Projekt z dnia 31 marca 2009 r.
USTAWA
z dnia ............................ 2009 r.
o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4,
poz. 27, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe
wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość
wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra
liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się poprzez prawidłowe
wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej
stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;”,

- pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a)

wideoloterie, w których gracz typuje liczby, znaki lub inne wyróżniki w
grze prowadzonej na interaktywnych urządzeniach (terminalach)
połączonych w sieć z centralnym systemem sprawozdawczym i
monitorującym, pozwalającym na kumulację stawek i wygranych przy
równoczesnym uczestnictwie w grze większej liczby graczy, a podmiot
urządzający wideoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)

loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne:
a) połączenie telefoniczne,
b) wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych poprzez publiczną sieć
telekomunikacyjną
- a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub
rzeczowe.”,

b) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:
„2a. Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe.
2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach
mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne
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lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa
niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze
nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się
według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu 1 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.”,
c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu:
„2c. Jeżeli zmiana kursu euro powoduje konieczność zmiany w
oprogramowaniu automatów o niskich wygranych z uwagi na zmianę wartości
jednorazowej wygranej lub wartości maksymalnej stawki za udział w jednej grze,
podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych ma obowiązek dostosować wartość tych stawek oraz
wygranych w terminie 60 dni, liczonym od dnia 1 stycznia.
2d. Wygraną rzeczową, o której mowa w ust. 2a i 2b, jest również wygrana w
postaci możliwości przedłużenia gry bez konieczności wpłaty stawki, a także
możliwość rozpoczęcia nowej gry poprzez wykorzystanie wygranej rzeczowej
uzyskanej w poprzedniej grze.”,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust.
3, strona jest obowiązana załączyć opis planowanego albo realizowanego
przedsięwzięcia, zawierający w szczególności zasady jego urządzania,
przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz, w przypadku gry
na automatach lub gry na automatach o niskich wygranych, badanie techniczne
danego automatu, przeprowadzone przez jednostkę badającą, o której mowa w
art. 15b ust. 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać
przedłożenia takich dokumentów także od strony uczestniczącej w postępowaniu
prowadzonym z urzędu.”;
2)

w art. 4 uchyla się ust. 4;

3)

w art. 7:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Nie jest dozwolone urządzanie w kasynach gry pokera, w którym uczestnicy grają
pomiędzy sobą, z wyjątkiem urządzania turniejów gry pokera, na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1a.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. lb w brzmieniu:
„lb. Urządzanie wideoloterii jest dozwolone wyłącznie w punktach wideoloterii.”;

4)

w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w
ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów wzajemnych. W punktach gier na
automatach o niskich wygranych zamieszcza się informacje o możliwości
uczestnictwa w tych grach wyłącznie osób, które ukończyły 18 lat. ”;

5)

w art. 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) punkcie wideoloterii - rozumie się przez to miejsce, w którym prowadzi się
wideoloterie, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba zainstalowanych
urządzeń do wideoloterii (terminali) nie przekracza 3 sztuk.”;
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6)

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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.”;

7)

w art. 11 ust. 5a i 6 otrzymują brzmienie:
„5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest
obowiązany nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od wyznaczonego
naczelnika urzędu celnego.
6. Wysokość wygranej albo przegranej w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub
grze na automacie stanowi tajemnicę ich uczestnika, której jest obowiązany
przestrzegać podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na
automatach; informacje o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane
wyłącznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza
celnego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratury w związku z
toczącym się postępowaniem.”;

8)

art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie
działalności w zakresie gier urządzanych w kasynach gry, turnieju gry pokera, gry
bingo pieniężne, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot
wykonujący monopol Państwa w zakresie gier losowych przedstawiają ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu
takiej gry, turnieju lub zakładów.
2. Regulamin gry, turnieju gry pokera lub zakładów wzajemnych, o którym
mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3. Każda zmiana regulaminu gry, turnieju gry pokera lub zakładów wzajemnych,
o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania
regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii
audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, a także gier na automatach o
niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wykonuje dyrektor izby celnej, który udziela zezwolenia.
5. Regulamin gry, turnieju gry pokera lub zakładów wzajemnych, o którym
mowa w ust. 1 i 4, oraz jego zmiany zatwierdza się w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o zatwierdzenie regulaminu lub jego zmiany, z wyjątkiem
regulaminu loterii promocyjnej i loterii audioteksowej lub jego zmiany oraz zmiany
regulaminu turnieju gry pokera, które zatwierdza się w terminie 2 miesięcy.
6. Regulamin gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz
turnieju gry pokera zawiera:
1) szczegółowe warunki i zasady gry, turnieju gry pokera lub zakładu, w tym
określenie wygranych, terminu oraz miejsca gry, turnieju gry pokera lub zakładu;
2) prawa i obowiązki uczestników gry, turnieju gry pokera lub zakładu;
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3) nazwę podmiotu urządzającego grę, turniej gry pokera lub zakład;
4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania
roszczeń wnoszonych przez uczestników gry, turnieju gry pokera lub zakładu;
5) wysokość kapitału gry, turnieju gry pokera lub zakładu, przeznaczonego do
natychmiastowej wypłaty wygranych.
7. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, lub
turniej gry pokera jest obowiązany do zapewnienia ich uczestnikom możliwości
zapoznania się z treścią regulaminu.”;
9)

art. 15a otrzymuje brzmienie:
„Art. 15a. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest
obowiązany przedstawić organowi, który udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od
dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku
wynikającego z art. 6 ust. 3.”;

10)

w art. 15b:
a)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Automaty, automaty o niskich wygranych i urządzenia do gier powinny
być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy.
4. Automaty, automaty o niskich wygranych i urządzenia do gier mogą być
eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na
urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, gier na
automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty
wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i
użytkowania przez wyznaczonego naczelnika urzędu celnego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Wyznaczony naczelnik urzędu celnego dopuszcza do eksploatacji i
użytkowania automaty, automaty o niskich wygranych i urządzenia do gier na
podstawie opinii, upoważnionej przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, jednostki badającej.
4b. Jednostka badająca, o której mowa w ust. 4a, powinna spełniać
następujące kryteria:
1) posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki
akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego będącej sygnatariuszem Wielostronnego
Porozumienia EA (European co-operation for Accreditation Multilateral
Agreement);
2) zapewniać odpowiedni standard przeprowadzanych badań, w tym
przeprowadzanie ich przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w
zakresie automatów, automatów o niskich wygranych i urządzeń do gier oraz
dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym;
3) posiadać autonomiczność względem podmiotów prowadzących działalność
w zakresie gier i zakładów wzajemnych oraz ich organizacji i
stowarzyszeń.”,
c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów,
automatów o niskich wygranych i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający
gry, o których mowa w art. 2.”;
11)

po art. 15b dodaje się art. 15c i 15d w brzmieniu:
„Art. 15c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia, wyznaczy naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych
do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 11 ust. 5a. Rozporządzenie powinno
uwzględniać potrzebę sprawnego wykonywania zadań.
Art. 15d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia, wyznaczy naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych
do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 15b ust. 4, oraz określi obszary ich
właściwości miejscowej. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę sprawnego
wykonywania zadań.
2. Właściwość miejscową naczelników, o których mowa w ust. 1, ustala się
według miejsca lokalizacji ośrodka gier, lokalizacji punktu wideoloterii albo punktu
gry na automatach o niskich wygranych.”;

12)

w art. 17 ust. 4 - 6 otrzymują brzmienie:
„4. Pobrane opłaty płatnik wpłaca na rachunek izby celnej właściwej ze względu
na lokalizację ośrodka gier, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)).
6. Przepis ust. 2 nie dotyczy inspektorów kontroli skarbowej
funkcjonariuszy celnych w trakcie wykonywania czynności służbowych.”;

13)

oraz

w art. 18:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane, o których mowa w ust. 2, są udostępniane wyłącznie ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, funkcjonariuszom celnym, sądom i
prokuraturze.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dane, o których mowa w ust. 2, są przechowywane przez okres 3 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja.”;

14)

po art. 18 dodaje się art.18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane do
prowadzenia ewidencji napiwków.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia,
może określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając
potrzebę zapewnienia skuteczności w zakresie sprawowanego nadzoru.”;

15)

w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się
obowiązek:
1) nadzorowania gier i zakładów wzajemnych, w szczególności: dyrektorzy
oddziałów, ośrodków gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby
nadzorujące działalność punktów gier na automatach o niskich wygranych,
punktów wideoloterii, osoby nadzorujące gry telebingo, loterie fantowe, gry
bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w
ośrodkach gier, kasjerzy stołu,
2) bezpośredniego prowadzenia gry lub zakładu wzajemnego, w szczególności:
krupierzy, przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier
liczbowych, obsługujący automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem
pracowników obsługi technicznej
- są obowiązane posiadać świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust. 1b, 1c i
4.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1c w brzmieniu:
„1a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób dystrybuujących losy loterii
pieniężnych i loterii fantowych, dowody udziału w grze telebingo, bingo
pieniężne i bingo fantowe oraz dowody udziału w loterii promocyjnej, a także
osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie lub w
terminalu wideoloterii.
1b. Osoby pierwszy raz zatrudnione do bezpośredniego prowadzenia gier lub
zakładów wzajemnych mają obowiązek uzyskać świadectwo zawodowe w
terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia ich zatrudnienia, z zastrzeżeniem
ust. 4.
1c. Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do osób wykonujących czynności
bezpośredniego prowadzenia gier lub zakładów wzajemnych na innej podstawie
niż umowa o pracę.”,

c) uchyla się ust. 2,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór świadectwa zawodowego, uwzględniając w szczególności
konieczność określenia w nim danych osobowych osoby ubiegającej się o
wydanie świadectwa oraz zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.”;
16)

po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych cofa, w drodze
decyzji, świadectwo zawodowe lub uznanie świadectwa, o którym mowa w art. 19
ust. 4, w przypadku udokumentowania, że osoba, która je uzyskała, przestała spełniać
warunki, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 lub 3.”;

17)

w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z 3 osób
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród
pracowników zatrudnionych lub funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w
urzędzie obsługującym tego ministra.”;

18)

art. 22 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 22. 1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest
obowiązana do zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i
prowadzenia gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z
urządzanymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o
uzyskanej wygranej, za pomocą analogowego lub cyfrowego zapisu sygnału
wizyjnego.
2. Zapis sygnału wizyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany
wyłącznie inspektorom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym lub
uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje. Udostępnienie zapisu jest nieodpłatne.
3. Spółka, o której mowa w ust. 1, przechowuje zapis sygnału wizyjnego, o
którym mowa w ust. 1, przez okres 30 dni od daty jego dokonania.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia
możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry;
2) sposób dokonywania zapisu sygnału wizyjnego, o którym mowa w ust. 1,
uwzględniając w szczególności ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub
ukryciem zapisu.”;
19)

w art. 24:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier
losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach udziela, z zastrzeżeniem
ust. 1b i 1c, minister właściwy do spraw finansów publicznych.
1a. Zezwolenia na urządzanie turniejów gry pokera udzielane są przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyłącznie podmiotom
posiadającym zezwolenia na urządzanie gier w kasynach gry.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry
bingo fantowe i loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości
miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego
obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.
1c. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo
fantowe i loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej
więcej niż jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy
według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. ”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do
udzielania zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry
bingo fantowe i loterii promocyjnej. Rozporządzenie powinno uwzględniać
potrzebę sprawnego wykonywania zadań.”;
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20)

art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością ubiegającej się o zezwolenie, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 lub ust. 1b w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich
wygranych, nie może wynosić mniej niż równowartość:
1) 1 mln euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry;
2) 500 tys. euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier na automatach,
salonu bingo pieniężne lub przyjmowania zakładów wzajemnych;
3) 200 tys. euro - gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych.
2. Równowartość kwot, o których mowa w ust. 1, ustala się według kursu kupna,
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 grudnia roku
poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek o wydanie zezwolenia.
3. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością posiadającej zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lub ust.
1b w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych, nie może być
niższa niż określona w ust. 1. Równowartość kwot, o których mowa w ust. 1, ustala
się na każdy rok kalendarzowy według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 grudnia roku poprzedzającego rok, dla
którego ustalana jest minimalna wysokość kapitału zakładowego.”;

21)

w art. 26:
a) ust. 3 - 5 otrzymują brzmienie:
„3. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek prowadzących
działalność w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4. Z
wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący działalność w
zakresie gier lub zakładów wzajemnych.
4. Każda zmiana w strukturze kapitału zakładowego spółek posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych wymaga uzyskania zgody dyrektora izby celnej właściwego ze
względu na miejsce siedziby spółki. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje
podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier.
5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału zakładowego dotyczy
bezpośrednio akcji (udziałów) akcjonariusza (wspólnika) dysponującego akcjami
(udziałami), których wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie
stosuje się ust. 3 i 4. ”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a - 5d w brzmieniu:
„5a. Każda zmiana w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółek
prowadzących działalność w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, z
wyłączeniem spółek, o których mowa w art. 4 ust. 2, wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 5b. Z
wnioskiem o wyrażenie zgody występuje podmiot prowadzący działalność w
zakresie gier lub zakładów wzajemnych.
5b. Każda zmiana w składzie zarządu lub rady nadzorczej spółek
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na
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automatach o niskich wygranych wymaga uzyskania zgody dyrektora izby celnej
właściwego ze względu na miejsce siedziby spółki. Z wnioskiem o wyrażenie
zgody występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie tych gier.
5c. W przypadku uzyskania zgody i dokonania zmian w strukturze kapitału
zakładowego, składzie zarządu lub rady nadzorczej, spółka jest obowiązana
poinformować o tych zmianach organ, który udzielił zezwolenia na prowadzenie
określonej działalności, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub zgłoszenia w sądzie rejestrowym, przedkładając
dokumenty potwierdzające dokonanie zmian lub zgłoszenia. Organ ten dokonuje
zmiany zezwolenia w terminie 14 dni od dnia poinformowania o dokonanych
zmianach.
5d. W przypadku innych zmian dotyczących spółki niż zmiany, o których
mowa w ust. 3, 4, 5a i 5b, spółka obowiązana jest poinformować o nich organ,
który udzielił zezwolenia na prowadzenie określonej działalności, w terminie 7
dni od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedkładając
dokumenty potwierdzające dokonanie zmian. W terminie 14 dni od dnia
poinformowania o dokonanych zmianach, organ ten dokonuje zmian zezwolenia,
jeżeli zmiana dotyczy udzielonego zezwolenia.”,
c) w ust. 6:
-

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o wyrażenie zgody,
zawierać:”,

o której mowa w ust. 3 i 4, powinien

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników), z określeniem wartości
ich akcji (udziałów);”,
-

w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby
(imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy
jednoznacznie identyfikujące dokument tożsamości, informacje dotyczące
posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego), oraz
dołączenie aktualnego zaświadczenia, że osoba ta nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenia tej osoby, że nie toczy się
przeciwko niej postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości w
sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu karnego.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę w składzie zarządu lub rady
nadzorczej spółki prowadzącej działalność, o której mowa w art. 5 ust. 1,
powinien zawierać dane osobowe nowego członka (imiona, nazwiska,
obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy jednoznacznie identyfikujące
dokument tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz
doświadczenia zawodowego). Do wniosku dołącza się aktualne zaświadczenie, że
nowy członek nie był skazany prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz oświadczenie nowego członka, że
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przed organami wymiaru
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sprawiedliwości w sprawach przestępstw określonych w art. 299 Kodeksu
karnego.
6b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b i ust. 6a, jest składane
pod rygorem stwierdzenia nieważności zgody.”,
e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Dyrektor izby celnej, rozpatrując wniosek spółki prowadzącej działalność
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych o wyrażenie zgody na zmianę
w strukturze jej kapitału zakładowego, zwolniony jest z obowiązku weryfikacji
dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3, jeżeli dokumenty te zostały
uprzednio zweryfikowane przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, a stan faktyczny w okresie pomiędzy datą decyzji ministra
właściwego do spraw finansów publicznych a datą złożenia wniosku o wyrażenie
zgody na zmianę w strukturze kapitału zakładowego spółki prowadzącej
działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych - nie uległ
zmianie.”;
22)

art. 27a otrzymuje brzmienie:
„Art. 27a. Z zastrzeżeniem art. 28a, o zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 i 1b, mogą ubiegać się spółki, które udokumentują:
1) legalność źródeł pochodzenia kapitału;
2) niezaleganie w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
3) niezaleganie w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne.”;

23)

w art. 27b:
a) w ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1b, nie jest wydawane, jeżeli:”,
- pkt 1otrzymuje brzmienie:
„ 1) założycielami albo akcjonariuszami (wspólnikami) spółek prowadzących
działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5
ust. 1, dysponującymi akcjami (udziałami), których wartość przekracza jedną
setną kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby fizyczne, prawne lub spółki
nieposiadające osobowości prawnej, co do których istnieją uzasadnione
zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku
publicznego;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrażania zgody, o której mowa
w art. 26 ust. 3, 4, 5a i 5b.”;

24)

w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Urządzenia do gier lub zakładów wzajemnych, automaty oraz automaty o
niskich wygranych nie mogą stanowić własności osób trzecich.”;
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25)

art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być
usytuowane wyłącznie w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych,
oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych oraz obiektów kultu religijnego.
2. Punkty wideoloterii powinny być usytuowane w odległości co najmniej
100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych
oraz obiektów kultu religijnego.
3. Odległość, o której mowa w ust. 1 i 2, wyznacza się w linii biegnącej według
najkrótszego szlaku komunikacyjnego licząc od najbliższych punktów granic działek,
na których znajdują się punkt gry na automatach o niskich wygranych lub punkt
wideoloterii oraz szkoła, placówka oświatowo-wychowawcza, opiekuńczowychowawcza lub obiekt kultu religijnego.
4. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych powinien przedstawić dowody
potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1, przez lokale, w których
mają być usytuowane punkty gry na automatach o niskich wygranych.”;

26)

w art. 32:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
cechy jednoznacznie identyfikujące dokument tożsamości, informacje
dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego)
akcjonariuszy
(wspólników)
będących
osobami
fizycznymi,
reprezentujących co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki,
członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz osób sprawujących zarząd
nad ośrodkami gier; w przypadku spółek osób prawnych i fizycznych
należy podać również informacje o obecnym i przeszłym statusie
prawnym oraz o sytuacji finansowej;”,
- pkt 16 – 18 otrzymują brzmienie:
„16)

17)
18)

dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w
szczególności:
a)

w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą
fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną kapitału
zakładowego spółki - zaświadczenie z urzędu skarbowego o
pokryciu udziałów lub akcji z ujawnionych źródeł przychodów,

b)

w przypadku akcjonariuszy (wspólników) będących osobami
prawnymi - sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób
określony w odrębnych przepisach;

aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa;
aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia
społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;”,
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-

dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami
fizycznymi, reprezentujący co najmniej jedną setną kapitału zakładowego
spółki, oraz osoby fizyczne będące członkami zarządu lub rady nadzorczej
spółki nie były skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera
powinien zawierać:
1) nazwę spółki występującej z wnioskiem;
2) nazwę turnieju gry pokera;
3) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie turnieju gry pokera oraz
miejsca jego urządzania;
4) projekt regulaminu turnieju gry pokera.”,
c) w ust. 2:
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)
3)

nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w
przypadku spółek handlowych również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego;
dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce
zamieszkania, cechy jednoznacznie identyfikujące dokument
tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz
doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem lub
reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;”,

- pkt 10 - 12 uchyla się,
- dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub
reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe.”,
d) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)

nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w
przypadku spółek handlowych również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
cechy jednoznacznie identyfikujące dokument tożsamości) osób
zarządzających podmiotem lub reprezentujących podmiot występujący z
wnioskiem;”;
27)

art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. 1. Osoby fizyczne będące akcjonariuszami (wspólnikami) spółki
prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w
art. 5 ust. 1, reprezentujące co najmniej jedną setną kapitału zakładowego spółki,
osoby fizyczne będące członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki posiadającej
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zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o
których mowa w art. 5 ust. 1, a także osoby fizyczne zarządzające podmiotem lub
reprezentujące podmiot posiadający zezwolenie na urządzanie loterii fantowych lub
gry bingo fantowe powinny posiadać nienaganną opinię, w szczególności nie mogą
być skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 26 ust. 6
pkt 2 lit. b i ust. 6a, akcjonariuszy (wspólników) oraz osób fizycznych będących
członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki ubiegającej się o zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w
art. 5 ust. 1, a także osób fizycznych zarządzających podmiotem lub reprezentujących
podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii fantowych lub gry bingo
fantowe.
3. Organ, który udzielił zezwolenia, może zażądać od osób, o których mowa w
ust. 1, przedstawienia aktualnego zaświadczenia, że nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących
osobami fizycznymi. Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie,
uwierzytelnione, aktualne zaświadczenia, wystawione przez właściwe władze
państwa, którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.”;
28)

po art. 33 dodaje się art. 33a i 33b w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego uważa się za aktualny, jeżeli
został wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosków.
2. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa i składkach na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed
dniem złożenia wniosków.
3. Zaświadczenia, że dana osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, uważa się za aktualne,
jeżeli zostały wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich
przedstawienia.
Art. 33b. Dokumenty dołączane do wniosków powinny zostać przedłożone w
formie oryginałów lub kopii poświadczonych ze zgodność z oryginałem przez
notariusza, adwokata lub radcę prawnego.”;

29) w art. 34:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na urządzanie i
prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa
w art. 2, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem
ust. 2.”,
b) dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:
„3. Organ udzielający zezwolenia może na wniosek podmiotu urządzającego i
prowadzącego działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na
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automatach lub gier na automatach o niskich wygranych zmienić zezwolenie, o
którym mowa w art. 24 ust. 1, 1b i 1c. Zmiana zezwolenia może dotyczyć:
1) w przypadku zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności 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:

30)

a) miejsca urządzania gier lub zakładów, z tym że wskutek zmian zezwolenia nie
może nastąpić zwiększenie pierwotnej liczby punktów gier na automatach o
niskich wygranych lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych,
b) rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby gier cylindrycznych, gier w
karty, gier w kości, a także minimalnej oraz maksymalnej liczby gier na
automatach oraz rodzaju zakładów wzajemnych,
c) warunków, które powinna spełniać spółka, w szczególności dotyczących
zabezpieczeń, o których mowa w art. 38,
d) zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji gości, o
której mowa w art. 18 ust. 2,
e) nieprzekraczalnego terminu rozpoczęcia działalności, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 5;
2) w przypadku zezwolenia na urządzanie loterii fantowej i gry bingo fantowe:
a) nazwy podmiotu urządzającego grę,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym grę,
c) czasu urządzania gry, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania,
d) nieprzekraczalnego terminu rozpoczęcia działalności, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 5;
3) w przypadku zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej i loterii
audioteksowej:
a) nazwy podmiotu urządzającego loterię,
b) nazwisk osób zarządzających podmiotem urządzającym loterię,
c) czasu urządzania loterii, z wyjątkiem skrócenia czasu jej urządzania,
d) nieprzekraczalnego terminu rozpoczęcia działalności, z zastrzeżeniem art. 35
ust. 5.
4. Do wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, w zależności od
zakresu wnioskowanej zmiany, załącza się odpowiednio dokumenty, o których mowa
w art. 32 i art. 33, a w przypadku zmiany formy zabezpieczenia dokumenty dotyczące
proponowanej formy zabezpieczenia.
5. Dyrektor izby celnej, rozpatrując wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,
zwolniony jest z obowiązku weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 32 ust.
1 pkt 16, jeżeli dokumenty te zostały uprzednio zweryfikowane przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, a stan faktyczny w okresie pomiędzy
datą decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych a datą złożenia
wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych nie uległ zmianie.”;
w art. 35:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności; w przypadku
prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych lub zakładów wzajemnych, termin ten dotyczy rozpoczęcia
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działalności we wszystkich punktach gier na automatach o niskich
wygranych albo punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zezwolenie na urządzanie turnieju gry pokera obejmuje:
1) nazwę spółki;
2) nazwę turnieju gry pokera;
3) czas i miejsce urządzania turnieju gry pokera.”,
c) w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 1a, 3 i 3a, dołącza się
zatwierdzone regulaminy gier, turnieju gry pokera lub zakładów wzajemnych.”,
e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 3 lub 3a, może
wystąpić o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, ust. 3 pkt 8 i ust.
3a pkt 7. Termin ten może zostać przedłużony jednokrotnie, jednak na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy.”;
31)

w art. 36:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera udziela się na czas jego
urządzania, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może
wystąpić jednorazowo o jego przedłużenie na okres 6 lat.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Informacja o mającym nastąpić wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na
automatach oraz w salonie gry bingo pieniężne jest publikowana na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, nie później niż w terminie 6 miesięcy przed dniem wygaśnięcia
przedłużonego zezwolenia.”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku mającego nastąpić wygaśnięcia przedłużonego zezwolenia,
wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier
urządzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach oraz w salonie gry
bingo pieniężne, składa się po opublikowaniu informacji, o której mowa w
ust. 3a.”,
e)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku nierozpoczęcia działalności w terminach określonych w
zezwoleniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zezwolenia te wygasają w całości lub
w części, w której nie podjęto działalności.”;
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32)

w art. 38:
a)

w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) 10.000 euro – w przypadku prowadzenia punktu przyjmowania zakładów
wzajemnych;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„la. W celu ustalenia wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,
równowartość kwot, o których mowa w tym przepisie, ustala się według kursu
kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1
grudnia roku poprzedzającego rok, w którym powstał obowiązek złożenia takiego
zabezpieczenia.”;
33)

po art. 38 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„ Rozdział 3a
Opłaty
Art. 38a. 1. Podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art.
2, uiszcza opłatę za udzielenie zezwolenia i opłatę egzaminacyjną oraz opłatę za
wydanie świadectwa zawodowego albo uznanie za równoważne z nim świadectwa, o
którym mowa w art. 19 ust. 4.
2. Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia
zezwolenia na podstawie art. 36 ust. 3. Przepis art. 38b stosuje się odpowiednio.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4. Za udzielenie zezwolenia na urządzanie turnieju gry pokera nie pobiera się
opłaty.
Art. 38b. 1. Opłaty, o których mowa w art. 38a, są ustalane, z zastrzeżeniem ust.
4 pkt 7, jako procent kwoty bazowej, odpowiadającej kwocie przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w drugim kwartale roku, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób,
że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i
więcej podwyższa się do pełnych złotych.
3. Wysokość kwoty bazowej podlega w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu
do wysokości ogłoszonej dla drugiego kwartału roku poprzedniego w obwieszczeniu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim
kwartale roku.
4. Opłata za udzielenie zezwolenia wynosi:
1) za udzielenie zezwolenia na urządzanie gier w kasynie gry – 13.313 % kwoty
bazowej;
2) za udzielenie zezwolenia na urządzanie gier na automatach w salonie gry na
automatach – 5.330 % kwoty bazowej;
3) za udzielenie zezwolenia na urządzanie gry bingo pieniężne – 5.327 % kwoty
bazowej;
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4) za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe –
89% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy obszaru właściwości miejscowej
jednego dyrektora izby celnej – 44% kwoty bazowej;
5) za udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych – 1.777 % kwoty
bazowej oraz dodatkowo za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych –
9% kwoty bazowej;
6) za udzielenie zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych –
1.790 % kwoty bazowej oraz dodatkowo za każdy punkt gry na automatach o
niskich wygranych – 9 % kwoty bazowej;
7) za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii
audioteksowej – 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 44 % kwoty
bazowej.
Art. 38c. 1. Opłata egzaminacyjna wynosi:
1) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier i
zakładów wzajemnych:
a) dyrektor i zastępca dyrektora – 67 % kwoty bazowej,
b) kierownik i zastępca kierownika – 62 % kwoty bazowej,
c) inspektor w ośrodku gier, osoba nadzorująca działalność punktów gier na
automatach o niskich wygranych, punktów wideoloterii i osoba nadzorująca
grę telebingo – 54 % kwoty bazowej,
d) kasjer stołu, osoba nadzorująca loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię
promocyjną lub loterię audioteksową – 44 % kwoty bazowej,
e) inne stanowiska lub funkcje, niewymienione w lit. a-d – 89 % kwoty bazowej;
2) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wiąże się obowiązek bezpośredniego
prowadzenia gry lub zakładu wzajemnego:
b) bezpośrednio prowadzący grę, obsługujący automaty lub urządzenia do gier, z
wyłączeniem pracowników obsługi technicznej, przyjmujący zakłady
wzajemne – 17 % kwoty bazowej,
c) inne stanowiska lub funkcje, niewymienione w lit. a – 89 % kwoty bazowej.
2. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego oraz opłata za uznanie za
równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa wydanego przez
wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier i zakładów
wzajemnych wynosi 9% kwoty bazowej.”;
34)

uchyla się art. 39;

35)

w art. 40:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych oraz zakładów wzajemnych obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności w
pierwszym z punktów objętych zezwoleniem.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier prowadzenie działalności
w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9.”;

36)

w art. 42:

17

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w loteriach pieniężnych, loteriach fantowych i grze telebingo - suma
wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
,,1a) w loteriach audioteksowych
audioteksowej uzyskany z tej loterii;”,

-

przychód

organizatora

loterii

c) pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) w wideoloteriach - kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub
zakredytowaną w pamięci terminala przy przystąpieniu do gry a sumą
wypłaconych wygranych uzyskanych przez uczestników gier;”;
37)

w art. 42a :
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organami właściwymi w sprawach podatku od gier są naczelnicy
urzędów celnych.”,
b) ust. 2 – 4 otrzymują brzmienie:
„2. Podatek od gier jest wpłacany na rachunek właściwej izby celnej w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
rozliczenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier na rachunek
właściwej izby celnej w terminie 10 dni od dnia losowania.
4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania do składania we właściwym
urzędzie celnym deklaracji podatkowych dla podatku od gier, z wyłączeniem gry
bingo pieniężne, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o
którym mowa w ust. 2.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie
od obowiązku złożenia deklaracji, są obowiązani do składania we właściwym
urzędzie celnym rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30
dni od dnia zakończenia gry, określonego w zezwoleniu.”;

38)

art. 42b otrzymuje brzmienie:
„Art. 42b.1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach
podatku od gier, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:
1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier;
2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe,
loterie pieniężne, loterie audioteksowe, grę telebingo lub wideoloterię;
3) według siedziby organu właściwego do udzielenia zezwolenia na urządzanie
loterii fantowej, gry bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.
2. W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie
miesiąca będącego okresem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 42a ust. 1, do
punktu położonego na obszarze właściwości miejscowej innego organu, który udziela
zezwolenia na urządzanie gry na automatach o niskich wygranych właściwy
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miejscowo jest organ podatkowy, na którego obszarze właściwości miejscowej
znajduje się automat w ostatnim dniu tego miesiąca.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do
wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz obszary ich właściwości
miejscowej, z uwzględnieniem liczby podatników prowadzących działalność na
danym obszarze.”;
39)

w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, jest obowiązany obliczać należny
podatek od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne spółce urządzającej
grę i przekazywać pobrany podatek na rachunek izby celnej właściwej ze względu na
siedzibę płatnika w terminie do 23 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano podatek.”;

40)

w art. 44a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sporządzania rocznego obliczenia pobranych kwot podatku i składania go we
właściwym urzędzie celnym do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego to
obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier pobranych od
spółek urządzających grę bingo pieniężne;”;

41)

w art. 45:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) loterii fantowych, loterii audioteksowych, gry bingo fantowe, gry bingo
pieniężne oraz zakładów wzajemnych - 10 %;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie
zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie
zezwoleń udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 5 %, z zastrzeżeniem
ust. 3.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Stawka podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie
zakładów wzajemnych na wyścigach konnych na podstawie zezwoleń
udzielonych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2%.”;

42)

w art. 45a ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Równowartość kwoty, o której mowa w ust.1, ustala się według kursu kupna,
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.”;

43)

w art. 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, z wyłączeniem
loterii promocyjnych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych prowadzą ewidencję w celu ustalenia podstawy opodatkowania i
obliczania wysokości podatku od gier.”,
b) uchyla się ust. 2;
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44)

art. 47a otrzymuje brzmienie:
„Art. 47a. 1. W grach wymienionych w art. 4 ust. 1, ustanawia się dopłaty w
wysokości:

1) 25% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w grach liczbowych;
2) 10% stawki, ceny losu lub innego dowodu udziału w grze – w loteriach pieniężnych i
grze telebingo;
3) 10 % stawki lub kwoty stanowiącej równowartość wymiany wpłat na żetony lub
kwoty zakredytowanej w pamięci terminala wideoloterii przy przystąpieniu do gry –
w wideoloteriach.
2. Do dnia 31 grudnia 2015 r. ustanawia się dopłaty w wysokości:
1) 25 % ceny połączenia telefonicznego lub wysłania krótkiej wiadomości tekstowej,
bez uwzględniania podatku od towarów i usług – w loteriach audioteksowych;
2) 10% stawki – w grze bingo pieniężne;
3) 10 % kwoty stanowiącej równowartość wymiany wpłat na żetony – w grach
cylindrycznych, grach w karty i grach w kości organizowanych w kasynach gry;
4) 10 % stawki lub kwoty stanowiącej równowartość wymiany wpłat na żetony lub
kwoty zakredytowanej w pamięci automatu przy przystąpieniu do gry – w grach na
automatach i grach na automatach o niskich wygranych;
5) 10 % stawki – w zakładach wzajemnych.
3. Informację o ustanowieniu dopłat, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się
w regulaminie gry lub zakładu wzajemnego.
4. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie są przychodem w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Obowiązek obliczenia i poboru dopłat spoczywa na podmiotach urządzających
gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w ust. 1 i 2.
6. Pobrane dopłaty nie podlegają zwrotowi.”;
45)

w art. 47d ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Przychodem Funduszu jest 80 % wpływów, o których mowa w art. 47a ust. 1
i 2.
4. Wydatki Funduszu są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie
inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i
osób niepełnosprawnych.”;

46)

w art. 47e ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest 20 % wpływów, o których
mowa w art. 47a ust. 1 i 2.”;

47)

art. 47f otrzymuje brzmienie:
„Art. 47f. 1. Podmioty urządzające gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w
art. 47a ust. 1 i 2, są obowiązane do wpłacania dopłat, o których mowa w art. 47a ust.
1 i 2, na rachunek właściwej izby celnej.
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2. Dopłaty, o których mowa w art. 47a ust. 1 i 2, wpłaca się w terminach i według
zasad określonych dla dokonywania w danej grze lub zakładzie wzajemnym wpłat z
tytułu podatku od gier, z wyjątkiem gry bingo pieniężne, w której podmiot
urządzający grę wpłaca dopłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonał sprzedaży kartonów do gry, na rachunek izby celnej
właściwej ze względu na miejsce lokalizacji ośrodka gier.”;
48)

po art. 47f dodaje się art. 47g - 47j w brzmieniu:
„Art. 47g. Organami właściwymi w sprawach dopłat są naczelnicy urzędów
celnych właściwi w sprawach podatku od gier.
Art. 47h. 1. Podmioty urządzające gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w
art. 47a ust. 1 i 2, są obowiązane składać informację o dopłatach właściwemu
naczelnikowi urzędu celnego w terminach składania deklaracji podatkowych dla
podatku od gier, a w przypadku gry bingo pieniężne – w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podmiot urządzający grę dokonał sprzedaży
kartonów do gry.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji o dopłatach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
konieczność pouczenia, że informacja o dopłatach stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, a także zapewnienia jednolitości informacji i możliwości
kontroli wysokości dokonywanych wpłat.
Art. 47i. Dyrektor izby celnej, na rachunek której wpłacane są dopłaty,
przekazuje kwoty wpłaconych dopłat odpowiednio na rachunki Funduszy, o których
mowa w art. 47d ust. 1 i art. 47e ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich wpłaty.
Art. 47j. Do dopłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.- Ordynacja podatkowa.”;

49)

art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. Urządzanie i prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych podlega kontroli
wykonywanej przez Służbę Celną. Tryb wykonywania kontroli oraz właściwość
organów regulują przepisy odrębne.”;

50)

uchyla się art. 48a – 51;

51)

w art. 52:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ udzielający zezwolenia, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w
całości albo w części, w przypadku:
1) stwierdzenia, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia narusza ustawę,
warunki zezwolenia lub uchybia przepisom regulaminów;
2) obniżenia kapitału zakładowego spółki poniżej granicy określonej w art. 25;
3) zaprzestania lub niewykonywania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
działalności objętej zezwoleniem, chyba że niewykonywanie tej działalności
jest następstwem działania siły wyższej;
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4) skazania, prawomocnym wyrokiem sądu, osoby wymienionej w art. 27b ust.
1 pkt 1, za przestępstwa określone w art. 299 Kodeksu karnego oraz za
przestępstwa określone w art. 35-37a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1505, z późn. zm.4)).”,
c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku
naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę, o
której mowa w art. 4 ust. 2, w zakresie gier stanowiących monopol Państwa
wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub
uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku
nieusunięcia stwierdzonych naruszeń lub uchybień w wymaganym terminie,
minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa, przekazując mu szczegółową informację o
stwierdzonych naruszeniach lub uchybieniach.
4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podejmuje czynności mające
na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień przez spółkę, o której
mowa w art. 4 ust. 2, i niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw
finansów publicznych o podjętych przez siebie czynnościach mających na celu
usunięcie wskazanych naruszeń lub uchybień.”;
52) uchyla się art. 52b;
53) art. 52c otrzymuje brzmienie:
„Art. 52c. 1. Podmioty urządzające i prowadzące działalność, o której mowa w
art. 1, są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub właściwych dyrektorów izb celnych, którzy udzielili
zezwolenia, informacji dotyczących 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 uzyskiwanych przez te podmioty.
2. Dyrektorzy izb celnych corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkładają
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji
ustawy.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.5)) art. 3a otrzymuje brzmienie:
"Art. 3a. § 1. W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i
art. 21 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w przypadkach
określonych w art. 201 ust. 1 oraz art. 209 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z
dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L
302 z 19.10.1992, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4,
str. 307, z późn. zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie
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społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2571, z późn. zm.6)), a także dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o
grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.7)), stosuje się
również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:
1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika;
2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;
3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne;
4) z informacji o opłacie paliwowej;
5) z informacji o dopłatach.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną,
jeżeli:
1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w
informacji o opłacie paliwowej albo w informacji o dopłatach zostało zamieszczone
pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;
2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu
upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1.".
Art. 3.
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz.
2531, z późn. zm.8)) w art. 16b w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych,
gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie
regulowanym ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.7)).” .

Art. 4.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W wypadkach określonych w art. 107 § 1 - 3 orzeka się przepadek
dokumentu lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie, gry na automacie o
niskich wygranych lub zakładu wzajemnego oraz wygranych, które na podstawie tego
dokumentu lub urządzenia przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze
sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio
także w wypadkach określonych w art. 107a § 1, art. 109 i art. 110.”;
2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: „dopłata”, „gra
bingo fantowe”, „gra bingo pieniężne”, „gra cylindryczna”, „gra liczbowa”, „gra
losowa”, „gra na automacie”, „gra na automacie o niskich wygranych”, „gra
telebingo”, „gra w karty”, „gra w kości”, „informacja o dopłatach”, „loteria
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audioteksowa”, „loteria fantowa”, „loteria pieniężna”, „loteria promocyjna”,
„reklama”, „wideoloteria”, „zakład wzajemny”, „zezwolenie” mają znaczenie nadane
im w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 4, poz. 27, z późn. zm.7)) . ”;
3) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:
„Art. 109a. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy zleca lub prowadzi reklamę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: gier cylindrycznych, gier na automatach, gier na
automatach o niskich wygranych, gier w karty, gier w kości, wideoloterii lub zakładów
wzajemnych,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;
4) po art. 110 dodaje się art. 110a - 110c w brzmieniu:
„Art. 110a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie pobiera dopłat albo pobiera je w
kwocie niższej od należnej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności
do roku, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota niepobranych dopłat jest małej wartości, sprawca czynu
zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota niepobranych dopłat nie przekracza ustawowego progu, sprawca
czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 110b. § 1. Kto pobranych dopłat nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego
organu,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności
do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota niewpłaconych dopłat jest małej wartości, sprawca czynu
zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota niewpłaconych dopłat nie przekracza ustawowego progu,
sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 110c. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu
organowi wymaganej informacji o dopłatach,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 2. Jeżeli informację określoną w § 1 złożono nieprawdziwą, sprawca
podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
lub 2
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;
5) w art. 133 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
określone w art. 63-75, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107 - 111 § 1 oraz w
sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania przez urzędy celne z art.
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106e, 106f i 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54,
56, art. 57 § 1, art. 60, 61, 76, 80, 83 oraz 84 § 1;”.

Art. 5.
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Właściwość organów do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 1, określa się na
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
3. Organy prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1, przekażą organom
właściwym na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, akta tych postępowań, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6.
Organy właściwe w sprawach podatku od gier oraz opłat na podstawie przepisów ustawy, o
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą , stają się organami
właściwymi w sprawach podatku od gier oraz opłat dla podmiotów prowadzących
działalność w zakresie objętym ustawą, o której mowa w art. 1.
Art. 7.
Postępowania kontrolne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektorów izb
skarbowych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, przejmują właściwi naczelnicy
urzędów celnych. Wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
Art. 8.
Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art.
60, art. 61 i art.107-111 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.
U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.9)), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, prowadzą w dalszym ciągu organy właściwe dotychczas.

Art. 9.
1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie objętym ustawą, o której mowa w art. 1,
mają obowiązek dostosować działalność do przepisów art. 8 ust. 2, art. 19 ust. 1, art. 22 ust.
1, art. 25 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 pkt 4 i art. 47a ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
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_______________
1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
oraz ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz.
331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr
85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz.
708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz.
769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745,
nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.1109 i Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 44, poz. 362.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1056 i Nr 180,
poz. 1109.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz.1243 i Nr 192, poz.1378, z 2008 r. Nr
209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 39, poz. 308.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61,
z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr
3, poz. 11.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz.
331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr..., poz.... .

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr
17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz.
574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr
112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz.1651 oraz z
2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39.
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