
l Od kil ku mie się cy nie cich nie w Pol sce dys ku sja na te mat
pro jek to wa nych zmian w usta wie o grach ha zar do wych z dnia
19 li sto pa da 2009 r. (Dz. Nr 201 poz. 1540 z późń. zm.), któ -
rych wnio sko daw cą jest Mi ni ster stwo Fi nan sów. Wspom nia na
no we li za cja od no si się głów nie do bar dzo nie wy god nej dla po -
przed nie go rzą du ma te rii do ty czą cej tzw. jed no rę kich ban dy -
tów, prze wi du jąc ich le gal ny po wrót na ry nek. U pod staw
pro jek tu leg ło za ło że nie mi ni ma li za cji „sza rej stre fy”, w szcze -
gól no ści w za kre sie au to ma tów do gier i ha zar du in ter ne to we -
go oraz za pew nie nie dzię ki te mu jak naj wyż sze go po zio mu
ochro ny gra czy przed ne ga tyw ny mi skut ka mi ha zar du. Zmia -
ny ma ją po nad to pod nieść po ziom spo łecz nej świa do mo ści
w kwe stii za gro żeń wy ni ka ją cych z ko rzy sta nia z usług nie le gal -
nych ope ra to rów ha zar do wych. Czy jed nak pro jek to wa ne
zmia ny fak tycz nie „zli be ra li zu ją ry nek gier ha zar do wych”? Ko -
mu ma ją one słu żyć? Czy no we li zo wa ne prze pi sy nad ą żą za
zmie nia ją cą się rze czy wi sto ścią?

Bran ży ha zar do wej zna na jest dość do brze da ta 1 stycz nia
2010 r. Te go dnia we szła w ży cie – kry ty ko wa na przez wię -
kszość śro do wi ska – wspom nia na już usta wa o grach ha zar -
do wych, zwa na przez nie któ rych „dziec kiem mi ni stra
Ka pi cy”. By ła to od po wiedź ów czes ne go rzą du na wy buch
„afe ry ha zar do wej”. Usta wa mia ła być orę żem w wal ce
z „prze stęp czo ścią zor ga ni zo wa ną” – w szcze gól no ści w za -
kre sie ryn ku au to ma to we go, ale rów nież m.in. po ke ra i za -
kła dów wza jem nych. Po kil ku la tach owej wal ki
z prze stęp czo ścią ha zar do wą, któ re za koń czy ły się fia skiem,

oraz zmia nie na szczy tach wła dzy, usta wo daw ca – zda wa ło -
by się – wy cią gnął wnio ski z do tych cza so we go roz wo ju sy -
tu a cji, pro po nu jąc li be ra li za cję ryn ku au to ma tów do gier.
Rzą do wy pro jekt nie na wią zu je bo wiem do wcześ niej szych
roz wią zań fun kcjo nu ją cych w obo wią zu ją cej nie gdyś usta -
wie z 29 lip ca 1992 r. o grach i za kła dach wza jem nych (Dz.
U. z 1992 nr 68 poz. 341 z późń. zm), opar tych na sy ste mie
ze zwo leń wy da wa nych przez Iz by Skar bo we dla pod mio -
tów pry wat nych. Obec nie ry nek au to ma tów do gier, po mi -
ja jąc w za sa dzie ka sy na gry, ma być ob ję ty mo no po lem
pań stwa, nad któ rym nad zór bę dzie spra wo wał To ta li za tor
Spor to wy, a więc spół ka Skar bu Pań stwa. Fi nal nie na ryn -
ku ma być 60 ty się cy au to ma tów do gier, przy czym doj ście
do te go po zio mu ma za brać, we dle za pew nień Mi ni ster stwa,
ok. 3 la ta. Dzia ła ją ce nie gdyś pun kty do gier o ni skich wy -
gra nych ma ją zo stać za stą pio ne tzw. sa lo na mi gier na au to -
ma tach, w któ rych ma być od 3 do 50 sztuk au to ma tów,
od po wied nio za bez pie czo nych przed in ge ren cją osób nie -
po żą da nych w prze bieg gry oraz przed uczest ni cze niem
w grach osób nie peł no let nich. Tak więc „ja ski nie ha zar du”
bę dą na dal fun kcjo no wać, z tą jed nak (za sad ni czą) róż ni cą,
że te raz bę dą we „wła ści wych” rę kach, czy li w rę kach pań -
stwa. Sza cun ko we da ne mó wią, iż Skarb Pań stwa bę dzie
mu siał wy dać na ten cel ok. 5 mi liar dów zło tych, przy czym
kwo ta ta mo że oka zać się zbyt ni ska, gdyż nie uwzględ nia
in nych kosz tów, tj. naj mu lo ka li, ob słu gi urzą dzeń, za trud -
nie nia itd.

Usta wo daw ca ma świa do mość te go, iż ha zard – jak po ka -
za ły osta t nie la ta – jest bar dzo in trat nym in te re sem. Dla te -
go rząd, dba jąc o to, aby do tych cza so we wpły wy do bud że tu
Pań stwa z ty tu łu pro wa dze nia dzia łal no ści ha zar do wej nie
skur czy ły się, a wręcz po mog ły za ła tać ol brzy mią „dziu rę
bud że to wą”, znacz nie za o strzył sy stem kar za na ru sze nie
prze pi sów re gu lu ją cych ry nek ha zar do wy. Pra wo daw ca uznał
w pro jek cie, iż sa mo po sia da nie au to ma tu do gier ma być
po wszech nie za ka za ne, (nie bę dzie to do ty czy ło tyl ko
upraw nio nych pod mio tów), co wię cej pro jekt za kła da in no -
wa cyj ne roz wią za nia w za kre sie kar pie nięż nych, któ re ma -
ją być wy mie rza ne nie tyl ko pod mio tom or ga ni zu ją cym gry
ha zar do we bez kon ce sji, ale tak że m.in. po sia da czom za leż -
nym (np. dzier żaw cy, na jem cy etc.) i sa mo ist nym lo ka lom,

w któ rych znaj du ją się nie za re je stro wa ne au to ma ty do gier
i w któ rych pro wa dzo na jest dzia łal ność ga stro no micz na,
han dlo wa lub usłu go wa. Nie za leż nie od ka ry pie nięż nej wy -
mie rzo nej przed się bior cy, na czel nik urzę du cel ne go bę dzie
mógł wy mie rzyć ka rę pie nięż ną oso bom peł nią cym fun kcje
kie row ni cze lub wcho dzą ce w skład or ga nów za rzą dza ją cych
osób praw nych lub jed no stek or ga ni za cyj nych nie po sia da ją -
cych oso bo wo ści praw nej, or ga ni zu ją cych gry ha zar do we bez
kon ce sji, ze zwo le nia lub zgło sze nia. Ka ra pie nięż na ma się -
gnąć hor ren dal nej kwo ty 100 ty się cy zł. od każ de go au to -
ma tu. Obec nie ka ra za po wyż sze wy no si 12 ty się cy zł.

Ana li zu jąc pro jek to wa ne za pi sy oraz uza sad nie nie pro -
jek tu usta wy o grach ha zar do wych nie moż na oprzeć się
wra że niu, iż zda niem usta wo daw cy ha zard w wy ko na niu
pań stwa ma być lep szy niż w wy ko na niu pod mio tów pry -
wat nych. Na czym ta „no wa ja kość do brej zmia ny” ma po -
le gać – po za tym, iż te raz na ry nek ha zar do wy w za kre sie
au to ma tów rę kę kła dzie pań stwo – w za sa dzie nie wia do -
mo. A je że li nie wia do mo o co cho dzi, to jak zwy kle cho -
dzi o pie nią dze.

Mo no pol pań stwa z sa mej de fi ni cji jest czymś nie na tu -
ral nym, al bo wiem pro mu je tyl ko je den z wie lu pod mio -
tów, wy klu cza jąc kon ku ren cyj ność oraz pra wo wy bo ru.
Prę dzej czy póź niej i tak po ja wi się ktoś, kto bę dzie chciał
wspó łist nieć w biz ne sie ob ję tym mo no po lem. Osta tecznie,
za miast ogra ni czyć nie le gal ny ha zard, no wy stan praw ny
spo wo du je je go znacz ny roz rost i za dzia ła ni czym oli wa do -
la na do ognia. Ma jąc świa do mość te go, jak bran ża ha zar do -
wa da wa ła so bie ra dę przez osta t nie 6 lat, nie spo sób są dzić,
iż dra koń skie ka ry pie nięż ne prze wi dy wa ne w oma wia nym
pro jek cie od stra szą wszyst kich za in te re so wa nych i bę dą
sku tecz nie eg zek wo wa ne. Moż na tyl ko przy pusz czać, że
bran ża ha zar do wa, za któ rą sto ją ogrom ne pie nią dze oraz
re no mo wa ne kan ce la rie praw ne, nie po wie dzia ła jesz cze
osta t nie go sło wa i z ca łą pew no ścią znaj dzie spo sób – je śli
jesz cze go nie zna laz ła – aby utrzy mać się na ryn ku.
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Hazard wchodzi na polityczne salony

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


