szerszej, bardziej uszczegółowionej niż organy 

podatkowe819. Prawnie dopuszczalna jest procedura przejęcia postępowania podatkowego 

organu pierwszej instancji do dalszego prowadzenia przez organ kontroli skarbowej. Należy 

zauważyć, że przyjęte w ustawie rozwiązania są podporządkowane założeniu zwalczania 

działań nielegalnych. 

 
  817  Poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, złożony do Sejmu RP VIII Kadencji w dniu 3 

czerwca 2016 r., druk nr 826,  https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1D3E5786527F7070C1258025005 

B78E5/%24File/826.pdf  [dostęp: 5.04.2020] , Uzasadnienie… , s. 3 i n.- dalej Druk nr 826; A. Malzini, op.cit., s. 

240-241. 

  818 W Polsce była rozważana opcja utworzenia listy podmiotów, obsługiwanych przez wiarygodnych doradców 

podatkowych, którzy gwarantowaliby rodzaj prekontroli i uzyskiwali uprawnienia wnioskowania kontroli 

- Ł. Zalewski, Firmy chciałyby móc zaprosić fiskusa na kontrolę, „Gazeta Prawna” z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

  819 D. Strzelec, Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd 

Podatkowy” 2007, nr 5, s. 32; zob. także postanowienie TK z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. akt K 8/04, OTK-A 

2008/5/81. 
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 Wszczęcie kontroli celno-skarbowej nie jest poprzedzone zawiadomieniem. Powyższe 

budzi wątpliwości w kontekście gwarancji procesowych strony postepowania. W ustawie o 

KAS przewidziano tryb doręczania upoważnienia do kontroli, nie przewidziano uprzedniego 

zawiadomienia, kierowanego do kontrolowanego. Doręczenie upoważnienia nie jest 

poprzedzone zawiadomieniem kontrolowanego, zatem wartością preferowaną jest szybkość 

postępowania kosztem ryzyka dezorganizacji działalności kontrolowanego, niemożności 

przygotowania przez kontrolowanego materiałów i obsługi kontroli. Warto zauważyć, że ma to 

szczególne znaczenie w zwalczaniu szarej strefy hazardu. Konieczne jest wskazanie, że w 

procedurze kontroli celno-skarbowej, zgodnie z art. 93 uKAS, nie stosuje się przepisów 

rozdziału  5 ustawy Prawo przedsiębiorców. Powyższe wyklucza możliwość poszukiwania w 

przepisach ustawy o KAS podstawy do zawiadomienia kontrolowanego o  kontroli. 

Odpowiednio mogą być stosowane w ustawie o KAS przepisy Ordynacji podatkowej. 

Odesłanie nie dotyczy jednak art. 282b i 283c o.p., więc w przepisach ustawy Ordynacja 

podatkowa również nie jest skuteczne prawnie poszukiwanie argumentów dotyczących 

obowiązku zawiadomienia kontrolowanego o kontroli celno-skarbowej.  

 Interesujące jest rozważenie sytuacji prawnej podatnika podatku od gier 

w  postępowaniu celno-skarbowym. Kontrolowany może uniknąć konsekwencji wszczęcia 

kontroli, korzystając z uprawnienia do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia upoważnienia do kontroli (art.62 ust. 4 uKAS)820. Korekta jest możliwa, mimo 

wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Zawieszenie prawa do korekty następuje nie w dniu 

wszczęcia kontroli celno-skarbowej, lecz po upływie czternastu dni. Przed upływem tego 

terminu cel postępowania kontrolnego może być osiągnięty wskutek działania kontrolowanego, 

który wskutek korekty deklaracji doprowadzi do następczej wpłaty należności fiskalnej 

w  wysokości zgodnej z prawem. Wydaje się, że można tu zauważyć słabość regulacji prawnej, 

gdyż skutki złożenia przez kontrolowanego w terminie ustawowym korekty deklaracji nie 

zostały prawnie określone. Ukształtowanie restrykcyjnych przepisów wskazuje, że po złożeniu 

przez kontrolowanego korekty deklaracji kontynuowane są czynności kontroli celno-skarbowej 

w zakresie określonym w upoważnieniu z tym, że organ dokonuje oceny deklaracji 

skorygowanej, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku kontroli kończącym kontrolę w zakresie 

należności podatkowych. Złożenie korekty deklaracji w terminie określonym w  ustawie 

powinno powodować umorzenie kontroli prowadzonej w związku z deklaracją skorygowaną. 

Ocena korekty deklaracji wymaga nowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-

 
  820 M. Łoboda, D. Strzelec, Kontrola celno-skarbowa [w:] M. Łoboda, D. Strzelec Kontrola przestrzegania 

przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 153-158. 
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skarbowej. 

 Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest uprawniony do wykonywania kontroli celno-

skarbowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot prowadzący działalność 

w  zakresie gier hazardowych może być poddany czynnościom kontrolnym zarówno w urzędzie 

celno-skarbowym, w siedzibie kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub przechowywania 

ksiąg podatkowych oraz w każdym innym miejscu, związanym z prowadzoną działalnością. 

W  ustawie wskazywane są w szczególności lokale mieszkalne, a także miejsca, w których 

mogą znajdować się urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące tych urządzeń, towarów lub 

czynności podlegających kontroli. 

 Również czas prowadzenia czynności kontrolnych nie jest ograniczony, gdyż w art. 94 

uKAS dotyczącym odpowiedniego stosowania przepisów Ordynacji podatkowej wyłączono 

stosowanie art. 285a o.p. stanowiącego o ograniczeniu do godzin prowadzenie działalność 

gospodarczej, nie dłużej niż osiem godzin dziennie. Kontrola działalności hazardowej może 

być prowadzona w przewidzianym prawem miejscu i czasie. Świadomość zagrożenia 

rygorystycznie prowadzoną kontrolą może powodować zmniejszenie działań niezgodnych z 

prawem, większą staranność zachowania zgodności z przepisami, co w  zakresie istotnym dla 

finansów publicznych wpłynie na efekty ekonomiczne wynikające ze zwiększenia wpłat w 

granicach odpowiadających prawu. Przestrzeganie przepisów regulujących urządzanie 

i  prowadzenie gier hazardowych oraz zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem jest objęte kontrolą również na 

drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na 

morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przybrzeżnej lub wodach 

śródlądowych oraz miejscach innych niż związane z prowadzoną przez kontrolowanego 

działalnością. Prawna dopuszczalność podejmowania czynności kontrolnych przez każdy organ 

KAS w każdym miejscu ma na celu zwiększenie efektywności. Wątpliwości budzi aspekt 

ekonomiczny oraz koszt społeczny takiego unormowania. Zapewnienie kadry i środków 

technicznych jest przedsięwzięciem wymagającym nakładów. W  odniesieniu do hazardu 

można kalkulować, że wydatki na walkę z szarą strefą są ekonomicznie uzasadnione. Powyższe 

wynika z danych szacunkowych dotyczących wysokości uszczuplenia przychodów z tytułu 

podatku od gier, opłat i dopłat. Dostrzec można również ryzyko wynikające z braku 

ustawowego mechanizmu przeciwdziałania prowadzeniu jednocześnie wobec tego samego 

podmiotu działań kontrolnych przez kilka organów KAS. Angażowanie wielu organów 

wymaga zwielokrotnionych wydatków ponoszonych ze środków publicznych, co trudno 

uzasadnić w kategoriach zgodności z działaniem „taniego państwa”. W  praktyce hierarchiczne 
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podporządkowanie, wyposażenie organów wyższego rządu w  kompetencje nadzorcze oraz 

istniejące instrumenty techniczne mogą zapewnić koordynację działania służb. 

 Specyfika działalności w zakresie gier hazardowych została uwzględniona 

w  szczególnych regulacjach dotyczących kontroli gier. Daleko idący rygoryzm dotyczy 

dodatkowych obowiązków podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych, 

sposobu prowadzenia czynności kontrolnych, kręgu podmiotów kontrolowanych. Szczególne 

instytucje prawne mają na celu przeciwdziałanie szarej strefie hazardu. 

 Przed rozpoczęciem m.in. działalności na podstawie ustawy o grach hazardowych 

podmiot zobowiązany jest do przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

zgłoszenia oraz dokumentów, mających znaczenie dla przeprowadzenia kontroli celno-

skarbowej. Rygory prawne zostają zatem nałożone na podmioty planujące działalność objętą 

stałym monitorowaniem kontrolnym z uwagi na związane z tą działalnością zagrożenia. Tryb 

zgłoszenia stanowi rodzaj akcesji do trybu kontroli celo-skarbowej. Specyfika prowadzenia 

działalności w zakresie gier hazardowych została uwzględniona również w przepisach 

uprawniających naczelnika urzędu celno-skarbowego do urzędowego sprawdzenia, czy 

w  miejscu prowadzenia działalności są zapewnione warunki i środki do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Procedura ta ma zastosowanie przed rozpoczęciem 

działalności lub w przypadku weryfikacji dalszego spełnienia obowiązków przez podmiot 

kontrolowany. 

 W ramach kontroli celno-skarbowej dozwolone jest przeprowadzenie w uzasadnionych 

przypadkach, w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na 

automacie lub gry na innym urządzeniu. Użyte w ustawie określenia eksperyment, 

doświadczenie, odtworzenie możliwości gry wskazują na techniczny charakter czynności 

kontrolnych w tym zakresie. Zauważyć należy, że takie czynności mogą być podjęte jedynie 

„w uzasadnionych przypadkach”. Pojęcia nieostre821 powodują trudności interpretacyjne. 

Każdorazowo konieczne jest wykazanie, że podjęte działania pozostają w logicznym związku 

z faktycznym stanem sprawy. Działalność w zakresie hazardu jest prowadzona 

w  przystosowanych w tym celu pomieszczeniach, z wykorzystaniem urządzeń 

umożliwiających grę. Dokonanie przez kontrolujących oceny, że zabezpieczenie tych urządzeń 

lub pomieszczeń jest niezbędne, stanowi prawną podstawę nakładania zamknięć urzędowych. 

Instytucja zamknięć urzędowych wywodzi się z postępowania celnego, zatem zasadnie, 

w  sytuacji poddania rygorom kontroli celno-skarbowej również kontroli branży gier 

 
  821 Zob. rozdział III  niniejszej pracy. 



338 

hazardowych, dostrzeżono przydatność tej instytucji również w procedurze podatkowej822. 

Zabezpieczenia są nakładane między innymi w celu zabezpieczenia urządzeń, pomieszczeń 

i  naczyń wykorzystywanych do prowadzenia działalności, która podlega kontroli. 

 W trakcie kontroli celno-skarbowej podmiot prowadzący działalność w zakresie 

hazardu nie jest jedynym podmiotem poddanym obciążeniom wynikającym z czynności 

kontrolnych. Również kontrahenci kontrolowanego czyli dostawcy lub nabywcy towaru lub 

usługi mają obowiązek, na swój koszt, udostępniania dokumentów lub przekazywania danych, 

wyciągu z ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych823. Z powyższego wynika, że do grupy 

potencjalnie kontrolowanych mogą należeć producenci urządzeń do gry lub gracze. 

 Specyfika działalności w zakresie gier hazardowych została uwzględniona w regulacji 

dodatkowych obowiązków kontrolowanego. Na potrzeby kontroli celno-skarbowej nałożono 

na podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych obowiązek 

zapewnienia warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Katalog 

obowiązków nie został sprecyzowany, wymienione zostały przykładowe zachowania 

kontrolowanego: przygotowanie i oznaczenie automatów i urządzeń służących do tej 

działalności, dostosowanie tych automatów i urządzeń do nakładania zamknięć urzędowych 

oraz dostarczenie potrzebnych materiałów do ich nałożenia, przeprowadzanie czynności 

podlegających kontroli w obecności kontrolującego, prowadzenie dokumentacji związanej 

z  działalnością podlegającą kontroli, informowanie właściwego naczelnika urzędu celno-

skarbowego o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej, niezwłoczne zgłaszanie 

właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zdarzeń związanych ze stanem 

pomieszczeń, z działaniem lub stanem automatów i urządzeń do gier objętych kontrolą celno-

skarbową, mogących mieć wpływ na urządzanie gier, zapewnienie możliwości 

przeprowadzenia eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry. Także 

podmioty urządzające zakłady wzajemne przez sieć Internet są obowiązane na potrzeby 

kontroli celno-skarbowej zapewnić dostęp do danych przechowywanych w urządzeniach 

archiwizujących. Na kontrolowanym spoczywa również odpowiedzialność za stan 

pomieszczeń, automatów, urządzeń i stan nałożonych na nie zamknięć urzędowych. 

 
  822 T. Nowak, Komentarz do art. 65 [w:] A. Malzini, K. Teszner (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 328. 

  823 Jeżeli status kontrahenta zostanie przypisany również konsultantom podatnika jako dostawcom usług na jego 

rzecz, to w sytuacji podmiotów podlegających z tego tytułu kontroli celno-skarbowej będą również podmioty 

świadczące usług doradztwa prawnego lub podatkowego – P. Rochowicz, Poufność danych klientów może być 

zagrożona, „Rzeczpospolita” z 10 maja 2017 r.; G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym, PWN, Warszawa 2011, s. 306. 
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 Wynik kontroli jest sporządzany po zakończeniu czynności kontrolnych dotyczących 

rozliczenia podatku od gier lub dopłat824. Merytorycznie wynik kontroli zawiera informację 

o  stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku825. Wynik kontroli, w którym zawarto 

informację o niestwierdzeniu nieprawidłowości, nie wymaga dalszych czynności 

kontrolowanego lub organu, zatem kończy kontrolę celno-skarbową. Wynik kontroli 

wskazujący nieprawidłowości jest podstawą dokonania przez podmiot kontrolowany korekty 

deklaracji. Skutek prawny wywołuje korekta uwzględniająca w całości wynik kontroli. 

Złożenie innej deklaracji: w innym terminie lub o innej treści, złożenie kolejnej korekty, 

złożenie korekty deklaracji, odnośnie której w wyniku kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości nie daje podstawy do zakończenia przez organ kontroli celno-skarbowej. 

Niezłożenie korekty w terminie również powoduje przekształcenie kontroli w postępowanie 

podatkowe. Po przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe naczelnik 

urzędu celno-skarbowego działa jako organ podatkowy, który wydaje decyzję w przedmiocie 

wymiaru podatku od gier lub w inny sposób kończy postępowanie podatkowe826. 

 W świetle powyższego wywodu uzasadnione jest rozważenie prawnej sytuacji 

podatnika podatku od gier, który do dnia wszczęcia kontroli celno-skarbowej nie złożył 

deklaracji podatkowej. Korekta deklaracji stanowi mechanizm służący prawidłowemu 

rozliczeniu podatku, umożliwiający realizację celów fiskalnych. W tym kontekście państwo 

jest zainteresowane zakończeniem sporu w sposób umożliwiający egzekucję należności z tytułu 

podatku. Uzasadniony jest pogląd, że uprawnienie do dokonania korekty nie może być 

utożsamiane z prawem do złożenia deklaracji zgodnej z wynikiem kontroli. W ustawie o KAS 

jednoznacznie unormowano instytucję korekty deklaracji. Przypomnieć wypada, że zgodnie z 

podstawowymi zasadami wykładni i interpretacji przepis o charakterze unormowania 

szczególnego nie podlega wykładni rozszerzającej. Z tego względu sądzić należy, że 

obowiązujący przepis dotyczący korekty deklaracji nie może być traktowany jako dozwolenie 

na szanowanie niedopełnienia obowiązku złożenia przez kontrolowanego deklaracji. 

Jednocześnie wydaje się celowa zmiana prawa poprzez rozszerzenie prawnych możliwości 

 
  824 A. Melezini, op.cit., s. 388 i nast. H. Dzwonkowski, Procedury kontroli podatkowej [w:] H. Dzwonkowski, 

Z. Zgierski, Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006, s. 199; J. Nowacki, Odpowiednie stosowanie przepisów 

prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3, s. 367-376, wyrok NSA z 20 lipca 2010 r., sygn. II FSK 516/09, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/896295733E [dostęp: 19.11.2019].  

  825 W. Byrzykowski, A. Zdunek, Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy, zadania oraz forma ich 

realizacji, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3, s. 50. 

  826 M. Duda, Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan prawny na dzień 1 marca 2017 

r.), „Serwis Monitora Podatkowego” 2017, nr 1, s. 13. Przepis art. 78 Konstytucji RP nie wprowadza 

„bezwzględnego nakazu takiego ukształtowania przebiegu postępowania, aby w sprawie rozstrzygał jakikolwiek 

inny organ” – wyrok TK z 16 listopada 1999 r., sygn. akt SK 11/99, OTK 1999/7/158. 
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uwzględnienia przez kontrolowanego wyniku kontroli. 

 Termin złożenia korekty został wskazany w art. 82 ust. 3 ustawy o KAS, na podstawie 

którego skuteczna jest korekta dokonana w termie 14 dni od daty doręczenie kontrolowanemu 

wyniku kontroli. Skutkiem uchybienia terminu jest prawna bezskuteczność korekty (art. 82 ust. 

3 zd. 2  ustawy o KAS). Pojawia się pytanie o prawną dopuszczalność wniosku o przywrócenie 

terminu827. Niedotrzymanie terminu do złożenia korekty deklaracji nie odnosi się do powstania 

stosunku materialnoprawnego, lecz powoduje bezskuteczność czynności procesowej, którą był 

władny podjąć jedynie kontrolowany poddany władczej procedurze kontroli celno-skarbowej. 

Zasadą jest możliwość przywrócenia terminu procesowego, jeżeli zostaną wykazane przesłanki 

wymagane ustawowo828. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do terminu prawa procesowego, 

który ze względu na skutek prekluzyjny nie może być przywrócony829. Po upływie terminu 

prekluzyjnego wygasa uprawnienie. Po upływie wskazanego terminu wygasa uprawnienie do 

złożenia korekty, z mocy prawa kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie 

podatkowe. Z przepisów prawa nie wynika, aby kontrolowany uzyskał uprawnienie 

dowodzenia, że uchybienie nastąpiło z powodu okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności lub z powodów niezawinionych. Rygorystyczne określenie skutku 

uchybienia terminu złożenia korekty nie przystaje do postępowania prowadzonego w celu 

zapewnienia efektywności fiskalnej i ograniczenia kosztów postępowań podatkowych. 

Pożądane zachowanie kontrolowanego to korekta uwzględniająca w całości wynik kontroli. 

 Kontroli celno-skarbowej podlegają nie tylko obowiązki z tytułu podatku od gier. 

Odmienną formę prawną przewidziano dla zakończenia kontroli celno-skarbowej w zakresie 

przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także 

zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz 

zatwierdzonym regulaminem830. Wówczas kontrola kończy się protokołem, chyba że nie 

 
  827 Szerzej: A. Wróbel, Komentrarz do art. 58 [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt- Gotowicz, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 357 i nast.; J. Wegner, 

Komentarz do art. 58 [w:] Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 364 i nast.;  E. Frankiewicz, Przywrócenie terminu w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym [w:] M. Szewczyk, J. P. Tarno, M. Sieniuć, J. Wyporska, E. Frankiewicz, Sądowa 

kontrola administracji - podręcznik akademicki, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 

2006, s. 76; B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt V SA 708/99, „Orzecznictwo Sądów 

Polskich” 2000, z. 9, s. 451. 

  828 Z uwagi na zakres zastosowania konieczne jest uwzględnienie art. 58 k.p.a. oraz art. 162 o.p. 

  829 Wyrok  NSA  z  21  sierpnia  2002 

r.,  sygn. akt  I  SA  179/01, niepubl.,http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDBC8299B3 [dostęp: 2.03.2021].  

  830 W okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. organy KAS przeprowadziły 1 420 kontrole. 

Czynności kontrolne były prowadzone w 38 tysiącach miejsc. Kontrole potwierdziły nieprawidłowość działania 

229 podmiotów prowadzących działalność hazardową, co stanowi 16,1% kontroli ogółem. Kontroli poddano 687 

podmiotów prowadzących zakłady wzajemne, 276 podmiotów prowadzących kasyna gry i 205 podmiotów 

organizujących loterie pieniężne, fantowe i gry bingo fantowe – po r. wynik kontroli NIK o nadzorze nad rynkiem 
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stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub 

wyjaśnień oraz równoczesnego wskazania wniosków dowodowych. Kontrolowany może 

podjąć czynności w celu usunięcia stwierdzonych przez organ nieprawidłowości lub, 

pozostając przy swoim stanowisku prawnym, godzić się z konsekwencjami dalszych 

postępowań prowadzonych przez właściwe organy w oparciu o protokół kończący 

postępowanie celno-skarbowe. 

 W zakresie rozliczeń podatkowych utrzymany został dualizm organów prowadzących 

kontrolę831. Warto zauważyć, że rolą kontroli podatkowej prowadzonej przez naczelnika urzędu 

skarbowego jest zapewnienie przez organy podatkowe realizacji prawa podatkowego 

materialnego832. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa może 

zatem dotyczyć również obowiązku z tytułu podatku od gier. Protokół sporządzany w 

postępowaniu kontrolnym dokumentuje przebieg kontroli oraz ocenę prawną sprawy będącej 

przedmiotem kontroli833. 

 Należy wskazać, że w aktualnym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie wobec 

podmiotu prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych kontroli celno-skarbowej 

i  kontroli podatkowej, są to bowiem odrębne tryby kontroli prowadzone przez różne organy 

i  dla realizacji różnych celów. Wprowadzenie jednolitej administracji skarbowej winno jednak 

służyć maksymalizacji efektywności działania organów. Przyjmuje się, że dobra administracja 

jest wtedy, gdy „obywatel może nie tylko skutecznie żądać od państwa realizacji konkretnej 

normy prawnej, ale też norma ta zostanie zrealizowana przez państwo w sposób pełny, 

skuteczny, w miarę oszczędny, jak również niosący pewność i stabilność każdej jednostki”834. 

Powołanie jednolitej organizacyjnie administracji skarbowej i określenie kompetencji organów 

powoduje konieczność starannego wykorzystywania procedur z uwzględnieniem zamierzonych 

celów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gier hazardowych mogą 

 
gier  hazardowych  z  6  września  2019 r.,https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/012/,plik 

kbf~p_18_012_201811190946371542620797~01.pdf,/[dostęp: 11.02.2021]. 

  831 D. Strzelec, Kontrola celno-skarbowa…, s. 34; J. Zubrzycki, Komentarz do art. 281 [w:] B. Adamiak, 

J.  Borkowski, r. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, 

Warszawa 2013, s. 1149 i n.; H. Litwińczuk, System rachunkowości i sprawozdawczości publicznej oraz kontrola 

finansowa [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 

2008, s. 762 i n. 

  832 A. Melezini, Komentarz do art. 54 [w:] A. Malzini, K. Teszner (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. 

Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 241. 

  833 J. Wowra, Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców 2006, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 

2006, s. 19; J. Zawiejska-Rataj, A. Podsiadło, Wybrane postępowania i kontrole prowadzone przez organy 

Krajowej Administracji Skarbowej - aspekt intertemporalny, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2, s. 24-30. 

  834 M. Rudy, Odzyskane prawo do kontroli sądowej decyzji urzędników, „Dziennik Gazeta Prawna” z 30 marca 

2017 r. 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/012/,plik
file:///C:/Users/SONY/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/PGBKYA18/kbf~p_18_012_201811190946371542620797~01.pdf
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podlegać kontroli celno-skarbowej obejmującej realizację przez kontrolowanego wszystkich 

obowiązków, zarówno fiskalnych, jak i w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności, koncesji, zezwoleń i zatwierdzonych regulaminów. Specyfika 

działalności uzasadnia stanowisko, że w praktyce może być niecelowe podejmowanie kontroli 

podatkowej przez organ działający w procedurze nieadekwatnej do stopnia skomplikowania 

materii kontrolnej. 

 Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są uprawnione do 

składania skarg na decyzje organów administracji. Sądy administracyjne sprawują wymiar 

sprawiedliwości, kontrolując pod względem zgodności z prawem działalność administracji 

publicznej835. Prawem do skargi objęte są w szczególności decyzje administracyjne, wskazane 

w ustawie postanowienia, interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, opinie 

zabezpieczające oraz bezczynność lub przewlekłość postępowania. W szczególności 

wydawane w prowadzonym przez organy podatkowe postępowaniu podatkowym 

rozstrzygnięcia zarówno w przedmiocie podatku od gier, jaki i innych ciążących na podmiocie 

prowadzącym działalność na podstawie ustawy o grach hazardowych należności fiskalnych 

podlegają kontroli sądowej na zasadach ogólnych. Kontrola dokonywana przez sądy 

administracyjne obejmuje badanie, czy rozstrzygniecie w sprawie zostało wydane przez organ 

właściwy, czy jest zgodne z prawem materialnym oraz czy postępowanie przeprowadzono 

zgodnie z wymaganą procedurą836. 

 De lege lata nie przysługuje prawo złożenia skargi na akty i czynności podjęte w ramach 

kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej837. Zmiana miała na celu ograniczenia 

nadmiernego rozszerzenia prawa do skargi w odniesieniu do spraw, w których nie nastąpiła 

ingerencja w prawa lub obowiązki strony838. Wątpliwości może budzić zgodność powyższej 

regulacji z zapisaną w art. 45 Konstytucji RP gwarancją prawa do sądu. Kwalifikacja tych 

rozstrzygnięć jako incydentalnych powoduje, że podlegają ocenie w  postępowaniu 

zainicjowanym skargą na orzeczenie kończące sprawę. Ograniczenie możliwości składania 

 
  835 Przepis art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a. 

  836 A. Kabat, Komentarz do art. 1 [w:],  B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, A. Kabat, Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 29-32. 

  837 Wynik kontroli nie nakłada obowiązków wynikających z przepisu prawa, a zalecenia pochodzące od organu 

nie muszą być przez stronę wykonane – postanowienie WSA w Warszawie z 28 października 2011 r., sygn. akt V 

SA/Wa 2050/11, niepubl,, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/997D47E5BE [dostęp: 2.03.2021]. Można 

prognozować, że stanowisko to będzie prezentowane również w odniesieniu do wyniku kontroli wydanego przez 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. Zmiana procedury kontrolnej i organów KAS nie wpłynęła na procesowe 

znaczenie wyniku kontroli. 

  838 D. Zalewski, Zakres kognicji sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 

2017, nr 2, s.14. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/997D47E5BE
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skarg można oceniać jako dążenie do zwiększenia szybkości postępowania. Wydaje się, że 

wprowadzona zmiana ogranicza prawo do sądu, pozbawiając stronę prawa do niezwłocznej 

kontroli w postępowaniu sądowoadministracyjnym rozstrzygnięć o charakterze wypadkowym, 

pośrednio wpływających na prawa strony. Kontrola sądowoadministracyjna wcześniejszych 

etapów postępowania służy ewentualnemu niezwłocznemu eliminowaniu z obrotu niezgodnego 

z prawem stanowiska organu. Dokonana w postępowaniu sądowoadministracyjnym ocena 

stanowiska prawnego zawartego w wyniku kontroli w zasadniczy sposób determinowałaby 

postępowanie podatkowe. 

 

5.7. Przedmiot ochrony w postępowaniach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe 

w kontekście ograniczania „szarej strefy” hazardu  

 

 Zadaniem organów administracji skarbowej jest rozpoznawanie, wykrywanie 

i  zwalczanie wszystkich zachowań spełniających kryteria kwalifikowania jako przestępstwa 

lub wykroczenia skarbowe. Wyjątkową formą uprawnień szczególnych przyznanych w ustawie 

o KAS jest kontrola operacyjna. Jest to kontrola kwalifikowana, podejmowana w celu wykrycia 

sprawców i uzyskania dowodów popełnienia między innymi przestępstw, których skutkiem jest 

uszczuplenie dochodów publicznoprawnych. Działania przeciwko organizacji gier 

hazardowych i oraz przeciwko obowiązkom podatkowym stanowią przestępstwa lub 

wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialnością karną zagrożone są zachowania podmiotów 

prowadzących legalną działalność gospodarczą na podstawie ustawy o grach hazardowych oraz 

podmiotów, który nie uzyskały statusu organizatora gier i działalność prowadzą nielegalnie839. 

 W art. 133 uKAS zostały określone kompetencje naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

naczelnika urzędu skarbowego i Szefa KAS840 w kwestii prowadzenia postępowania 

 
  839 Zmianom ustaw podatkowych oraz regulacji w zakresie gier hazardowych odpowiadały kolejne zmiany 

w  przepisach karnoskarbowych. Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe (Dz. U. z 1947 r., Nr 

32, poz. 140) przewidywał odpowiedzialność za naruszenie przepisów o monopolu loteryjnym. Ustawa z dnia 13 

kwietnia 1960 r. ustawa karna skarbowa (Dz. U. z 1960 r. Nr 21 poz. 123) przewidywała przestępstwo w zakresie 

loterii.  Kolejne akty prawne: ustawa z dnia 26 października 1971 r. ustawa karna skarbowa (Dz. U. z 1971 r. Nr 

28, poz. 260) i ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 83 poz. 930, t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 408) rozszerzały zakres przestępstw przeciwko organizacji gier i przepisów związanych z 

uszczuplaniem należności publicznoprawnych. 

  840 Naczelnik urzędu celnoskarbowego jest organem właściwym w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i  wykroczenia skarbowe określone w art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 62 § 2 i 2a, art. 63-68, art. 69 § 1, 3 

i  4, art. 69a-70, art. 73-73a, art. 75a-75c, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 85-95, art. 96 § 1, art. 97-106k, 

art. 107-110b i art. 111 § 1 k.k.s. oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez naczelnika 

urzędu celno-skarbowego, określonych w art. 54 § 2 i 3, art. 55 § 2 i 3, art. 56 § 2-4, art. 56a, art. 56b, art. 57 § 1, 

art. 60-61, art. 62 § 1 i 3-5, art. 69 § 2, art. 71, art. 72, art. 75, art. 76 § 3, art. 77 § 2 i 3, art. 78 § 2 i 3, art. 80, art. 

80a, art. 81-83, art. 84 § 1, art. 106l i art. 106ł k.k.s., naczelnik urzędu skarbowego – w sprawach o pozostałe 

przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a Szef KAS – w sprawach o przestępstwa skarbowe i 
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przygotowawczego. Postępowanie karnoskarbowe może być wszczęte z urzędu w związku 

z  treścią decyzji administracyjnych lub ustaleń kontroli, może być również, jako postępowanie 

autonomiczne, zainicjowane odrębnie. Orzeczenia wydane na podstawie przepisów 

karnoskarbowych mają na celu ocenę zachowań według kryteriów innych niż w  postępowaniu 

administracyjnym841. 

 Zestawienie statystyczne zawarte w tabeli nr 39 ilustruje zarówno liczbę postępowań, 

jak i efekt ekonomiczny w sferze finansów publicznych w postaci dochodów budżetowych. 

Na  podstawie zawartych w niej danych można zaobserwować dynamikę postępowań 

prowadzonych w związku z ujawnieniem niezgodnych z prawem zachowań podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie hazardu. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy 

informacja o mniejszej liczbie postępowań przygotowawczych oraz postępowań mandatowych 

stanowi potwierdzenie skuteczności walki z szarą strefą? Informacja ta wywołuje 

zaniepokojenie, czy zmniejszenie liczby ujawnionych naruszeń prawa nie wynika 

z ograniczenia skali szarej strefy. 

 

Tabela 39. Postępowania przygotowawcze w sprawach przestępstw skarbowych 

i postępowania mandatowe w sprawach wykroczeń skarbowych związanych z działalnością 

hazardową w latach 2010-2019 

 

 

Rok 
Postępowanie 

przygotowawcze 

Postępowanie 

mandatowe 

Łączna kwota 

grzywien (w zł) 

2010   2 204 306      680 705 

2011   2 842 358      815 131 

2012   4 639 428   1 678 510 

 
wykroczenia skarbowe, ujawnione w zakresie swojego działania, jeżeli nie przekaże ich organom wyżej 

wskazanym. Powyższy podział właściwości został powtórzony w ustawie o KAS – odpowiednio w art. 33 ust. 1 

pkt 8 uKAS określono kompetencje naczelnika urzędu celno-skarbowego, w art. 28 ust. 1 pkt 1 uKAS określono 

kompetencje naczelnika urzędu skarbowego, w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS określono kompetencje Szefa 

KAS. 

  841 Przełomowe dla uprawnień podmiotów w postępowaniu karnoskarbowym było wejście w życie ustawy z dnia 

10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Zrealizowana została konstytucyjna zasada prawa do sądu (art. 45 

Konstytucji RP), zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175 Konstytucji RP) i zasada wyłącznego 

uprawnienia sądu od orzekania o przepadku rzeczy (art. 46 Konstytucji RP). W konsekwencji wprowadzonych 

w  ustawie zasadniczej standardów zerwano z tradycją wyłączenia jurysdykcji sądów na rzecz orzekania przez 

organy finansowe i przekazano te sprawy do właściwości sądów powszechnych – J. Michalski, Komentarz do 

kodeksu karnego skarbowego, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 5. 
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2013   5 980 191   2 919 849 

2014 10 179 114   1 460 917 

2015 19 515 123   1 634 774 

2016   8 989   26   1 689 585 

2017   9 763   15 24 652 975 

2018   8 321   14 29 143 790 

2019   7 201   16 25 138 144 

 

Źródło: Informacje Ministerstwa Finansów o realizacji ustawy o grach hazardowych w latach 2010-2019,  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty [dostęp: 6.10.2020].  

 

 Wydaje się, że dane dotyczące ujawnionych wykroczeń lub przestępstw skarbowych nie 

są wystarczającym potwierdzeniem ograniczenia zmian szarej strefy gier hazardowych. Należy 

dostrzec, że w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o grach hazardowych działania były 

skoncentrowane na zwalczaniu nielegalnych punktów gier na automatach lokowanych 

w  obiektach gastronomicznych, handlowych, użytkowych. Skuteczność walki z oferowanymi 

w przestrzeni publicznej grami na automatach mogła spowodować podjęcie przestępczych 

działań w innych formach organizacyjnych. Rozwój społeczeństwa informatycznego, 

ukrywanie miejsc gier i poufny system informowania o możliwości gry stanowią utrudnienie 

wykrywania przestępstw w zakresie gier hazardowych. W rezultacie zmniejszenie liczby 

wszczętych postępowań nie stanowi przekonującego dowodu skuteczności walki z szarą strefą 

hazardu. Pojawia się obawa, że są potwierdzeniem porażki spowodowanej zmniejszeniem 

wykrywalności hazardu nielegalnego. Należy odnotować, że pomimo zmniejszającej się liczby 

postępowań łączne kwoty grzywien uzyskiwane w kolejnych latach są coraz wyższe. Wynik 

finansowy jest związany z podwyższeniem jednostkowych grzywien. Wysokość grzywien 

może oddziaływać na zachowania podmiotów gospodarczych. Trudno jednak pominąć, że 

bardzo uproszczone wyliczenie pozwala na obliczenie średniego dochodu z tytułu grzywny 

uzyskanego wysokości grzywny w 2019 roku na kwotę około 3 500 złotych842. Nie jest 

prawdopodobne, aby grzywna w takiej wysokości stanowiła zagrożenie istotne dla podmiotu 

podejmującego aktywność w branży generującej duże dochody. 

 
842  Wyliczenie własne przeprowadzono na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 39  jako iloraz łącznej 

liczby postepowań przygotowawczych i mandatowych oraz łącznej kwoty grzywien w 2019 r.  

https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty


346 

 Rozważania dotyczące przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko 

organizacji gier hazardowych można skoncentrować na określeniu przedmiotu ochrony 

i  poszukiwaniu odpowiedzi, czy przedmiotem ochrony jest interes finansów publicznych. 

Regulacje zawarte w ustawie kodeks karny skarbowy uwzględniają specyfikę gier 

hazardowych. W rozdziale 6 Kodeksu karnego skarbowego unormowane zostały przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu 

dotacji lub subwencji. Podatnicy podatku od gier mogą podlegać odpowiedzialności 

karnoskarbowej w razie uchylania się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s.), zatajenia 

działalności gospodarczej (art. 55 k.k.s.), podania nieprawdziwych danych (art. 56 k.k.s.), 

naruszenia terminu wpłaty podatku (art. 57 k.k.s.), nieprowadzenia lub nierzetelnego 

prowadzenia ksiąg (art. 60 i 61 k.k.s.), utrudniania kontroli podatkowej (art. 83 k.k.s.). 

 W ustawie Kodeks karny skarbowy nie zostało zdefiniowane pojęcie podatków, więc 

przepis art. 54 k.k.s. dotyczący deliktu określanego jako uchylanie się od opodatkowania, 

obejmuje wszelkie rodzaje zobowiązań podatkowych, również podatek od gier. Przepis ma 

zastosowanie w sytuacji nieujawnienia przez podatnika przedmiotu opodatkowania lub jego 

podstawy albo zaniechanie złożenia deklaracji. Przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym 

w świetle tego przepisu jest naruszenie obowiązków podatkowych843. Etapy prowadzenia 

działalności: ujawnienie działalności, prawidłowe prowadzenie ksiąg, ujawnienie przedmiotu 

i  podstawy opodatkowania, dotrzymanie terminu wpłat należności publicznoprawnych, 

poddanie się kontroli ‒ znajdują odzwierciedlenie w przepisach karnoskarbowych. Penalizacji 

podlega niedochowanie obowiązków, których spełnienie ma bezpośredni lub pośredni wpływ 

na finanse publiczne. Represje związane z naruszeniem przepisów dotyczących organizacji gier 

hazardowych odzwierciedlają poziom dostrzeganej szkodliwości społecznej z uwagi na 

narażenie na uszczerbek istotnych dóbr prawnych, zarówno należących do kategorii 

ekonomicznej, jak również niematerialnych odnoszących się do porządku publicznego. 

 W rozdziale 9 k.k.s. unormowano przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe 

przeciwko organizacji gier hazardowych. Penalizacji poddano naruszenia przepisów ustawy 

o  grach hazardowych. Naruszenie nałożonych przez ustawę o grach hazardowych obowiązków 

podlega przewidzianym prawem sankcjom. Ścisłe powiązanie przepisów pozwala na realizację 

celów sprawowanej przez państwo kontroli tej działalności gospodarczej844. Istotna jest 

gwarancja wynikająca z odesłania, zgodnie z którym użyte w rozdziale 9 k.k.s. określenia mają 

 
  843 M. Kurzac, Czynność sprawcza uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.), „Prokuratura i Prawo” 2017, 

nr 11, s. 170-176.  

  844 G. Skowronek, op.cit., s. 269-273. 
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znaczenie odpowiadające ustawie  z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (art. 53 

§ 35 k.k.s.). Normatywne powiązanie pomiędzy regulacją prawa materialnego w zakresie 

organizacji gier hazardowych a regulacją karnoskarbową tworzy spójny system, ułatwiający 

odkodowanie treści przepisów. Odrębna regulacja konsekwencji prawnoskarbowych czynów 

skierowanych przeciwko organizacji gier hazardowych i czynów stanowiących typy 

przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom wynikającym 

z  przepisów podatkowych nie stanowi podstawy do wnioskowania, że przedmioty ochrony 

wzajemnie się wykluczają. Cel ochrony interesu fiskalnego jest realizowany również przez 

zastosowanie przepisów rozdziału 9 k.k.s. Poszukiwanie argumentów służących wykazaniu 

zasadności powyższej tezy nie może być dokonane inaczej niż przez odniesienie do treści 

przepisów art. 107-110 k.k.s. W rozdziale 9 k.k.s. chronologicznie wyeksponowany jest przepis 

art. 107 k.k.s., penalizujący nielegalne urządzanie lub prowadzenie gier i zakładów 

wzajemnych. Prowadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych jest 

dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w  ustawie. Nielegalne jest urządzanie gier 

i zakładów wzajemnych wbrew przepisom ustawy, co wymaga klasyfikacji formalnej deliktu 

skarbowego w sposób określony w art. 107 k.k.s. Każdy z czynów definiowanych w art. 107 

k.k.s. narusza porządek prawny i godzi w interes finansów publicznych oraz sfery monopolu 

państwowego. 

 W świetle powyższego, zgadzając się z generalnym stwierdzeniem, że przedmiotem 

ochrony w przypadku czynów skierowanych przeciwko organizacji gier hazardowych, są 

ochrona porządku publicznego, realizacji polityki prawnej reglamentacji hazardu, ochrona 

małoletnich oraz ochrona finansów publicznych i  monopolu państwowego oraz koncesyjnego, 

należy wyrazić wątpliwość, czy uzasadniony jest pogląd, że przepisy rozdziału 9 k.k.s. „chronią 

w większym stopniu inne dobra niż interes finansowy” państwa i mają bardziej charakter 

„ogólnokarny” niż „skarbowy”. Szczególnie w odniesieniu do art. 107 k.k.s. należy wskazać, 

że przedmiot penalizacji i brak znamion charakterystycznych dla przestępstw lub wykroczeń 

powszechnych sytuuje ten przepis w regulacjach wiążących czyn zabroniony 

ze  zobowiązaniami publicznoprawnymi, jako że konsekwencją tego deliktu skarbowego jest 

strata w sferze dochodów budżetu państwa. Na użytek niniejszych rozważań konieczne jest 

wskazanie, że pogląd przeciwny można oprzeć na istotnym w prawie karnym skarbowym 

priorytecie osiągnięcia efektu egzekucyjnego. Typowe dla regulacji prawa karnego skarbowego 

jest umożliwienie sprawcy uiszczenia daniny publicznoprawnej, co jest uwzględniane 

w  orzeczeniu o represji. Nie podważając tych argumentów sądzić należy, że związek 

zobowiązania publicznoprawnego stanowiącego daninę fiskalną z czynem zabronionym nie 
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musi mieć charakteru bezpośredniego, gdyż akceptowane jest stanowisko, że związek ten może 

mieć charakter pośredni845. 

 Postępowania dotyczące naruszenia zakazu udziału w zagranicznej grze hazardowej 

(art. 107 § 2 u.g.h.) są warunkowane efektywnością czynności pozwalających na ujawnienie 

takiego zachowania. W dobie powszechnego dostępu do sieci Internet, w dobie globalizacji 

i  aktywności społeczeństwa informatycznego trudno założyć, że statystyka liczby postępowań 

odzwierciedla rzeczywistą skalę udziału przez polskich graczy w grach oferowanych przez 

podmioty inne niż legalnie działające na polskim rynku gier hazardowych. Świadomość zakazu 

może oczywiście wywoływać efekt prewencyjny. Efekt taki może być wynikiem również 

świadomości graczy co do braku bezpieczeństwa udziału w grach nielegalnych w świetle prawa 

polskiego. Można przypuszczać, że coraz bardziej atrakcyjna oferta gier operatorów legalnych 

stanowi czynnik zmniejszenia zainteresowania grami zagranicznymi. 

 Zgodnie z art. 108  k.k.s. karze podlega urządzanie lub prowadzenie loterii fantowej, 

gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audiotekstowej wbrew przepisom ustawy lub 

warunkom zezwolenia. Przepis ten stanowi unormowanie szczególne w stosunku do art. 107 

§1 k.k.s. i służy analogicznym celom846. Również penalizacja gier urządzanych bez urządzeń 

zabezpieczających (art. 107a k.k.s.), czynów polegających na niszczeniu losów, kartonów lub 

innych dowodów udziału w loterii fantowej (art. 107b k.k.s.), sprzedaży losów bez uprawnień 

(art. 110 k.k.s), udziale w nielegalnych grach lub zakładach (art. 109 k.k.s.), niedopełnieniu 

nadzoru (art. 111 k.k.s.) służy ochronie uprawnień kontrolnych w sferze organizacji gier 

hazardowych, a z uwagi na cele tej kontroli – pośrednio ochronie interesów fiskalnych. 

Pozostałe przepisy rozdziału 9 k.k.s. mają na celu w szczególności ochronę sprawcy poprzez 

penalizację reklamy i promocji gier hazardowych oraz penalizację udziału w grze losowej 

osoby niepełnoletniej. Przepisy art. 110a i 110b k.k.s. nie dotyczą ochrony interesu fiskalnego, 

o ile nie zostanie wyrażony pogląd, że można utożsamić interes fiskalny z ograniczeniem 

wydatków budżetowych na finansowanie przeciwdziałania społecznym skutkom 

uprawiania hazardu. 

 Podmiot prowadzący działalność na podstawie ustawy o grach hazardowych w związku 

z prowadzoną działalnością może ponosić odpowiedzialność również na podstawie ustawy 

z  dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, w szczególności za przestępstwa wskazane 

 
  845 r. Rybarski, Nauka skarbowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 47-53. 

  846 G. Łabuda, Komentarz do art. 107 [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2012, s. 837; L. Wilk, Komentarz do art. 107 [w:] L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny 

skarbowy. Komentarz., C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 559-563. 
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w  rozdziałach XXXIV i XXXV847. Przykładowo można wskazać, że odpowiedzialności karnej 

podlega oszustwo przy urządzaniu gry (art. 286 i 287 k.k.) stanowiące przestępstwa przeciwko 

mieniu. Oszustwo to działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzenia innej 

osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem i oszustwo komputerowe popełniane w celu 

osiągniecia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody. Podrobienie lub 

przerobienie dokumentów składanych przy rejestracji ośrodka gry może stanowić przestępstwo 

normowane art. 270 k.k., popełniane przez podmiot podrabiający lub przerabiający dokument 

lub korzystający z takiego dokumentu w celu użycia za autentyczny. Kwalifikowane formy 

przestępstw przeciwko dokumentom zostały wskazane w art. 270a k.k. dotyczącym fałszu 

materialnego faktury, w art. 271 k.k. dotyczącym fałszu intelektualnego, w art. 271 k.k. 

odnoszącym się do poświadczenia nieprawdy przez osobę uprawnioną, w art. 272 k.k. 

penalizującym wyłudzenie poświadczenia nieprawdy oraz w art. 273 k.k. dotyczącym użycia 

dokumentów poświadczających nieprawdę. 

 Każde z przykładowo wskazanych przestępstw może prowadzić do uszczuplenia 

należności (dochodów) budżetowych, zatem zasadne jest wskazanie również regulacji Kodeksu 

karnego jako służącej ochronie interesów fiskalnych poprzez wprowadzanie rygorów odnośnie 

naruszeń prawa również przez podmiot prowadzący działalność z zakresie organizacji gier 

losowych i zakładów wzajemnych. Jednocześnie istotne jest funkcjonowanie mechanizmu 

ograniczającego możliwość przypisania czynu zabronionego, związanego z zasadą wynikającą 

z art. 10 § 1 k.k.s. Kara może być wymierzona pod warunkiem świadomości popełnienia czynu 

zabronionego, zatem w sytuacji błędu co do okoliczności stanowiących znamiona czynu 

zabronionego wyłączona jest możliwość przypisania winy848. 

 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o KAS w sytuacji uszczuplenia lub narażenia na 

uszczuplenie należności publicznoprawnej w związku z udziałem w zorganizowanej grupie lub 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 258 

k.k.), fałszerstwa materialnego i intelektualnego (art. 270 i 271 k.k.), fałszerstwa faktur 

i  podania nieprawdy w fakturze (art. 270a, art. 271 i 277a k.k.), używania dokumentów 

poświadczających nieprawdę (art. 273 k.k.), oszustwa (art. 286 § 1 k.k.), prania brudnych 

pieniędzy (art. 299 k.k.) zadaniem KAS jest zapobieganie tym przestępstwom oraz ściganie ich 

sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS. Postępowanie przygotowawcze w sprawach 

 
  847 t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm. –  dalej k.k. 

  848 W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, że zastosowanie sankcji karnej jest warunkowane zachowaniem 

proporcjonalności czynu i dolegliwości – zob. wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003 r., Postępowanie karne 

przeciwko Piergiorgio Gambelli i innym,Sprawa C-243/01, ECLI:EU:C:2003:597, Zbiór Orzeczeń 2003, strona I-

13031. 
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innych niż wymienione w ustawie o KAS jest prowadzone na zasadach ogólnych Kodeksu 

postępowania karnego849. 

 Problemem spornym jest kwalifikacja przedmiotu ochrony w art. 128 ustawy z dnia 

20  maja 1971 roku kodeks wykroczeń850. Zgodnie z tym przepisem urządzający grę hazardową 

w  celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz podmiot użyczający środków lub pomieszczenia 

dla urządzania gry hazardowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlegają karze. Przepis 

ma charakter otwarty w zakresie katalogu podmiotów. Uzasadnione jest pytanie, czy 

dyspozycją tego przepisu są objęte podmioty urządzające gry hazardowe działające na 

podstawie ustawy o grach hazardowych?851 Treść rozważanego przepisu nie wyłącza określonej 

kategorii podmiotów. Wyłączenie może nastąpić jedynie w sytuacji niespełnienia drugiej 

przesłanki odpowiedzialności, a więc w sytuacji, gdy podmiot urządzający grę hazardową nie 

czyni tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wydaje się, że sformułowanie „w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych”, w odniesieniu do podmiotów organizujących gry 

hazardowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej winno być rozumiane w ten 

sposób, że cel osiągnięcia korzyści majątkowej jest realizowany z naruszeniem dozwolenia 

wynikającego z ustawy, warunków koncesji lub zezwolenia. W efekcie takiej wykładni przepisu 

treść normatywna art. 128 § 1 k.w. odpowiada treści art. 107 § 1 k.k.s. Penalizacja tego samego 

zachowania w odrębnych aktach prawnych prowadzi do zbiegu odpowiedzialności 

w  postępowaniach prowadzonych według odrębnych procedur i przez różne organy. W świetle 

powyższego uzasadnione jest stanowisko, że nie popełnia wykroczenia określonego w art. 128 

§ 1 k.w. osoba urządzająca grę hazardową zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o 

grach hazardowych, jeżeli czyni to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Osiągnięcie 

korzyści majątkowej jest celem każdej działalności gospodarczej, także w dziedzinie gier 

hazardowych urządzanych na podstawie ustawy o grach hazardowych, zatem realizowanie celu 

w ramach działalności legalnej nie stanowi podstawy kwalifikowania zachowania jako 

wykroczenia. 

 Nie można jednak wykluczyć realizowania celu osiągania korzyści majątkowej przez 

podmiot działający na podstawie ustawy o grach hazardowych z przekroczeniem granic w tej 

ustawie określonych. Status podmiotu nie ulega zmianie, jest podmiotem podlegającym 

regulacjom ustawy, wymogom koncesji lub zezwolenia, jednak działanie z przekroczeniem 

 
  849 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534); r. Olszewski, 

Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

ustrojowych organów administracji skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 9, s. 13. 

  850 T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 821 – dalej k.w. 

  851 L. Wilk, W sprawie zakazu hazardu niereglamentowanego, „Państwo i Prawo” 2013, nr 4 , s. 60-71. 
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tych ograniczeń stanowi nie tylko przestępstwo skarbowe, ale również wykroczenie 

normowane art. 128 k.w. Brzmienie przepisu wymaga wykładni uwzględniającej koncepcję 

negatywnych znamion, uznając, że prowadzenie działalności wskazanej w art. 128 k.w. 

w  sposób nienaruszający przepisów ustawy o grach hazardowych jest działaniem w ramach 

uprawnień i obowiązków, a więc w sytuacji kontratypu”852. 

 Rozważania w przedmiocie treści normatywnej przepisu art. 128 k.w. pozostają 

w  związku z kwestią zasadniczą, jaką jest przedmiot ochrony. Przyjęcie wykładni, w wyniku 

której nie ulega zawężeniu krąg podmiotów odpowiedzialnych, stanowi argument w sporze 

dotyczącym przedmiotu ochrony. Niewątpliwie przedmiotem ochrony jest majątek uczestnika 

gry hazardowej, gdyż celem organizatora gry jest osiągnięcie bezpośredniej korzyści 

kosztem gracza. 

 Można przychylić się do poglądu, że przedmiotem ochrony jest również ochrona 

fiskalnego interesu skarbu państwa853. Skoro legalne organizowanie gier wymaga ponoszenia 

przez podmiot gospodarczy opłat i rozliczania podatków, to przeciwdziałanie aktywności 

nielegalnej, pozbawiającej skarb państwa tych dochodów jest podejmowane w obronie interesu 

fiskalnego. Wprawdzie przepis art. 128 k.w. dotyczy wykroczenia powszechnego, jednak 

umiejscowienie poza ustawą Kodeks karny skarbowy nie przesądza o przedmiocie ochrony854. 

 

5.8. Podsumowanie  

 

 Programy państwowe mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie szarej strefy 

potwierdzają obecność tego zjawiska w branży gier hazardowych. Z uwagi na negatywne skutki 

społeczne oraz straty dochodów budżetowych konieczne jest prowadzenia badań 

umożliwiających diagnozowanie przyczyn i wskazywanie możliwości przeciwdziałania szarej 

strefie hazardu.  Poszukiwane są optymalne rozwiązania prawne mających na celu stworzenie 

przyjaznego środowiska prawnego prowadzenia legalnej działalności podatkowej. Model 

opodatkowania oraz określona w przepisach prawa wysokość stawki podatku i podstawy 

opodatkowania stanowią istotne elementy kalkulacyjne podejmowania legalnej działalności 

gospodarczej, również działalności w zakresie gier hazardowych. Obowiązujące przepisy 

 
  852 M. Budyn-Kulik, Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych [w:] P. Daniluk (red.), 

Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, C.H.Beck, Warszawa  

2017, s. 173-205. 

  853 M. Zbrojewska [w:] M. Zbrojewska, T. Grzegorczyk, Kodeks wykroczeń 2013, Wolters Kluwer, Warszawa 

2013, s. 588. 

  854 L. Wilk, W sprawie zakazu…, s.67- 68. 
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prawa umożliwiają również aktywność państwa w przeciwdziałaniu ofercie gier nielegalnych. 

Szczególne rozwiązania są związane z grami i zakładami wzajemnymi oferowanymi w sieci 

Internet.  

 Konieczne jest dostrzeżenie, że efektywność rozwiązań prawnych jest oceniana 

w  kontekście szacowanej wielkości szarej strefy hazardu. Brak informacji o przyjętych 

kryteriach szacowania ogranicza jednak możliwość formułowania kategorycznych wniosków 

dotyczących dynamiki zjawiska szarej strefy hazardu.  

 Szczególną formę działań podejmowanych w celu ochrony interesu fiskalnego stanowią 

działania kontrolne. Czynności kontrolne pozwalają na zebranie informacji istotnych 

dla  prowadzenia postępowań o wykroczenia i przestępstwa skarbowe związane z naruszeniem 

przepisów o urządzaniu gier i naruszaniem obowiązków podatkowych.  Rozbudowana struktura 

organów realizujących zadania w zakresie kontroli celno- skarbowej i kontroli podatkowej oraz 

szeroki zakres przyznanych uprawnień potwierdzają determinację państwa zwalczania szarej 

strefy i luki podatkowej również w branży gier hazardowych.  

  



353 

WNIOSKI 

 

Z badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy wynika, że dochody z hazardu 

są tradycyjnie przedmiotem zainteresowania władzy poszukującej źródeł zwiększania 

dochodów publicznych. Zgromadzony w pracy materiał badawczy pozwala na sformułowanie 

istotnych wniosków związanych z tematem pracy i wyznaczonymi celami badawczymi.  

 

 1. Jeden z czterech podstawowych celów badawczych niniejszej pracy sprowadzał się 

do pytania, czy zidentyfikowane w polskim porządku prawnym uwarunkowania dotyczące 

charakteru prawnego i struktury dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych tworzą 

optymalny mechanizm partycypacji państwa w dochodach z gier hazardowych. 

Mechanizm partycypacji państwa w dochodach z gier hazardowych nie może być 

oceniony jako optymalny, jeżeli niekorzystnie wpływa na rynek legalnych gier i zakładów 

wzajemnych poprzez kierowanie zainteresowania graczy na ofertę uzyskiwania wyższych 

wygranych  w zakładach urządzanych przez podmioty szarej strefy hazardu.  

Zaniechanie w procesie legislacyjnym prezentacji przesłanek określenia sposobu 

kalkulacji determinantów podatku od gier i  przesłanek wyboru metody opodatkowania oraz 

brak prezentacji przesłanek obliczenia wysokości opłat, dopłat i kar pieniężnych istotnie 

ograniczają  możliwość  potwierdzenia, że mechanizmu partycypacji państwa w dochodach 

z  gier hazardowych  umożliwia uzyskiwanie dochodów budżetowych na poziomie 

adekwatnym do wyników ekonomicznych uzyskiwanych przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie gier hazardowych.  

 W toku podjętych badań wykazano, że model partycypacji państwa w dochodach 

z  hazardu jest wynikiem kompromisu związanego z koniecznością pogodzenia ochrony 

różnych wartości.  Zadaniem państwa jest zarówno ochrona społeczeństwa przed negatywnymi 

skutkami hazardu, jak i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów publicznych. 

Pozytywnie zweryfikowana została teza, że  dylemat poboru podatku od gier hazardowych jest 

związany z negatywną oceną hazardu jako zjawiska generującego patologie społeczne (teza 1.). 

Społecznym skutkiem hazardu są zjawiska patologiczne związane z uzależnieniem lub 

przestępczością. W interesie społeczeństwa konieczne są zatem regulacje prawne 

podejmowane w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom hazardu. Wątpliwości budzi więc 

pobór podatku od podmiotów prowadzących działalność związaną z ryzykiem negatywnych 

konsekwencji społecznych. Powyższe uzasadniało prowadzenie badań w celu weryfikacji tezy, 

że pobór podatku od gier hazardowych stanowi afirmację legalizacji hazardu (teza 2.). 
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W  odniesieniu do obecnie obowiązującego prawa powyższa teza jest uzasadniona. Skoro 

państwo uzyskuje dochody z tytułu opodatkowania gier urządzanych legalnie, potwierdza nie 

tylko „stan tolerowania” tego rodzaju usług, ale również „stan aktywności” związany 

z  poborem podatku będącego częścią środków pieniężnych angażowanych w gry. 

Potwierdzona została teza, że pozyskiwanie dochodów z gier hazardowych wymaga określenia 

zasad tworzenia legalnego rynku gier hazardowych oraz mechanizmów ochrony społeczeństwa 

przed negatywnymi skutkami hazardu (teza  3.). 

Postawiona we wstępie teza badawcza, że partycypacja państwa w dochodach z gier 

hazardowych jest zjawiskiem o charakterze historycznym (teza 4.) znalazła potwierdzenie 

w  rozdziale I. Od dawna środki angażowane w grę były dzielone pomiędzy podmiot 

zezwalający na urządzanie gry, podmiot urządzający grę i gracza. Rozważania poczynione 

w  kontekście historycznym uzasadniają również konstatację, że od dawna w drodze 

stanowienia regulacji publicznoprawnych poszukiwano sposobów reglamentacji hazardu. 

Historia gier hazardowych ilustruje działania prawne stanowiące ingerencję w tę sferę 

aktywności. Przeprowadzone na użytek niniejszej pracy badania dowodzą, że regulacje prawne 

dotyczące gier hazardowych uwzględniają behawioralny charakter hazardu. Doświadczenie 

historyczne potwierdza, że wiedza o hazardzie jako zjawisku socjologicznym jest istotna 

w  procesie stanowienia prawa. W kontekście historycznym zasadne jest twierdzenie 

o  niezmienności poszukiwania rozwiązań prawnych odpowiadających potrzebom 

indywidualnym i publicznym. Jednocześnie uzasadnione jest twierdzenie, że szczególne 

regulacje dotyczące hazardu dowodzą istnienie i intensywność tej formy aktywności. Jest 

oczywiste, że gdyby nie obserwowano hazardu jako zjawiska społecznego, nie zaistniałaby 

konieczność wprowadzania szczególnych regulacji prawnych, w skrajnej formie prowadzących 

do zakazu organizowania gier hazardowych. Analiza historycznoprawna działalności 

w  zakresie gier hazardowych potwierdza, że uzasadnienie prawnej ingerencji dotyczącej tej 

dziedziny aktywności niezmienne stanowią dostrzegane ekonomiczne i społeczne skutki 

hazardu.  

 Ekonomicznym skutkiem hazardu jest przepływ wartości materialnych pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w grę, co uzasadnia postrzeganie hazardu jako działalności 

prowadzonej dla zysku. Konsekwencją jest działanie ustawodawcy polegające na prawnym 

uregulowaniu danin pozwalających na partycypację suwerena w dochodach z gry. Tradycja 

uzyskiwania dochodów publicznych z gier hazardowych w dużym zakresie legitymizuje hazard 

i potwierdza, że dochody z tego tytułu mają znaczenie dla dochodów publicznych.  
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Obserwacje poczynione w kontekście historycznym pozwalają również 

na  sformułowanie wniosku, że warunkiem osiągnięcia zakładanego celu prawnej regulacji 

hazardu jest prawidłowe, zgodne z aktualną sytuacją społeczną, ustalenie poziomu akceptacji 

hazardu oraz skali  zagrożeń związanych z tą formą aktywności. Analiza historyczna 

potwierdza, że zasady religijne determinują zachowania społeczne. Religia stanowi wartość 

aksjologiczną mającą istotny wpływ na kształtowanie się rynku gier hazardowych w 

poszczególnych kulturach prawnych. Analiza ewolucji hazardu pozwala również na 

sformułowanie konkluzji, że prawne regulacje hazardu powinny uwzględniać związane 

z  postępem technologicznym zmiany rynku gier hazardowych. Uzasadniony jest generalny 

wniosek dotyczący wymogu prowadzenia procesu legislacyjnego w zgodności z realiami 

społecznymi i wartościami aksjologicznymi. Konieczne jest uwzględnienie potrzeby 

i  akceptacji hazardu. Ważne są również realia technologiczne związane ze sposobami 

oferowania usług hazardowych. Realizacja tego postulatu napotyka jednak na ograniczenia 

związane z wtórnym charakterem regulacji prawnych, podejmowanych w odpowiedzi na 

następstwa postępu technicznego. Pozytywnie zweryfikowano zatem tezę, że w procesie 

legislacyjnym, dotyczącym podatku od gier hazardowych, niezbędne jest zapewnienie 

równowagi pomiędzy potrzebą stworzenia stabilnego otoczenia prawnego rynku gier 

hazardowych a koniecznością uwzględnienia dynamicznych zmian technologicznych 

w  obszarze usług hazardowych (teza 5.). Refleksja dotycząca historii hazardu powinna być 

inspiracją dla poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych. 

Zasadą prawidłowej legislacji powinno być precyzyjne określanie celów 

wprowadzanych regulacji prawnych. W systemach niedemokratycznych jasno określano 

przyczynę wprowadzenia podatku. Nie ukrywano celu fiskalnego, wskazując na przykład 

konieczność sfinansowania wojny lub krucjaty. W systemach demokratycznych cele fiskalne 

są kamuflowane eksponowanymi celami ochrony graczy i społeczeństwa przed negatywnymi 

skutkami hazardu. W obowiązującej ustawie o grach hazardowych, podobnie jak w ustawach 

wcześniejszych, cel fiskalny nie został expressis verbis ujawniony. Zwraca uwagę, że nazwa 

tego aktu prawnego nie odzwierciedla pełnego zakresu regulacji. W tytule ustawy o grach 

hazardowych nie wskazano, że jest to również ustawa podatkowa – ustawa o podatku od gier. 

W trakcie prac legislacyjnych, w projektach i dyskusjach dotyczących regulacji hazardu, 

przyjęto praktykę ukrywania celów związanych z zamiarem pozyskiwania dochodów 

publicznych. Kompleksowość ustawy o grach hazardowych, zawierającej przepisy dotyczące 

organizacji gier oraz przepisy dotyczące danin publicznych nie usprawiedliwia pomijania 

fiskalnego celu tego aktu prawnego. W istocie jest to sposób ukrywania dylematu związanego 



356 

z poborem świadczeń pieniężnych od działalności ocenianej jako zagrażająca społeczeństwu. 

W procesie stanowienia prawa istotny jest efekt polegający na stworzeniu norm prawnych 

klarownie opisujących rzeczywistość. Z tej przyczyn konieczne jest postulowanie de lege 

ferenda sprecyzowania fiskalnego celu ustawy o grach hazardowych. Niezależnie od tego, 

że  regulacje zawarte w ustawie o grach hazardowych są wynikiem kompromisu związanego 

z  realizacją różnych zadań państwa, ustawodawca powinien expressis verbis określić charakter 

przyjętych regulacji.  

Analiza obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że w ustawie nie 

wprowadzono generalnej definicji hazardu. Kwestia ustawowego katalogu gier jest kluczowa 

dla sfery finansów publicznych, skoro opodatkowaniu podlegają gry legalne.  Postanowienia 

ustawy dotyczą gier hazardowych wymienionych w katalogu ustawowym. Zgodnie z ustawą 

grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. 

Warunki uznania poszczególnych gier hazardowych za należące do katalogu ustawowego 

zostały poddane szczegółowej regulacji. Poza regulacją ustawy o grach hazardowych są 

natomiast regulaminy gry. Są one opracowane przez podmiot urządzający grę, zatwierdzane 

przez właściwy organ,. W ustawie nie opracowano wzorów regulaminów tradycyjnych gier.  

De lege lata można twierdzić, że przyjęte rozwiązanie pozwala na tworzenie szerokiej oferty 

gier hazardowych, oczywiście pod warunkiem zgodności z przepisami ustawy. W ustawowej 

definicji gier w karty posłużono się nazwami gier: black jack, poker i baccarat. Konieczne jest 

wskazanie, że w ustawie o grach hazardowych posłużono się  nazwami gier o historycznych 

tradycjach, nie wyjaśniając tych pojęć na poziomie definicji legalnych.  De lege lata budzi 

wątpliwości brak doprecyzowania ze strony ustawodawcy pozwalającego na ujednolicenie 

kryteriów oceny dokonywanej przez właściwy organ. Nie można wykluczyć, że treści 

opracowanych przez różne podmioty urządzające gry w karty regulaminów gry o tej samej 

nazwie będą różne. Urzędowe potwierdzenie ochrony graczy powinno obejmować również 

przypisanie grze o określonej nazwie stałych zasad jej urządzania. Powyższe nie wynika jednak 

z przepisów obowiązującego prawa, co uzasadnia uwagi krytyczne zgłoszone w rozdziale I 

niniejszej pracy.  

Na podstawie badań przeprowadzonych w rozdziale II można stwierdzić, że kwestią 

wymagającą uwagi ustawodawcy jest tworzenie przepisów ustawowych o charakterze 

generalnym. Szeroka definicja gier hazardowych pozwoliłaby na odstąpienie 

od  kazuistycznego opisu poszczególnych gier. Na żadnym etapie projektowania prawa 

dotyczącego gier hazardowych nie rozważano możliwości skonstruowania ogólnej definicji gry 

hazardowej, w której podstawowymi kwalifikatorami byłyby warunek losowości i przypadku 
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oraz warunek oferowania wygranej. De lege ferenda wypada postulować podjęcie prac nad 

sformułowaniem szerokiej definicji stanowiącej, że grami hazardowymi są wszystkie gry 

spełniające wyżej wskazane warunki, o ile nie charakteryzują się cechami wskazanymi 

w  katalogu obejmującym wyłączenia uwzględniające konieczność ochrony istotnych wartości 

społecznych. Proponowana zmiana definicji gier hazardowych skutkowałaby uniknięciem 

konieczności zmian przepisów prawa w związku z dynamiką rozwoju technologicznego 

w  obszarze gier hazardowych. Efekt rozszerzenia katalogu gier legalnych odpowiada zasadzie 

swobody prowadzenia działalności gospodarczej i gwarantuje odpowiedni poziom dochodów 

budżetowych.  

 

2. Kolejnym celem niniejszej dysertacji była odpowiedź na pytanie, czy środki prawne 

i prawnofinansowe, jakimi dysponuje państwo w zakresie gier hazardowych są optymalne. 

Dylemat poboru podatku od gier hazardowych związany z negatywną oceną hazardu 

jako zjawiska generującego patologie społeczne sprowadza się do wskazywania różnych 

wartości podlegających ochronie prawnej. Podkreślana i deklarowana jest konieczność ochrony 

społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. Nie jest jednak możliwe uzyskiwanie 

dochodów z tytułu działalności w zakresie gier hazardowych bez udziału graczy w grach 

urządzanych przez podmioty działające legalnie. Warunkiem partycypacji państwa 

w  dochodach z hazardu jest ekonomiczna efektywność tej formy działalności. Podmioty 

prowadzące działalność w zakresie hazardu świadczą usługi, których celem jest zaspokojenie 

społecznej potrzeby udziału w działaniach opartych na zasadzie ryzyka w celu uzyskania 

wygranej. Ludzie niezmienne poszukują emocji związanych z udziałem w grze o charakterze 

losowym i oczekiwaniem wygranej, co zapewnia popyt na ten rodzaj usług. Legalny hazard nie 

tylko zapewnia bezpieczeństwo graczy, lecz umożliwia pobór danin stanowiązych dochód 

budżetu państwa. Działalność w zakresie hazardu stanowi świadczenie usług, zatem podobnie 

jak inne formy działalności gospodarczej podlega obciążeniom publicznoprawnym. 

Podatnikami podatku od gier są podmioty o zróżnicowanym statusie prawnym, prowadzące 

działalność o różnej intensywności. De lege lata uzasadniony jest wniosek, że generalnie 

podatek od gier wpisuje się w ogólną zasadę opodatkowania działalności gospodarczej. 

Podatnikami podatku od gier są, co do zasady, podmioty urządzające gry hazardowe i zakłady 

wzajemne, a nie gracze. Jedynym wyjątkiem jest opodatkowanie graczy – uczestników turnieju 

pokera. Trudno wskazać ratio legis opodatkowania uczestników turnieju pokera podatkiem od 

gier. Przysporzenia w postaci wygranych w tego typu rozgrywkach są uzyskiwane od innych 

osób uczestniczących w grze. Wygrana nie stanowi zatem dochodu z prowadzonej działalności 
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gospodarczej, lecz rodzaj alokacji środków pomiędzy osobami fizycznymi. W świetle 

powyższego nie ma przeszkód opodatkowania dochodów z tego tytułu podatkiem dochodowym 

na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

a  nie podatkiem od gier. Należy uznać, że zarówno reglamentacja urządzania gier i zakładów 

wzajemnych, jak i przepisy ustawy o grach hazardowych w części dotyczącej podatku od gier, 

wymagają jednoznacznego  odniesienia do czynności prowadzonych w sposób zorganizowany 

w celu osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności. Uzasadniony jest zatem wniosek de lege 

ferenda, że ustawodawca powinien wyeliminować z kręgu podatników podatku od gier 

podmioty podejmujące działania o charakterze innym niż działalność gospodarcza rozumiana 

jako czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych 

i  prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.  

Bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetowych ma odbiorca usług – gracz. 

Zaangażowanie przez gracza własnych środków powoduje, że podmiot urządzający gry 

uzyskuje przychody z tego tytułu. W rezultacie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od 

gier działającego legalnie podmiotu urządzającego gry hazardowe. Podmiot, do którego jest 

kierowana oferta gry legalnej, może nie skorzystać z tej formy usług. Gracz dokonuje wyboru 

udziału w grach legalnych lub nielegalnych. Determinanty uczestnictwa w grach legalnych są 

zróżnicowane. Zainteresowanie graczy hazardem legalnym zależy między innymi od oferty 

wielkości wygranych. Oczywiście nie jest to jedyne kryterium wyboru, gdyż zarówno legalne 

podmioty urządzające gry, jak i gracze uczestniczący w grach legalnych, korzystają z ochrony 

prawem przewidzianej, co stanowi dodatkową wartość uwzględnianą jako kryterium wyboru 

pomiędzy legalnym rynkiem gier a szarą strefą hazardu. Zainteresowanie graczy 

poszczególnymi grami pozostaje w związku z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi. Na popyt 

mają wpływ przepisy dotyczące dostępu do gier, wysokości gwarantowanej puli wygranych, 

możliwości reklamy, bezpieczeństwa gry, obowiązku ujawnienia danych personalnych graczy. 

Przedmiot zainteresowania graczy zmienia się w zależności od postępu technicznego. 

Atrakcyjność gier online jest związana z powszechnym dostępem do sieci Internet.  

Postawy społeczne wobec hazardu zależą od świadomości zagrożeń, zamożności, 

poziomu akceptacji środowiskowej, treści doniesień medialnych lub oficjalnych akcji 

informacyjnych. Sumą różnych czynników jest określony klimat społeczny powodujący, że gry 

hazardowe niejednokrotnie są kojarzone ze środowiskami patologicznymi lub akceptowane 

jako powszechnie dostępna rozrywka. Powyższe okoliczności istotnie utrudniają możliwość 

sprecyzowania wniosków dotyczących skutków prawnej regulacji gier hazardowych w sferze 
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finansów publicznych. Elementy należące do sfery emocji społecznych nie poddają się 

weryfikacji. Nie jest możliwa ocena gradacji siły ich oddziaływania na finanse publiczne.  

Należy zwrócić uwagę, że udział w grach hazardowych należy do sfery życia 

prywatnego. Gracze nie są zainteresowani ujawnianiem swojego zainteresowania hazardem. 

Formy rejestracji graczy stanowią ingerencję dotyczącą obszaru danych wrażliwych. Aktualnie 

powszechna jest świadomość i potrzeba ochrony tych wartości. W obecnym stanie prawnym 

rejestr graczy korzystających z automatów do gier nie jest niezbędny dla gwarancji interesów 

fiskalnych. Stawki gry i częstotliwość gier są rejestrowane w programach poszczególnych 

automatów do gier, a danina publiczna stanowi efekt kalkulacji ryczałtowej. Uzasadniony jest 

wniosek de lege lata, że system teleinformatyczny umożliwiający rejestrację i archiwizację 

obrotu środkami pieniężnymi, przebiegu gier, lokalizacji oraz technicznej sprawności 

automatów oraz ograniczenia miejsc ich lokalizowania, a także gwarancja permanentnego 

i  nieodpłatnego dostępu ministra właściwego do spraw finansów publicznych do systemu 

rejestrującego umożliwiają zapewnienie legalnego, bezpiecznego i rzetelnego oferowania gier. 

Rejestry nie powinny obejmować osób grających na automatach. Poddanie graczy gier na 

automatach obowiązkowej rejestracji ujawniającej dane personalne może wywoływać skutek 

zniechęcający do udziału w grach oferowanych legalnie. Dostateczną ochronę może zapewnić 

legitymowanie graczy w celu uniemożliwienia gry osobom niepełnoletnim. Postulatem de lege 

ferenda jest utworzenie w kasynach dwóch stref dostępu: miejsc gier na automatach i części 

kasyna tradycyjnego oraz odstąpienie od prowadzenia rejestru graczy w salonach gier na 

automatach.  

Teza badawcza, że restrykcyjne ograniczanie dostępu do hazardu legalnego nie stanowi 

skutecznego rozwiązania ograniczającego negatywne konsekwencje hazardu (teza 6.), znalazła 

potwierdzenie w niniejszej pracy. Dochody z tytułu gier hazardowych są zależne od 

ukształtowania i rozmiaru rynku legalnych gier hazardowych. Kluczowe znaczenie ma 

behawioralny charakter zainteresowania udziałem w grach hazardowych. Potrzeba udziału w 

grach hazardowych może być szacowana jako wartość stała. Badania potwierdziły, że 

ograniczenia dostępu do hazardu legalnego powodują poszukiwanie możliwości udziału 

w  grach oferowanych w szarej strefie hazardu. Potrzeba hazardu może być przedmiotem 

wypowiedzi o znaczeniu edukacyjnym, w ramach profilaktyki i zapobiegania negatywnym 

skutkom hazardu. Argument konieczności przeciwdziałania zjawiskom społecznie szkodliwym 

jest przywoływany w dyskusjach dotyczących legalności gier hazardowych. De lege lata 

granice legalnego hazardu są ściśle reglamentowane zarówno w odniesieniu do podmiotów 

urządzających gry, rodzaju gier, udziału w grach. W odniesieniu do prawnej regulacji gier 
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hazardowych istotne znaczenie ma zasada zrównoważonego rozwoju nakazująca 

uwzględnienie zarówno potrzeby stworzenia rynku gier legalnych, jak i konieczności ochrony 

graczy oraz określenia reguł dotyczących dochodów z tytułu gier hazardowych. 

Wyrażany w literaturze przedmiotu pogląd o braku społecznej akceptacji hazardu nie 

znajduje potwierdzenia w przeprowadzonych w niniejszej dysertacji badaniach 

historycznoprawnych, w tym uwzględniających aspekty aksjologiczne (ze szczególną rolą 

religii dla stanowienia przepisów prawa w rozpatrywanym obszarze). Wysoki poziom 

zainteresowania graczy udziałem w grach i zakładach wzajemnych potwierdza akceptowanie 

oferty usług hazardowych. Przychody podmiotów organizujących gry hazardowe świadczą o 

popularności gier i zakładów wzajemnych. Loterie, gry liczbowe, totalizatory, zakłady 

bukmacherskie, gry na automatach, gry w kasynach mają wielu entuzjastów. Nie budzi jednak 

wątpliwości, że akceptacją społeczną nie są objęte skutki hazardu w postaci uzależnienia 

prowadzącego do zachowań dysfunkcyjnych w sferze relacji społecznych oraz zjawisk 

przestępczych. Wymaga podkreślenia, że z uwagi na dynamikę zmian nastrojów społecznych 

ustalenie poziomu akceptacji hazardu w praktyce sprawia trudność. Niezależnie jednak od 

pejoratywnych ocen etycznych i świadomości negatywnych skutków uzależnienia od hazardu 

nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tej formy aktywności. W rezultacie wnioski 

dotyczące znaczenia dochodów publicznych z gier hazardowych w budżecie państwa należy 

wiedzieć w ujęciu dynamicznym jako dotyczące zjawisk kształtowanych zarówno regulacjami 

prawnymi, jak i zdarzeniami społecznymi. De lege ferenda uzasadniony jest postulat 

uwzględniania, że w państwie prawa zasadą powinno być prowadzenie procesu legislacyjnego 

zgodnie z realiami społecznymi. Stan potrzeb społecznych wyznaczanych poziomem 

akceptowanych wartości nie powinien być przedmiotem ingerencji prawnej. Wiedza, 

że  etiologia hazardu jest związana z ludzką naturą, umożliwia stworzenie efektywnej regulacji 

prawnej kształtującej rynek legalnych gier hazardowych.  

Generalnie przepisy ustawy o grach hazardowych stanowią podstawę prawną 

organizacji działalności w zakresie gier hazardowych w sposób umożliwiający pozyskiwanie 

dochodów budżetu państwa. W ustawie o grach hazardowych ukształtowana została relacja 

pomiędzy podmiotami urządzającymi  gry, graczami  oraz Skarbem Państwa. Przychody 

z  tytułu gier legalnych są dzielone, w proporcjach określonych przez ustawodawcę, pomiędzy 

te grupy podmiotów. Niewłaściwe proporcje partycypacji wskazanych grup w dochodach 

z  działalności w zakresie gier hazardowych wpływa na przenoszenie aktywności podmiotów 

urządzających gry do szarej strefy hazardu.  
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 Teza, że wysokość dochodu z tytułu gier hazardowych pozostaje w związku z 

ukształtowaniem legalnego rynku gier hazardowych została potwierdzona (teza 7.). 

Podatnikami podatku od gier hazardowych są podmioty urządzające gry hazardowe zgodnie z 

prawem. „Szara  strefa” hazardu  nie generuje dochodów z tytułu podatku od gier, opłat i dopłat. 

Dostępne dane nie potwierdzają kompensacyjnego efektu wyegzekwowanych należności 

z  tytułu kar pieniężnych za urządzanie gier hazardowych z naruszeniem ustawy o grach 

hazardowych.  

Dochody publiczne uzyskiwane z tytułu urządzania gier hazardowych są zależne od 

wielu czynników wpływających na rynek legalnych gier hazardowych Dochody te nie są 

kształtowane według reguły prostej zależności pomiędzy przepisami dotyczącymi organizacji 

gier hazardowych oraz przepisami dotyczącymi danin publicznych. Istotna obserwacja będącą 

rezultatem podjętych badań dotyczy relacji pomiędzy organizacją rynku gier a dochodami z 

tego tytułu. Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych uzasadnione jest 

stwierdzenie, że zmiana organizacji legalnego rynku gier hazardowych nie wpływa 

automatycznie na poziom uzyskiwanych dochodów podatkowych budżetu państwa.  

Obserwowane wielkości są pochodną nie tylko udziału określonych gier w hazardzie 

legalnym, lecz również przyjętej podstawy i stawki opodatkowania. Wybór rozwiązania 

prawnego dotyczącego każdego z tych wskaźników powinien być przedmiotem analizy 

i  wyjaśnień w uzasadnieniu projektu ustawy dotyczącej obciążenia daninami gier 

hazardowych. W ustawie o grach hazardowych standardy w tym zakresie nie zostały 

zachowane  De lege lata uzasadniony jest wniosek, że przesłanki zróżnicowania postaw 

opodatkowania i stawek podatku od gier nie zostały wyjaśnione w projekcie ustawy. Zwraca 

również uwagę brak legalnej definicji pojęcia stawki podatku.  Poprzestanie przez ustawodawcę 

na wskazaniu wielkości stawek podatku od poszczególnych gier stanowi uproszczenie, wskutek 

którego definiowanie jednej z wielkości kształtujących zobowiązanie podatkowe wymaga 

odwołania do pojęć języka potocznego.  

Istotne wnioski dotyczą doświadczenia polskiej branży gier hazardowych związanego 

ze zmianą koncepcji rynku gier na automatach. Materiał badawczy ujawnił, że zła jakość prawa 

powoduje sytuację braku pewności co do przepisów obowiązujących. Zaistniałe w związku 

z  uchwaleniem nowej ustawy o grach hazardowych daleko idące wątpliwości dotyczące jej 

obowiązywania potwierdziły bezpośrednią relację pomiędzy jakością prawa a wysokością 

dochodów publicznych. Naruszenie obowiązku notyfikacji projektu przepisów technicznych 

doprowadziło do realnych strat w sferze finansów publicznych. Niedopełnienie wymogów 

prawidłowej legislacji spowodowało wątpliwości co do stanu prawnego, a w konsekwencji 
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niemożność egzekwowania prawa. Ocena legalności działalności gospodarczej, również 

działalności w zakresie gier hazardowych, jest dokonywana na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Ocena ta nie jest możliwa w warunkach budzącego wątpliwości środowiska 

prawnego. Podmioty branży hazardowej wykorzystują prawne możliwości kwestionowania 

skuteczności zmian prawa wpływających na warunki prowadzenia legalnej działalności. 

Znajomość prawa, świadomość możliwości ochrony w sądach i trybunałach są 

wykorzystywane w poszukiwaniu ochrony interesów podmiotów gospodarczych. Z materiałów 

zgromadzonych i analizowanych w pracy wynika, że stan braku pewności prawa spowodowany 

wadliwością procesu legislacyjnego był w praktyce wykorzystywany do podejmowania 

aktywności gospodarczej, której prawna ocena była utrudniona. Rezultatem było zmniejszenie 

dochodów budżetowych z tytułu legalnego prowadzenia gier hazardowych.  

Wymóg dbałości o jakość prawa dotyczącego gier hazardowych dotyczy również 

przepisów intertemporalnych. De lege ferenda uzasadniony jest wniosek, że przepisy, mocą 

których zmieniane są przepisy dotychczasowe, powinny starannie regulować również kwestie 

intertemporalne, istotne dla stabilności, przejrzystości i pewności prawa. Zmiany prawa 

dotyczące działalności gospodarczej, również tak istotnie jak hazard oddziałującej na zjawiska 

społeczne, powinny być dokonywane ewolucyjnie, z wykorzystaniem systemu konsultacji, 

negocjacji i obserwacji konsekwencji dla budżetu państwa. Skutek zmian prawa dotyczącego 

sfery podatnej na lokowanie w szarej strefie powinien być oceniany długofalowo.  

 

 3. Kolejnym celem badawczym było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jakim 

zakresie dynamiczne zmiany w zakresie regulacji prawnych w ostatnich latach wpływały na 

wysokość dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych i jaka jest skala dochodów 

publicznych z tego tytułu?  

 Ograniczenia rynku określonych gier w praktyce były kompensowane zwiększeniem 

zainteresowania innymi usługami hazardowymi podlegającymi opodatkowaniu. Interesujące 

obserwacje dotyczą rynku gier na automatach. Zakaz urządzania gier na automatach do gier 

o  niskich wygranych spowodował poszukiwanie przez graczy innych form hazardu. 

Zwiększyło się zainteresowania grami liczbowymi, loteriami pieniężnymi i zakładami 

wzajemnymi. Można stwierdzić, że stała potrzeba hazardu nie zmienia się pod wpływem prawa, 

zatem stabilność przepisów prawa dotyczących organizacji gier hazardowych nie ma 

kluczowego znaczenia dla dochodów publicznych ma stabilność przepisów prawa dotyczących 

organizacji gier hazardowych. Nie została zatem potwierdzona teza, że istotne znaczenie dla 

dochodów publicznych ma stabilność przepisów prawa dotyczących organizacji gier 
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hazardowych (teza 8.). Jeżeli więc na rynku gier legalnych potrzeba udziału w grach zostaje 

zaspokojona, zmiana dotycząca organizacji rynku gier nie wpływa bezpośrednio na dochody 

z  tytułu podatku od gier.  

Zmiany prawa wpływające na kształt legalnego rynku gier hazardowych nie powodują 

zasadniczych różnic w dochodach budżetowych z uwagi na  możliwość  odpowiedniego 

zwiększania obciążeń podatkowych  w odniesieniu do wszystkich dostępnych gier. Nie można 

jednak pomijać, że ostateczna wysokość dochodów z tytułu gier hazardowych jest zależna od 

regulacji wpływających na wysokość podatku. Zmiany przepisów prawa podatkowego 

bezpośrednio wpływają na dochody budżetowe. Zestawienia statystyczne dotyczące dochodów 

z tytułu gier w poszczególnych latach potwierdzają, że dochody globalne nie zależą jedynie od 

podziału rynku gier, lecz również wysokości obciążeń podatkowych związanych z urządzaniem 

poszczególnych gier. 

W ramach badań podjęta została próba ustalenia, czy zachodzi relacja pomiędzy 

wprowadzeniem monopolu państwowego w zakresie wybranych usług hazardowych 

a  dochodami budżetu państwa. Badania potwierdziły, że monopolizacja usług hazardowych 

nie zwiększa dochodów publicznych z tytułu hazardu.( teza 9.) Wysokość dochodu z tytułu gier 

hazardowych pozostaje w związku z ukształtowaniem legalnego rynku gier hazardowych. 

Przepisy prawa dotyczące reglamentacji urządzania gier hazardowych wpływają na poziom 

zainteresowania urządzaniem określonych gier przez podmioty działające w tej branży. 

Przykładowo można wskazać, że objęcie monopolem państwa gier na automatach poza 

kasynem gier spowodowało zmniejszenie rynku gier, które mogą urządzać podmioty działające 

na podstawie koncesji lub zezwolenia. Zgodnie z prawem jedynie działalność legalna podlega 

obowiązkowi podatkowemu. Wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od gier jest 

pochodną liczby podmiotów opodatkowanych, podstaw opodatkowania oraz stawek podatku. 

Liczba podmiotów działających legalnie zależy od prawnych gwarancji umożliwiających 

osiąganie zysku. Reasumując, można zauważyć, że zachodzi związek pomiędzy regulacją 

rynku usług hazardowych a dochodami publicznymi.  

Przedmiotem ścisłej obserwacji powinna być efektywność ekonomiczna monopolu 

w  zakresie gier na automatach. Interesy fiskalne mogą uzasadniać odstąpienie od tego 

rozwiązania. Monopol powoduje konieczność stosowania procedur przetargowych, a także 

konieczność inwestycji ze środków publicznych. W rezultacie dochody publiczne są relatywnie 

niskie. Zaletami systemu koncesjonowania jest większa nowoczesność związana 

z  elastycznością korzystania z nowych technologii, a także ponoszenie ciężaru nakładów przez 

podmioty sfery prywatnej. W świetle powyższego uzasadniona jest konstatacja, że wypowiedzi 



364 

dotyczące koncepcji monopolu państwa w sektorze usług hazardowych powinny stać się 

asumptem do rozszerzonej dyskusji uwzględniającej cele fiskalne.  

De lege ferenda, na podstawie badań przeprowadzonych w rozdziale II, postulować 

wypada zwiększenie dostępu do legalnych gier na automatach. Wprowadzone prawne 

ograniczenia nie uwzględniają wysokiego poziomu zainteresowania graczy tą formą usług. Nie 

jest potwierdzone założenie, że dostęp do automatów stanowi decydujący czynnik udziału 

w  tego typu grach. Zebrane dane statystyczne uprawniają do wniosku, że zainteresowanie 

grami na automatach nie jest skutkiem dostępu do automatów, lecz przyczyną poszukiwania 

możliwości tej formy gry. Powyższe sprawia, że potrzeba hazardu tego typu jest realizowana 

zarówno w sferze gier legalnych, jak również w szarej strefie. Monopol państwa w zakresie 

gier na automatach w kasynach gry i salonach gier obliguje do zgodnego z potrzebami 

społecznymi ustalenia limitów i lokalizacji tych placówek. Niedostosowanie liczby automatów 

do popytu poprzez ograniczenie liczby kasyn, w których są lokowane automaty do gier oraz 

liczby salonów gier, a także zakaz zmiany lokalizacji legalnie działających automatów mogą 

być przyczyną przenoszenia działalności w zakresie gier na automatach do szarej strefy. O ile 

liczba kasyn może być uznana za wystarczającą, to zauważyć można, że nie jest dostateczna 

liczba salonów gier na automatach. Ograniczenie szarej strefy nie jest możliwe bez zwiększenia 

limitów lokalizacji w proporcji do liczby ludności w celu zapewnienia dostępu do gier 

legalnych również w mniejszych miejscowościach. Obserwowane zjawisko zwiększania oferty 

gier nazywanych zręcznościowymi pomimo ich losowego charakteru potwierdza, że aktualna 

strategia limitowania rynku gier na automatach nie sprzyja graczom. Osoby korzystające 

z  takich gier w istocie są pozbawione ochrony odpowiadającej standardom bezpieczeństwa 

gier hazardowych oferowanych przez operatorów działających legalnie. Zjawisko to jest 

negatywne również ze względu na niższe dochody budżetowe.  

Aktualnie obowiązująca ustawa o grach hazardowych uzasadnia sformułowanie 

krytycznych wniosków de lege lata w odniesieniu do kwestii reklamy gier hazardowych. 

Generalny zakaz reklamowania gier hazardowych, z wyjątkami wskazanymi w ustawie, jest 

uzasadniany koniecznością ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu. 

Można się zgodzić, że reklama stanowi swoistą zachętę korzystania z tego rodzaju usług i może 

wpływać na zachowania różnych grup społecznych, także grup szczególnie zagrożonych 

uzależnieniem lub pauperyzacją. Tak wyjaśniana polityka ograniczania pozytywnych bodźców 

dotyczących udziału w grach hazardowych nie jest realizowana w sferze sponsoringu 

sportowego. Podkreślić należy, że sponsoring sportowy jest w istocie sposobem reklamy 

i  popularyzacji podmiotu sponsorującego. Dwuznaczność takiej aktywności wyklucza, 
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pozytywną ocenę przyjętych rozwiązań. Aprobata zasilania sportu środkami pochodzącymi od 

podmiotu prowadzącego działalność bukmacherską wymaga przyjęcia prawnych rozwiązań 

gwarantujących wpłaty na zasadach innych niż wynikające z uznaniowych decyzji tego 

podmiotu.  

W ramach oceny de lege lata należy wskazać, że rozwiązania prawne dotyczące 

zabezpieczeń finansowych nie zapewniają realizacji zakładanych celów. Analiza przepisów 

dotyczących organizacji rynku gier hazardowych prowadzi do wniosku, że negatywnie trzeba 

ocenić zmniejszenie katalogu ustawowo dozwolonych form zabezpieczeń finansowych 

składanych przez podmioty urządzające gry hazardowe. Zabezpieczenia stanowią gwarancję 

dochodów budżetu państwa. Argument, że odstąpienie od możliwości złożenia zabezpieczenia 

w formie ustanowienia hipoteki może być postrzegane jako rozwiązanie zapewniające 

łatwiejszą egzekucję, nie jest przekonujący. Nie jest uzasadnione pomijanie istotnych 

informacji ekonomicznych dotyczących rynku nieruchomości. W aktualnych realiach 

rynkowych ceny nieruchomości wykazują tendencje wzrostową, a w perspektywie 

długoterminowej prezentowane są prognozy co najmniej minimalnej gwarancji wynikającej ze 

stabilności cen. Z tej przyczyny uzasadniona jest konstatacja, że zabezpieczenie hipoteczne 

zapewnia realną wartość zabezpieczenia finansowego.  

 Teza, że wybór metod opodatkowania podatkiem od gier hazardowych powinien być 

dokonywany z uwzględnieniem zarówno efektywności poboru podatku, jak i konieczności 

zapewnienia konkurencyjności polskich podmiotów, prowadzących działalność w zakresie 

usług hazardowych została potwierdzona ( teza 10.).  Przeprowadzone badania potwierdziły, 

że przyjęty w ustawie o grach hazardowych model opodatkowania gier i zakładów wzajemnych 

istotnie nie jest optymalny. Postulat opodatkowania wszystkich gier i zakładów wzajemnych 

podatkiem,  w którym podstawę opodatkowania stanowi różnica pomiędzy  sumą stawek gry a 

wypłaconymi wygranymi  nie został zrealizowany.  Powyższe jest szczególnie istotne z uwagi 

na  urządzanie, dostępnych w zasięgu transgranicznym,  gier hazardowych  on-line. 

Opodatkowanie podatkiem od gier zakładów wzajemnych, również zawieranych online, 

powinno ulec zmianie polegającej na przyjęciu metody gwarantującej ochronę źródeł 

dochodów publicznych oraz zapewniającej polskim podmiotom prowadzącym działalność 

w  tym zakresie konkurencyjność wobec podmiotów działających na innych rynkach.   

 

 4. Kolejnym celem pracy było ustalenie, czy i w jakim zakresie przyjęty przez polskiego 

ustawodawcę model pozyskiwania dochodów publicznych z tytułu działalności w zakresie gier 

hazardowych różni się od modeli przyjętych w innych porządkach prawnych. Przyjęty 
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w  ustawie o grach hazardowych model opodatkowania zakładów wzajemnych istotnie odbiega 

od standardów europejskich. Podstawą opodatkowania zakładów wzajemnych w ustawie 

o  grach hazardowych jest suma wpłaconych przez graczy stawek. Powszechnie stosowana w 

innych krajach metoda opodatkowania polegająca na ustaleniu podstawy opodatkowania jako 

różnicy pomiędzy sumą stawek gry a wypłaconymi wygranymi umożliwia stworzenie 

optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zakładów 

wzajemnych. Polskie podmioty prowadzące działalność w warunkach restrykcyjnego reżimu 

podatkowego nie mają możliwości oferowania wygranych na poziomie konkurencyjnym 

wobec podmiotów działających w liberalnym systemie podatkowym. Powyższe jest 

szczególnie istotne z uwagi na transgraniczne znaczenie sieci Internet. Uzasadniona jest zatem 

krytyczna ocena obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących zakładów wzajemnych, 

również w odniesieniu do gier zawieranych online. Przeprowadzona w rozdziale III analiza 

prowadzi do wniosku, że wzrost w latach 2009 – 2019 dochodów podatkowych z tytułu 

zakładów wzajemnych, również zakładów wzajemnych online, nie uzasadnia wniosku 

o  poprawności przyjętego rozwiązania opodatkowania podmiotów oferujących tego rodzaju 

usługi. W sytuacji braku harmonizacji przepisów dotyczących podatku od gier konieczne jest 

dokonanie oceny ustawodawstwa krajowego pod względem gwarancji dla sfery finansów 

publicznych. Nasuwa się wniosek, że tendencja wzrostu dochodów podatkowych budżetu 

państwa nie jest dowodem ograniczenia szarej strefy zakładów wzajemnych. Wzrost dochodów 

budżetowych z podatku od zakładów wzajemnych potwierdza jedynie zwiększenie liczby 

zakładów wzajemnych przyjmowanych przez podmioty rynku legalnego. Nie są znane 

statystyki szarej strefy zakładów wzajemnych, nie można jednak nie dostrzegać, że część 

graczy jest bardziej zainteresowana wielkością ewentualnej wygranej niż ochroną uzyskiwaną 

w związku z zawieraniem legalnych zakładów wzajemnych online. Istotne jest konstruowanie 

przepisów prawa podatkowego w sposób zapewniający optymalny, zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i budżetu państwa, poziom opodatkowania podatkiem od gier. 

Zmniejszenie obciążenia zakładów wzajemnych podatkiem od gier wskutek obniżenia 

podstawy opodatkowania może prowadzić do zwiększenia globalnych dochodów fiskalnych 

z  tego tytułu. Paradoksalnie, z uwagi na spodziewane zwiększenie liczby graczy 

zainteresowanych wyższymi wygranymi i liczby podmiotów opodatkowanych tworzących 

rynek hazardu legalnego, dochody budżetowe z tytułu podatku od gier mogą być wyższe niż w 

sytuacji obliczania podatku od wyższej podstawy opodatkowania. Potwierdzona została teza, 

że zmniejszenie obciążenia gier hazardowych daninami publicznymi może prowadzić do 

zwiększenia dochodów podatkowych i niepodatkowych z tego tytułu (teza 11.). Właściwy 
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model opodatkowania tworzący przyjazne środowisko prawne prowadzenia działalności gier 

hazardowych, powoduje zwiększenie liczby podmiotów opodatkowanych, tworzących rynek 

hazardu legalnego. 

W związku z powyższym należy postulować zmianę opodatkowania podatkiem od gier 

zakładów wzajemnych. Podatek od zakładów wzajemnych powinien być oparty na metodzie 

zapewniającej polskim podmiotom prowadzącym działalność w tym zakresie konkurencyjność 

wobec podmiotów działających na innych rynkach.  

 Obszerna część badań dotyczyła wypracowanych w orzecznictwie trybunałów 

międzynarodowych zasad prowadzenia usług hazardowych. Były one podporządkowane 

weryfikacji tezy badawczej, że ukształtowane w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych 

zasady dotyczące świadczenia usług hazardowych umożliwiają opracowywanie projektów 

harmonizacji prawa w zakresie gier hazardowych na poziomie minimalnym (teza 12.). Istotna 

jest odpowiedź na pytanie, czy państwo w regulacjach prawnych dotyczących limitowania 

dostępu do hazardu jest obowiązane uwzględniać standardy europejskie? Odpowiedź na to 

pytanie jest oczywista. Krajowe regulacje nie powinny naruszać gwarancji wynikających 

z  przepisów unijnych oraz orzeczeń TSUE i ETPCz odnoszących się do wspólnych tradycji 

państw członkowskich UE. Podstawowe zasady sprowadzają się do konieczności ochrony 

społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz do gwarancji prowadzenia legalnej 

działalności w zakresie gier hazardowych. W literaturze przedmiotu został wyrażony pogląd, 

że ukształtowane w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych zasady dotyczące usług 

hazardowych umożliwiają opracowywanie projektów harmonizacji prawa w zakresie gier 

hazardowych na poziomie minimalnym. W świetle powyższego uzasadnione było 

poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy harmonizacja na tym poziomie może oddziaływać 

na polskie dochody budżetowe. Potwierdzona została teza, że konieczność harmonizacji prawa 

w zakresie gier hazardowych wynika przede wszystkim z transgranicznego charakteru usług 

hazardowych oferowanych online (teza 13.). Aktualnie ograniczanie dostępu do gier 

urządzanych z wykorzystaniem sieci Internet jest dokonywane na poziomie poszczególnych 

państw według kryterium legalności na gruncie prawa krajowego. Blokowanie domen to 

rozwiązanie nieefektywne o tyle, że stanowi działanie podejmowane wobec operatorów, którzy 

podjęli nielegalne działania. Harmonizacja to przejaw dążenia do ochrony rynków i graczy na 

tym samym poziomie porównywalnym we wszystkich krajach unijnych. Takie postrzeganie 

celu harmonizacji prawa w zakresie gier hazardowych pozwala na sformułowanie wniosku, 

że  harmonizacja jest koncepcją zmiany prawa zgodnej z polską racją stanu.  
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 Ukształtowane w orzecznictwie trybunałów międzynarodowych zasady dotyczące 

świadczenia usług hazardowych umożliwiają opracowywanie projektów harmonizacji prawa w 

zakresie gier hazardowych na poziomie minimalnym. Potwierdzenie tezy badawczej dotyczącej 

możliwości harmonizacji minimalnej uzasadnia pytanie, czy obowiązujące ustawodawstwo 

polskie dotyczące gier hazardowych realizuje uznany przez TSUE cel minimalizacji ryzyka 

uzależnienia graczy od hazardu.  Limitowanie dostępu do gier hazardowych urządzanych na 

automatach, zakaz urządzania gier na automatach o niskich wygranych, zakaz udziału w grach 

osób niepełnoletnich, limitowanie reklamy, istnienie funduszu do spraw przeciwdziałania 

problemom hazardowym można kwalifikować jako rozwiązania prawne podporządkowane 

temu celowi. Uzasadniona jest uwaga de lege lata, że w istocie nie są to rozwiązania służące 

minimalizacji ryzyka uzależnień, lecz rozwiązania dotyczące granic akceptacji udziału w grach.  

Krytyczne uwagi de lege lata dotyczą również dopłat od gier hazardowych 

stanowiących przychody państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 29 u.f.p. 

Istotne jest prawne ukształtowanie proporcji podziału wpłat na poszczególne fundusze. 

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja Funduszu Przeciwdziałania Problemom Hazardowym. 

Uzasadniony jest wniosek, że kwoty wpływające na rzecz tego funduszu pozostają 

w  zasadniczej dysproporcji z kwotami przekazywanymi do pozostałych funduszy. Generalnie 

można stwierdzić, że są to kwoty znikome w porównaniu z katalogiem celów, których realizację 

mają umożliwiać. Wyniki finansowe poszczególnych funduszy prowadzą do wniosku, że środki 

dopłat od gier hazardowych w istocie nie służą zwalczaniu problemów hazardowych, lecz 

realizacji innych celów publicznych. Pojawia się pytanie o zgodność aktualnej regulacji 

z  założeniem, że środki na walkę z patologiami powinny pochodzić ze źródeł będących 

przyczyną zagrożeń. Zmniejszenie środków może powodować, że nie zostaną osiągnięte cele 

zwalczania negatywnych skutków hazardu. Negatywna ocena takiej sytuacji nie dotyczy 

wartościowania poszczególnych celów. Nie jest zasadne kwestionowanie społecznej potrzeby 

realizacji celów, dla których powołano pozostałe państwowe fundusze celowe. Wskazać jednak 

należy, że nie uwzględniono jednak kluczowej roli funduszu realizującego cel ustawy o grach 

hazardowych wskazywany na etapie prac legislacyjnych jako przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom hazardu. Ograniczanie środków wpływających na rzecz tego funduszu w istocie 

podważa deklaracje ustawodawcy.  

System dopłat do gier hazardowych budzi wątpliwości nie tylko z powodu dysproporcji 

środków zasilających poszczególne państwowe fundusze celowe. De lege ferenda należy 

rozważyć rezygnację z przyjętego modelu wyodrębniania państwowych funduszy celowych. 

Przyjęcie rozwiązania polegającego na przekazywaniu środków z tytułu dopłat bezpośrednio 
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do budżetu państwa umożliwiłoby redystrybucję na zasadach bezpośrednio poddanych 

rygorom ustaw budżetowych na poszczególne lata. Dochody budżetu państwa z tytułu dopłat 

mogłyby służyć realizacji aktualnie akceptowanych celów społecznych. Przeznaczanie dla 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań kwot wyliczanych w zależności od 

konkretnych potrzeb i programów odpowiadałoby zasadom efektywnego gospodarowania 

środkami publicznymi. Dodatkowo konieczne jest dostrzeżenie, że koszt obsługi państwowych 

funduszy celowych może w istotny sposób uszczuplać kwoty przeznaczane na realizacją zadań.  

Sytuacja prawna podmiotów urządzających gry podlegające obowiązkowi dopłat nie 

została należycie uregulowana. De lege lata należy zauważyć, że obowiązki w zakresie 

obliczenia dopłaty, poboru dopłaty oraz wpłacenia dopłaty na rachunek właściwego organu 

odpowiadają nie tylko obowiązkom płatnika podatku od gier z tytułu udziału gracza w turnieju 

gry w pokera, ale również ogólnej definicji płatnika. Obowiązki dotyczące dopłat ciążące na  

podmiotach  wykonujących  monopol państwowy są ukształtowanie analogicznie jak 

obowiązki płatnika. Dopłata, podobnie jak podatek, jest bezzwrotnym przymusowym 

świadczeniem publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z ustawy. Brak 

kompleksowego uregulowania w ustawie o grach hazardowych sytuacji podmiotu 

urządzającego gry uzasadnia postulat de lege ferenda wprowadzenia w ustawie odesłania do 

proceduralnych przepisów ogólnych dotyczących płatnika.  

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa uzasadniają wątpliwości co do opłat ciążących 

na podmiotach prowadzących działalność w zakresie hazardu. Zarówno koncesja, jak 

i  zezwolenie wyznaczają prawne granice urządzania gier są udzielane po uiszczeniu opłaty. 

Przedmiotem opłaty jest również władcza wypowiedź organu dotycząca rozstrzygnięcia 

charakteru gry. Możliwość podjęcia działalności jest warunkowana uprzednim uiszczeniem 

opłaty. Odmienna wykładnia obowiązujących przepisów, prowadząca do wniosku, że możliwe 

jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia przez podmiot, który nie uiścił opłaty, pozostaje 

w  sprzeczności z celem wprowadzenia opłat za wskazane w ustawie czynności organu. 

Regulacja prawna w zakresie opłat wydaje się uproszczona, odmiennie bowiem od przepisów 

podatkowych nie został precyzyjnie zdefiniowany krąg podmiotów zobowiązanych oraz 

moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty. Powierzenie poboru opłaty właściwym 

organom nie zwalnia od obowiązku staranności legislacyjnej.  

 Teza badawcza, że oddziaływanie branży gier hazardowych na finanse publiczne 

przybiera aspekt pozytywny polegający na generowanie dochodów publicznych, jak 

i  negatywny sprowadzający się do tworzenia mechanizmów ucieczki przed legalnym 

urządzaniem gier hazardowych, tj. funkcjonowaniem tzw. „szarej strefy” została potwierdzona 
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(teza 14.). W branży gier hazardowych szczególne znaczenie ma zjawisko szarej strefy, 

konkurencyjnej dla aktywności podmiotów działających legalnie. Badania potwierdzają, 

że  szara strefa hazardu uszczupla dochody budżetowe (teza 15.). Trudno bowiem uznać, że 

kary pieniężne, których wymierzenie i pobór wymagają angażowania aparatu państwowego, 

stanowią dochód budżetu państwa na poziomie kompensującym ubytki wynikające z braku 

dochodów podatkowych. Uzasadniony jest wniosek, że w ustawie o grach hazardowych 

wprowadzono rozwiązania prawne odpowiadające standardom prawa unijnego w zakresie 

rejestru i blokowania domen, a także systemu monitorowania płatności z tytułu udziału w grach 

online. Zwalczanie szarej strefy hazardu ma na celu ochronę społeczeństwa przed ofertą gier, 

w których gracz nie jest objęty ochroną prawną oraz ochronę finansów publicznych. Można 

zadać przewrotne pytanie, czy ważniejsze jest uzyskiwanie dochodów publicznych, czy 

ochrona społeczeństwa przed hazardem. Można stwierdzić, że dylemat jest pozorny. 

Przeprowadzona w pracy analiza materiału badawczego pozwala na sformułowanie wniosku, 

że realizacja wszystkich istotnych społecznie celów wymaga wprowadzania rozwiązań 

prawnych wspierających hazard legalny (teza 16.). Działania podejmowane w celu ochrony 

społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz ochrony finansów publicznych 

powinny być skoncentrowane nie na walce z szarą strefą hazardu, lecz na intensywnych pracach 

badawczych umożliwiających stworzenie przyjaznego środowiska prawnego dla podmiotów 

legalnie działających w branży usług hazardowych. Poziom ochrony prawnej podmiotów 

legalnie działających w branży gier hazardowych istotnie odbiega od standardów dotyczących 

pozostałych przedsiębiorców. Postulat ten, mający charakter wniosku de lege ferenda, jest 

rezultatem negatywnej, wyżej prezentowanej oceny przyjętych w ustawie rozwiązań 

dotyczących hazardu legalnego. 

 Rzeczą ustawodawcy jest wyważenie proporcji pomiędzy mechanizmami stanowiącymi 

zachętę podejmowania legalnej działalności w zakresie hazardu i mechanizmami 

przeciwdziałania zjawisku szarej strefy hazardu. Powyższe uzasadniało podjęcie badań 

mających na celu weryfikację założenia, że nie jest możliwa całkowita eliminacja szarej strefy 

hazardu, a działania zmierzające do jej zmniejszenia powinny być skoncentrowane 

na  optymalizacji rozwiązań dotyczących organizacji i opodatkowania hazardu legalnego w 

celu tworzenia systemu zachęt podejmowania działalności legalnej. W różnych opracowaniach 

wskazywane są identyczne zagrożenia związane z szarą strefą hazardu. Rozbieżności pojawiają 

się na etapie podsumowania efektywności środków podejmowanych w celu zwalczania tego 

zjawiska. Opracowania podmiotów niezależnych, w porównaniu z opracowaniami 

przygotowanymi na zlecenie organów władzy, cechuje mniejszy optymizm statystyczny. Ocena 
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skuteczności własnych rozwiązań prawnych dokonywana przez organ odpowiedzialny za 

walkę ze zjawiskiem szarej strefy jest obarczona wadą subiektywizmu. Zgromadzone dane 

statystyczne z różnych źródeł pozwalają na wniosek, że postęp technologiczny i dążenie do 

maksymalizacji zysków z działalności hazardowej wykluczają możliwość całkowitej eliminacji 

szarej strefy hazardu. Istotna teza badawcza, która została potwierdzona, dotyczyła trudności 

oszacowania uszczuplenia dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych. Dostrzec należy 

brak ciągłości chronologicznej danych odpowiadającej przyjętym standardom badawczym.  

 Przeprowadzone badania prowadzą do konkluzji, że w odniesieniu do szarej strefy nie 

są dostępne miarodajne dane statystyczne. Chronologia działań badawczych pozwala na 

dostrzeżenie jedności analizy i syntezy. Wyodrębnienie elementów pierwotnych umożliwia 

próbę tworzenia w procesie myślowym wniosków na poziomie uogólnienia. W odniesieniu do 

szarej strefy hazardu można zauważyć znaczenie tworzenia hipotez oraz zaakceptować, 

że  dostępne uzasadnienia nie gwarantują jednoznacznego rezultatu.  

Dane dotyczące ujawnionych nieprawidłowości nie są stanowczym potwierdzeniem, 

lecz przesłanką domniemania dynamiki zmian szarej strefy gier hazardowych. Regułę „góry 

lodowej” można odnieść do szarej strefy hazardu. Wierzchołek góry lodowej pozwala jedynie 

na szacowanie wielkości ukrytej. Statystyka szarej strefy hazardu ma charakter hipotetyczny. 

Założenie, że dane dotyczące hazardu legalnego stanowią istotny element szacowania rozmiaru 

szarej strefy hazardu, nie jest w pełni przekonujące. Zwiększenie obrotów podmiotów 

działających legalnie na rynku gier hazardowych stanowi wskazywaną w opracowaniach 

istotną przesłankę wnioskowania o zmianie proporcji w podziale rynku gier. Założenie 

powinno jednak uwzględniać również inne parametry ekonomiczne, szczególnie poziom 

inflacji. Można prowadzić symulację w oparciu o dane dotyczące podlegających sankcjom 

zachowań kształtujących szarą strefę hazardu oceniać rozmiar działalności nieujawnionej. 

Analogicznie również dane dotyczące ujawnionych wykroczeń lub przestępstw skarbowych 

stanowią jedynie podstawę szacowania, a nie potwierdzenie rozmiaru szarej strefy gier 

hazardowych.  

Przeprowadzone w rozdziale V badania prowadzą do wniosku, że – z uwagi na postęp 

technologiczny i niezmienne zjawisko dążenia do jak najwyższych zysków z aktywności 

gospodarczej – konieczne jest zaakceptowanie braku prawnych możliwości całkowitej 

eliminacji szarej strefy hazardu (teza  16.) Powyższa konstatacja nie stanowi sugestii rezygnacji 

z poszukiwania optymalnych rozwiązań prawnych. Znajomość realiów tej specyficznej branży 

usług wymaga ustalenia gradacji celów. Świadomość ograniczeń i trudności walki z szarą strefą 

hazardu powinna być uwzględniana w tworzeniu strategii walki z hazardem nielegalnym. 



372 

Poszukując rozwiązania problemu, można wskazywać konieczność podejmowania działań 

skierowanych przeciwko podmiotom działającym w szarej strefie hazardu. Można jednak 

poszukiwać innych rozwiązań. Podkreślić należy, że skuteczna walka z szarą strefą hazardu 

powinna być prowadzona na poziomie zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia 

legalnej działalności w zakresie gier hazardowych. Wszelkie rozwiązania prawne, których 

celem jest bezpośrednia walka z szarą strefą hazardu, mają znaczenie wtórne, gdyż ważniejsze 

są przepisy wywołujące efekt przeciwdziałania rozszerzaniu szarej strefy. Ochrona rynku gier 

legalnych służy ochronie dochodów publicznych. Przeprowadzone w rozdziale V badanie 

potwierdziły tezę, że zjawisko szarej strefy hazardu powoduje trudne do oszacowania 

uszczuplenie dochodów publicznych z tytułu gier hazardowych. Skoro nie jest możliwa 

całkowita eliminacja szarej strefy hazardu, działania zmierzające do jej zmniejszenia powinny 

być skoncentrowane na tworzeniu systemu zachęt podejmowania legalnej działalności 

hazardowej.  

Podmioty szarej strefy poszukują możności legalizacji środków pochodzących ze źródeł 

nielegalnych. Wykorzystywane w tym procederze są różne środki, między innymi losy 

dokumentujące wygrane. Krytycznie należy ocenić przewidziany w przepisach 

obowiązującego prawa mechanizm interwencji warunkowany zaistnieniem podejrzenia co do 

uprawnień rozporządzania losem. Pojęcie podejrzenia nie jest ostre, wymaga dokonania oceny 

w każdej sytuacji faktycznej. Pojęcie to może być zawężone wyłącznie do wady prawnej 

czynności przeniesienia uprawnień z gracza na okaziciela losu lub rozumiane szeroko jako 

sytuacja realizowania wygranej przez podmiot inny niż gracz. De lege ferenda uzasadniony jest 

wniosek o konieczności regulacji prawnej przesądzającej, czy losy i inne dowody udziału w 

grze są papierami wartościowymi, a w konsekwencji czy mogą stanowić przedmiot legalnego 

obrotu.  

Przedmiotem badań było objęte również założenie, że zmiana organizacji organów 

administracji skarbowej wpływa na efektywność poboru podatku od gier (teza 17.). Straty 

w  dochodach publicznych spowodowane podejmowaniem działalności z naruszaniem 

przepisów dotyczących organizacji hazardu są częściowo kompensowane należnościami 

sankcyjnymi. Rozbudowany katalog kar pieniężnych stanowi potwierdzenie, że nie jest 

możliwa całkowita eliminacja szarej strefy hazardu. Deklaracja konieczności zwiększenia 

ochrony finansów publicznych stanowiła podstawę systemowych zmian administracji 

skarbowej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gier hazardowych 

podlegają kontroli celno-skarbowej obejmującej realizację przez kontrolowanego wszystkich 

obowiązków, zarówno fiskalnych, jak i w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
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prowadzenia działalności, koncesji, zezwoleń i zatwierdzonych regulaminów. Uzasadniony jest 

wniosek, że dualizm organów kontroli i prawna dopuszczalność prowadzenia wobec tego 

samego podmiotu zarówno kontroli celno-skarbowej, jak i kontroli podatkowej może 

powodować zwiększenie społecznych kosztów walki z szarą strefą hazardu. Specyfika 

działalności uzasadnia obawę co do celowości podejmowania kontroli podatkowej przez organ 

działający w procedurze nieadekwatnej do stopnia skomplikowania materii kontrolnej, 

pozbawiony uprawnień szczególnych przyznanych w procedurze kontroli celno-skarbowej. 

Powyższe uzasadnia de lege ferenda postulowanie zastrzeżenia możliwości prowadzenia 

kontroli działalności hazardowej wyłącznie przez organy działające w dedykowanej 

procedurze. Wprowadzenie jednolitej administracji skarbowej w  roku 2016  miało na celu 

zwiększanie efektywności podejmowanych działań kontrolnych.   

Wyżej sformułowane uwagi krytyczne w przedmiocie aktualnego modelu 

opodatkowania działalności w zakresie gier hazardowych w Polsce (teza 11.) pozwalają na 

postawienie najdalej idącego wniosku de lege ferenda dotyczącego zasadniczej zamiany 

koncepcji podatku od gier hazardowych. Uzasadnione bowiem jest uproszczenie prawnej 

regulacji tego podatku. Badania aktualnie obowiązujących przepisów potwierdzają ogromne 

zróżnicowanie stawek podatku i kazuistyczne określenie w przepisach prawa, w odniesieniu do 

poszczególnych gier i zakładów wzajemnych, sposobów obliczania podstaw opodatkowania. 

Podatek od gier powinien mieć formę podatku zryczałtowanego. Odpowiedź na pytanie, czy 

specyfika gier hazardowych wyklucza opodatkowanie w formie ryczałtu, jest negatywna. 

Podatek w formie zryczałtowanej gwarantuje określony poziom dochodów budżetowych. 

Właściwe wyważenie wysokości ryczałtu w odniesieniu do poszczególnych gier i zakładów 

wzajemnych stanowi również dostateczną gwarancję dla podmiotu prowadzącego działalność 

opodatkowaną, mimo że ponosi ryzyko związane z ewentualnym nieosiągnięciem przychodów 

na szacowanym przez siebie poziomie. Kwoty z tytułu podatku zryczałtowanego mogą być 

niższe niż uzyskiwane z tytułu podatku od gier w formie aktualnie obowiązującej. Kalkulacja 

dochodów budżetowych powinna uwzględniać nie tylko szacowane kwoty z tytułu podatku, ale 

również koszty kontroli i egzekucji prawidłowości wykonania obowiązków podatkowych. 

Przyjęcie koncepcji podatku od gier hazardowych w formie zryczałtowanej mógłby wpłynąć 

również na zwiększenie efektywności kar pieniężnych za naruszanie przepisów ustawy o grach 

hazardowych, jeżeli wysokość tych kar byłaby określana jako wielokrotność kwot podatku 

zryczałtowanego.  

Wnioski prezentowane w pracy nie stanowią odpowiedzi na wszystkie problemy 

związane ze znaczeniem działalności w zakresie gier hazardowych jako źródła dochodów 
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publicznych. Autor wyraża nadzieję, że prezentowane rozważania mogą stanowić materiał 

przydatny w dalszych badaniach naukowych.  
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Akty prawne  

 

Prawo krajowe 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 

z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) 

3. Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 534)  

6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)  

7. Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.)  

9. Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej (Dz. U. z 1920 r., Nr 31, poz. 180) 

10. Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, 

poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: 

białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: 

wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, 

duniłowiczowskiego i wilejskiego Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy z dnia 26 

marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej (Dz. U. z 1923 r., poz. 1063) 

11. Ustawa z dnia 9 lipca 1936 r. o monopolu loteryjnym (Dz. U. z 1936 r., Nr 55, poz. 398) 

12. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 1950 r., Nr 20, poz.173) 

13. Ustawa z 13 kwietnia 1960 r. ustawa karna skarbowa (Dz. U. z 1960 r., Nr 21, poz. 123) 

14. Ustawa z 26 października 1971 r. ustawa karna skarbowa (Dz. U. z 1971 r., Nr 28, poz. 260) 

15. Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach (Dz. U. z 1976 r., Nr 19, poz. 

122) 

16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426 z późn. zm.) 

18. Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1406 z późn. zm.) 

20. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 68, poz. 

341) 

21. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231 z późn. zm.)  

22. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 

(Dz. U. z 1994, Nr 98, poz. 472)  

23. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1200) 

24. Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 70, poz. 816) 

25. Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2000 r., Nr 62, poz. 718) 
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26. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) 

27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i 

grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 84, poz. 

774) 

28. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

29. Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony 

dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu, podany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do 

publicznej wiadomości przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 marca 2003 r. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 42 poz. 364) 

30. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z 

późn. zm.) 

31. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)  

32. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie 

niektórych ustaw, (Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703) 

33. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 248)  

34. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 

2007 r., Nr 192, poz. 1380) 

35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

36. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U  

z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) 

37. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1323) 

38. Ustawa z dnia 30 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. 

zm.) 

39. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. 

zm.) 

40. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

422 z późn. zm.) 

41. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) 

42. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) 

43. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88) 

44. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 735 z późn. zm.) 

45. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935) 

46. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1717) 

47. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1201) 

48. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.) 

49. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 z późn. zm.)  
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50. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) 

51. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 

52. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorcy oraz inne 

ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650) 

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 239, poz. 2039) 

54. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji 

prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 273) 

55. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053) 

56. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2010 r. o szczegółowych warunkach 

uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz 

przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2010 r., Nr 118, poz. 79) 

57. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. o dofinasowaniu zadań ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2010 r., Nr 156, poz. 1051) 

58. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji 

na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (Dz. 

U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1085) 

59. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. o szczegółowych warunkach 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybie składania 

wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27) 

60. Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 779) 

61. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 

 prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. 

U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1285) 

62. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie kartonów do gry w bingo 

pieniężne (Dz. U. z 2012 r. poz. 142) 

63. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 

rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz. U. z 2012 r. poz. 312) 

64. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej 

wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. 

U. z 2012, Nr 113, poz. 751) 

65. Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz 

zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet 

podlegających archiwizacji (Dz. U. z 2012 r. poz. 833) 

66. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. dotyczące 

szczegółowych warunków uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

zadań z zakresu rozwijania sportu, trybie składania wniosków oraz przekazywania środków z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) 

67. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. o przekazywaniu środków 

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252) 



378 

68. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. o szczegółowych warunkach 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybie składania 

wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 24) 

69. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1595) 

70. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 

o szczegółowych warunkach uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, 

trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2156) 

71. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz. U. z 

2017 r. poz. 389) 

72. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany 

rozporządzenia w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmiot prowadzący działalność 

w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 705) 

73. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 792) 

74. Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń 

losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących 

urządzanej loterii oraz uzyskiwanie, naliczanie i wypłacanie wygranych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1171) 

75. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie 

przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających 

i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1304) 

76. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. dotyczące przekazywania 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) 

77. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 września 2017 r. o szczegółowych warunkach 

uzyskiwania dofinasowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz 

przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1808) 

78. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania 

dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2029) 

79. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1794) 

80. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z 

zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz 

przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2149) 

81. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 566) 

82. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1596)  

83. Rozporządzenie Rady Ministrów z dania 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia 
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określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2091) 

84. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2316) 

85. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 512)  

86. Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii 

Europejskiej (M.P.  z 2004 Nr 20 poz. 359) 

87. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020, przyjęty 

w dniu 5 października 2015 r. (M.P. z 2015 poz. 1069) 

88. Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe (Dz. U. z 1947 r., Nr 32, poz. 140) 

 

Prawo unijne  

 

1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie z dnia 

4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) 

2. Protokół Nr 7 sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu do Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 2003.42.364) 

3. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana z 24 grudnia 2002 r. ze 

zmianami wprowadzonymi Traktatem z Nicei (Dz. U. C 321E z 29.12.2006r,  s. 1—331) 

4. Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką 

Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim 

Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką 

Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką 

Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, 

Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii, 

Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 

Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, 

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do 

Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. UE L 236 z 23 

września 2003 r., s. 22-22)  

5. Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 

podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie (Dz. U. UE , C 2007, Nr 306, z 17 grudnia 

2007 r., s. 1-271)  

6. Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 202 z 7 czerwca 2016 r., s. 13-390 -wersja 

skonsolidowana ) 

7. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 326, 26.10.2012, s.. 47–390 -wersja 

skonsolidowana) 

8. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz. U. UE C 202 

z 7 czerwca 2016 r., s. 393-405) 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

(Dz. U. UE L 174 z 26 czerwca 2013 r., s. 1 -727) 

10. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą 
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procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów  technicznych, 10 sierpnia 1998 

(Dz. U. UE L 204 z 21 lipca 1998 r., s.37-48). 

11. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie 

niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu  elektronicznym) (Dz. 

U. UE L 178 z 17 lipca 2000 r., s.1-16). 

12. Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie 

przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy i 

finansowania terroryzmu (Dz. U. UE L 309 z 25 listopada 2005 r., s. 15-36) 

13. Dyrektywa 2006/48/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r w sprawie 

podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. U. UE L 177 

z 30 czerwca 2006 r., s. 1-200) 

14. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej ( Dz. U. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1-118).  

15. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12grudnia 2006 r. dotycząca usług 

na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L 376 z 27 grudnia 2006 r., s. 36-68) 

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r., 2007/64/WE, w sprawie 

usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 

2005/60/WE i 2006/48/WE uchylające dyrektywę 97/5/WE/ (Dz. U. UE L 319 z 5 grudnia 

2007 r., s.1-36) 

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., 2007/65/WE, zmieniająca 

Dyrektywę 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących  wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywa o medialnych usługach audiowizualnych), 

(Dz. U. UE L 332 z 18 grudnia 2007 r., s. 25-47) 

18. Dyrektywa 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r., w sprawie 

warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi ( Dz.Urz. UE L 

176, 27.6.2013, s. 338–436) 

19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 

zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 

i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę 

Komisji 2006/70/WE, Dz. U. UE L 141 z 5.6.2015, s. 73-117 

20. Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. 

ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz 

zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. U. UE L 241 z 

17 września 2015 r., s. 1-15) 

21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych 

on-line, 2008/2215(INI), (Dz. U. UE C 87 E z 1 kwietnia 2010, s. 30-35) 

22. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 listopada 2011 r. w sprawie gier hazardowych 

oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego (2011/2084(INI) (Dz. U. UE C 

153E z 31.5.2013, s. 35-43) 

23. Zalecenie Komisji UE z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad ochrony konsumentów i graczy 

korzystających z usług hazardowych on-line i w sprawie ochrony nieletnich przed grami 

hazardowymi on-line (Dz. U. UE L 214 z 19.07.2014 r., s. 38- 46) 

24. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r.(Dz. U. 

UE L 265 z 29 września 2012 r., s. 10-81) 
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Orzecznictwo 

 

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  

 

1. Wyrok Trybunału z dnia 10 grudnia 1968 r., Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Włoskiej, Sprawa 7/68, ECLI:EU:C:1968:51855, Zbiór Orzeczeń 1968, English 

special edition, strona 00423856  

2. Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 1974 r., Procureur du Roi przeciwko Benoît i Gustave 

Dassonville., Sprawa 8/74, ECLI:EU:C:1974:82, Zbiór Orzeczeń 1974, strona 00837 [dostęp: 

14.12.2019] 

3. Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1978 r,, Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko 

Simmenthal SpA., Sprawa 106/77, ECLI:EU:C:1978:49, Zbiór Orzeczeń 1978, strona 00629  

4. Wyrok Trybunału z dnia 6 października 1982 r., Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo SpA 

przeciwko Ministero della sanità., Sprawa 283/81, ECLI:EU:C:1982:335, Zbiór Orzeczeń 1982, 

strona 03415 

5. Wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 1990 r.,The Queen przeciwko Secretary of State for 

Transport, ex parte: Factortame Ltd i in.,Sprawa C-213/89, ECLI:EU:C:1990:257, Zbiór 

Orzeczeń 1990, strona I- 02433 

6. Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 1991 r., Mecanarte - Metalúrgica da Lagoa Ldª przeciwko 

Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto, Sprawa C- 348/89, 

ECLI:EU:C:1991:278, Zbiór Orzeczeń 1991, strona I-03277 

7. Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 1991 r., Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda i 

inni przeciwko Commissariaat voor de Media., Sprawa C-288/89.,ECLI:EU:C:1991:323, Zbiór 

Orzeczeń 1991, strona I-04007 

8. Wyrok Trybunału z dnia 19 listopada 1991 r., Andrea Francovich i Danila Bonifaci i inni 

przeciwko Rebublice Włoskiej, Sprawy połączone C-6/90 oraz C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, 

Zbiór Orzeczeń 1991, strona I-05357  

 
855 ECLI, czyli europejska sygnatura orzecznictwa, to składający się z 5 elementów identyfikator aktu prawnego. 

ECLI ma za zadanie ułatwić użytkownikom korzystanie z europejskich baz orzecznictwa. Zawiera uporządkowaną 

informację o kraju, sądzie, roku wydania orzeczenia oraz niepowtarzalny numer identyfikacyjny. https://eur-

lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html?locale=pl [dostęp; 9.02.2021].  

Zgodnie z Konkluzjami Rady z dnia 29 kwietnia 2011 r. zalecającymi wprowadzenie europejskiej sygnatury 

oecznictwa (European Case Law Identifier - ECLI) oraz minimalnego zestawu znormalizowanych metadanych 

orzecznictwa (Dz. U. 2011, C 127, s. 1) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął jednolity sposób 

cytowania orzeczeń polegający na połączeniu sygnatury ECLI ze zwyczajową nazwą danego orzeczenia i 

sygnaturą, pod którą dana sprawa została zarejestrowana.  

https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-pl.do?init=true.[dostęp: 9.02.2021].  
856 Na podstawie regulaminów postepowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (aktualnie zgodnie z art. 92 

Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 r. (Dz. U. L 265 z 

29.9.2012, z. 1-42 ze zm.) do roku 2011 w Orzecznictwie Trybunału Europejskiego (European Court Reports, 

dalej Zbiór orzeczeń) publikowane były informacje o dacie oraz sentencji wyroków i postanowień Trybunału 

kończących postępowanie w sprawie. Zbiór Orzeczeń stanowi oficjalną publikację orzecznictwa sądów 

składających się na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2012 r. publikacja zbioru 

urzędowego jest dokonywana wyłącznie w formacie elektronicznym https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-

/publication/9c657bbf-28a6-47f4-af7a-bb836adae4fb. [dostęp: 9.02.2021]. Od 1997 r. orzecznictwo TSUE jest 

dostępne on-line w zbiorze zawierającym orzeczenia publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

oraz orzeczenia niepublikowane. Zasady publikacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w elektronicznym 

Zbiorze Orzeczeń pozostają niezmienione w stosunku do Zbioru Orzeczeń wydawanego w wersji papierowej. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.[ dostęp: 9.02.2021] 

https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html?locale=pl
https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-pl.do?init=true.%5bdostęp
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/9c657bbf-28a6-47f4-af7a-bb836adae4fb
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/9c657bbf-28a6-47f4-af7a-bb836adae4fb
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/
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858 Zbiór urzędowy Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (OTK ZU) był prowadzony do 31 stycznia 2016 r. 

w zeszytach w postaci drukowanej, a od 1 stycznia 2016 r. wyłącznie w formie elektronicznej (ustawa z dnia 30 

listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym; Dz. U. z 2016 r. poz. 

2072), https://trybunal.gov.pl/publikacje/zeszyty-otk [dostęp: 24.02.2021].  
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7. Uchwała SN z 9 września 2008, III CZP 31/08, OSNC 2009/3/36 

8. Uchwała SN z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt I KZP 17/16, OSNKW 2017/2/7 

9. Wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. Akt III RN 170/01, niepubl. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D51E81E8B [dostęp: 29. 11.2019] 

10. Wyrok SN z 7 maja 2012 r., sygn. akt V KK 420/11, OSNKW 2012/8/85  

11. Wyrok SN z 28 marca 2014 r., sygn..akt. III KK 447/13, niepubl. 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20447-13.pdf,[dostęp: 

29.11.2019] 

12. Wyrok SN z 16 marca 2017 r., sygn. akt V KK 21/17, niepubl., 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20kk%2021-17.pdf [dostęp: 29.11.2019] 

13. Postanowienie SN z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt I KZP 14/13., OSNKW 2013/12/102 

14. Postanowienie SN z 8 stycznia 2014 r., IV KK 183/13, niepubl., 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20kk%20183-13.pdf [dostęp: 29.11.2019] 

 

Orzecznictwo sądów apelacyjnych i sądów okręgowych860 

 

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., sygn. akt VI ACa 826/12, 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000826_2012_Uz_2012-

12-13_001 [dostęp: 29.11.2019] 

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 3 listopada 2015 r., sygn. akt II Ca 421/15, 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000421_2015_Uz_2015-11-

03_001,[dostęp: 29.11.2019] 

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 20 listopada 2015 r., sygn. akt II Ca 201/15, 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000201_2015_Uz_2015-11-

20_001 [dostęp: 29.11.2019] 

 

 
859 Urzędowy zbiór zawierający wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego (OSN) jest prowadzony w formie 

drukowanej, odrębnie dla Izby Cywilnej, Izby Karnej i Wojskowej, Izby Ubezpieczeń Społecznych, Izby 

Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r. poz. 660) 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zarządza publikację wszystkich orzeczeń Sądu Najwyższego w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego.  

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Urzedowe_zbiory_orzeczen.aspx [dostęp: 24.02.2021]. 
860 Brak zbiorów urzędowych – po r. M. Jagielski, M. Niedużak, Publiczna dostępność orzeczeń sądowych, FOR, 

HFPCz, Koźmiński. Kolegium Prawa, Warszawa 2010, s. 18,  

https://fo 

r.org.pl/upload/Nowy_Wymiar_Sprawiedliwosci/Raport_Publiczna_dostepnosc_orzeczen_sadowych.pdf 

[dostęp: 2.02.2021].  

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20447-13.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/v%20kk%2021-17.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20kk%20183-13.pdf
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000826_2012_Uz_2012-12-13_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000826_2012_Uz_2012-12-13_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000421_2015_Uz_2015-11-03_001,%5bdostęp
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000421_2015_Uz_2015-11-03_001,%5bdostęp
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000201_2015_Uz_2015-11-20_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/152005000001003_II_Ca_000201_2015_Uz_2015-11-20_001
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Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 861 

 

1. Wyrok NSA z 10 lutego 1999 r., sygn. akt II SA 1826/98, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4BF491D948 [dostęp: 29.11.2019] 

2. Wyrok NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu z dnia 18 marca 1999 r., sygn. akt I SA/Po 

1565/98, niepubl., „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 2000, Nr 6, s. 19 

3. Wyrok NSA z 21 sierpnia 2002 r., sygn. akt I SA 179/01, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDBC8299B3 [dostęp: 2.03.2021] 

4. Wyrok NSA z 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 396/05, II GSK 396/05, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B157DEC21 [dostęp: 29.11.2019] 

5. Wyrok NSA z 29 czerwca 2009 r., sygn. akt II GSK 1071/08, niepubl., 

http://nsa.gov.pl/doc/609C93E00B [dostęp: 29.11.2019] 

6. Wyrok NSA z 20 lipca 2010 r., sygn. II FSK 516/09, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/896295733E [dostęp: 19.11.2019] 

7. Wyrok NSA z 21 lutego 2012 r., sygn. II FSK 1442/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B310C79F7 [dostęp: 29.11.2019] 

8. Wyrok NSA z 30 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2334/11, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/00A01A066F [dostęp: 29.11.2019]  

9. Postanowienie NSA z 15 stycznia 2014 r, II GSK 686/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5346 CBCA3B [dostęp: 29.11.2019]  

10. Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., II GSK 1314/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B89A942A5 [dostęp: 19.11.2019] 

11. Wyrok NSA z dnia 7 marca 2014r, II GSK 272/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0D40FB1202 [dostęp:9.02.2021] 

12. Wyrok NSA z 30 września 2014, sygn. akt II GSK 1852/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FF567F8208 [dostęp:9.02.2021] 

13. Wyrok NSA z dnia 17 lutego 2015 r., sygn. akt II GSK 2024/14., niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ACF5A511E3 [dostęp: 19.11.2019]  

14. Wyrok NSA z 12 marca 2015 r., sygn. akt I GSK 1456/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/47 013FF095 [dostęp: 29.11.2019] 

15. Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt II GSK 183/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46D8004CEA [dostęp: 19.11.2019] 

16. Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt II GSK 725/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A319B59941 [dostęp: 29.11.2019] 

 
861 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (ONSAiWSA) 

-dwumiesięcznik wydawany na podstawie art. 42 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2188) i zarządzenia nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów 

administracyjnych, http://www.nsa.gov.pl/onsa-i-wsa-1.php [dostęp: 24.-2.2021]. Orzeczenia, które nie zostały 

opublikowane w zbiorze urzędowym, wydane od stycznia 2004 r., są dostępne w Centralnej bazie Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych prowadzonej zgodnie z zarządzeniem Nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 

lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Informacji o sprawach sądów administracyjnych i 

udostępniania orzeczeń przez Internet wydane na podstawie art. 11, 12, 34 pa r.1 i 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 12); Zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zarządzenia Prezesa NSA z 27 listopada 2003 r. i załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 14 Prezesa NSA z 6 sierpnia 

2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych, http://www.nsa.gov.pl,aktyprawne 

[dostęp: 19.11.2019. 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDBC8299B3
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17. Wyrok NSA z dnia 4 lutego 2016 r. sygn. akt II GSK 1202/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6E77F237AE [dostęp: 29.11.2019] 

18. Wyrok NSA z 5 lutego 2016 r., sygn..akt II GSK 1647/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/154BEB11D3 [dostęp:9.02.2021] 

19. Uchwała NSA z 16 maja 2016 r., sygn. akt II GPS 1/16, ONSAiWSA z 2016 r., Nr 5, poz. 73. 

20. Wyrok NSA z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 180/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90 A1373155 [dostęp: 19.11.2019] 

21. Wyrok NSA z 14 lipca 2016 r., sygn. II FSK 2076/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B83E0 041EA [dostęp: 29.11.2019] 

22. Wyrok NSA z 9 września 2016 r. sygn. akt II GSK 2736/16, ONSAiWSA z 2018 r., Nr 1, poz. 

19 

23. Wyrok NSA z 29 listopada 2016 r., sygn. II GSK 875/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B1BC54F84A [dostęp: 19.11.2019] 

24. Wyrok NSA z 4 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3615/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ A92C2EF8A5 [dostęp: 29.11.2019] 

25. Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 3062/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B1BC54F84A [dostęp: 19.11.2019] 

26. Wyrok NSA z 8 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 206/17, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ [dostęp: 26.03.2020] 

27. Wyrok NSA z 16 maja 2017 r., sygn. akt II GSK 5607/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D4DDB8E68 [dostęp: 29.11.2019] 

28. Wyrok NSA z 7 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 39/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96EC25B470 [dostęp: 9.02.2021] 

29. Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 301/11, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/73D69DA0F6 [dostęp: 29.11.2019] 

30. Wyrok NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt II GSK 3506/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9FFA20F01 [dostęp: 29.11.2019] 

31. Wyrok NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt II GSK 3506/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B9FFA20F01 [dostęp: 29.11.2019] 

32. Wyrok NSA z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II 4245/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DF25435979 [dostęp: 29.11.2019] 

33. Wyrok NSA z 14 grudnia 2018 r., sygn. akt II GSK 4743/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B7883A3B3E [dostęp: 29.11.2019] 

34. Wyrok NSA z 23 stycznia 2019 r., sygn. akt II GSK 4823/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/427C747A34 [dostęp: 29.11.2019] 

35. Wyrok NSA z 5 lutego 2020 r., sygn. akt II GSK 2730/17, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ [dostęp: 5.04.2020] 

36. Wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r., II GSK 601/20, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2CFCD0DEF0 [dostęp: 9.02.2021] 

37. Postanowienie NSA z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt II GSK 2005/17, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A5E37B95D2 [dostęp: 9.02.2021] 
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Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search/ 

 

1. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 513/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B90594FC7 [dostęp: 9.02.2021] 

2. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1127/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F5EB4ED5C [dostęp: 9.02.2021] 

3. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1429/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/857C51CA13 [dostęp: 9.02.2021] 

4. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2011 r., sygn., akt III SA/Gl 2234/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FE665EB140 [dostęp: 9.02.2021] 

5. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 1703/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ECB3C27E89 [dostęp: 9.02.2021] 

6. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 661/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3C7085935 [dostęp: 9.02.2021] 

7. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 770/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AF3B278E7C [dostęp: 9.02.2021] 

8. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt II SA/Go 581/16, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EC0BE5FD69 [dostęp: 9.02.2021] 

9. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Go 37/11, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/914B82971B [dostęp: 9.02.2021] 

10. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Go 

696/10, niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C3C6AC091 [dostęp: 9.02.2021] 

11. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lutego 2016 r., sygn. II SA/Go 824/15, 

niepubl., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82D3360955 [dostęp: 9.02.2021] 

12. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt II SA/Ke 180/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41C2078576 [dostęp: 9.02.2021] 

13. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt I SA/ Kr 842/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A2492FCA2E [dostęp: 9.02.2021] 

14. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akr III SA/Kr 1640/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1669077DD [dostęp: 9.02.2021] 

15. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lutego 20202 r. m sygn. akt I SA/Kr 1303/19, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9606389902 [dostęp: 9.02.2021] 

16. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Lu 181/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A639937D0C [dostęp: 9.02.2021] 

17. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Lu 423/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A858202E6 [dostęp: 9.02.2021] 

18. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 marca 202 r., sygn. akt I SA/ Łd 521/19, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EC60D53FB [dostęp: 9.02.2021] 

19. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 160/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F174C797C8 [dostęp: 9.02.2021] 

20. Wyrok WSA w Opolu z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. II SA/Op 439/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA12989F6D [dostęp: 9.02.2021] 

21. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt I SA/ Po 792/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1A96C209B [dostęp: 9.02.2021] 

22. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/ Po 1111/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33919FD89B [dostęp: 9.02.2021] 
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23. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1sierpnia 2019 r., sygn. akt III SA/Po 347/19, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/522DFF8483 [dostęp: 9.02.2021] 

24. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/ Sz 1349/13, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69CB33031B [dostęp: 9.02.2021] 

25. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1000/06, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C64996DF8F [dostęp: 9.02.2021] 

26. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1281/06, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0EEEABB95F [dostęp: 9.02.2021] 

27. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 796/09, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CE3AD94A13 [dostęp: 9.02.2021] 

28. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 marca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 2192/09, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFDA9AF3B0 [dostęp: 9.02.2021] 

29. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 389/11, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/83134F8465 [dostęp: 9.02.2021] 

30. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2330/10, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BFC9D87498 [dostęp: 9.02.2021] 

31. Postanowienie WSA w Warszawie z 28 października 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 2050/11, 

niepubl,, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/997D47E5BE [dostęp: 2.03.2021] 

32. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1197/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F7D43089D [dostęp: 9.02.2021] 

33. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2676/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A4ABF107A7 [dostęp: 9.02.2021] 

34. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2090/12, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBFE3AA858 [dostęp: 9.02.2021] 

35. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2592/12,  

36. ONSA/WSA z 2015 r., Nr 2, poz. 30 [dostęp: 9.02.2021] 

37. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 3369/14, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E23195F073 [dostęp: 9.02.2021] 

38. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 2911/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4296684EE9 [dostęp: 9.02.2021] 

39. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VIII SA/Wa 748/15, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB3B6AD5F7 [dostęp: 9.02.2021] 

40. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1406/16, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F1B9A0AEB4 [dostęp: 9.02.2021] 

41. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 33/18, niepubl., 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AA2026AEF0 [dostęp: 9.02.2021] 

42. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt III SA/Wr390/19, niepubl., 
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