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A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

L Nazwa/*mię i nzwioko”

FORTA SP. 20.0.

2. Adres

UL. SADOWA 8, JASIN, 62-020 SWARZĘDZ

3. Adres do korespondencji i adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI:

KANCELARIA ADWOKACKA KATARZYNA ANTKOWIAK
UL. SAPERÓW iS A2I3, 53-151 WROCLAW

ADRES E-MAIL: ADW.ANTKOWIAK@GMAIL.COM

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WiMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NA!) PROJEKTEM

Lp. Imię i nazwisko Adres
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO
PRZEDMIOTEM OCHRONY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i wskazane w niej założenia będą miały

strategiczne znaczenia dla szeroko rozumianej branży rozrywkowej, tj. podmiotów, które

prowadziły lub zamierzają prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, regulowaną

przepisami ustawy o grach hazardowych. Projekt będzie miał strategiczne znaczenie dla

możliwości funkcjonowania na rynku podmiotów prywatnych, także możliwości i opłacalności

działalności kasynowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

stosowania prawa (Dz.IJ.2005 nr 169, poz. 1414) podmiot dokonujący zgłoszenia podaje w

zgłoszeniu interes, który w odniesieniu do danej regulacji zalnierza chronić oraz rozwiązanie

prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać. Czyniąc zadość powyższemu obowiązkowi,

wskazuję, że jako reprezentant spółki FORTA sp. z o.o., działalność lobbingową zamierzam

prowadzić na rzecz tej spółki jak i innych podmiotów bezpośrednio zainteresowanych

prowadzeniem i organizowaniem gier hazardowych.

Uczestnicząc w konsultacjach i pracach nad projektem ustawy zamierzam chronić następujące

interesy według przyjętego poniżej rozwiązania prawnego:



A) Zagwarantowanie najwyższej możliwej ochrony obywatelom, w tym osohw nieletnim,

przed negatnym i skutkami hazardu.

Co do zasady zgadzam się z Projektodawcą, że wobec nieskuteczności rozwiązań zakazujących

organizowania gier hazardowych i uczestniczenia w nich, nadrzędnym celem projektu ustawy

nowelizującej winno być wprowadzenie regulacji, które zagwarantują najwyższą ochronę

obywateli przed negatywnymi skutkami hazardu.

Nie można jednak, w mojej ocenie, osiągnąć tego celu w sposób ograniczający, czy wręcz

wykluczający, swobodę działalności gospodarczej, co zakłada projekt wprowadzając w zakresie

działalności polegającej na organizowaniu gier na automatach monopol Państwa.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań prawnych, zakładających zorganizowanie tzw. „hazardu

ulicznego w salonikach gier z automatami wysokohazardowymi, prowadzonych przez spółkę

Skarbu Państwa, nie wzmocni ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu, a

jedynie wyeliminuje w bliskiej perspektywie podmioty prywatne prowadzące działalność w

kasynach gry, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

W mojej ocenie w pełni możliwym jest osiągnięcie celu ochronnego, przy współistnieniu na

rynku gier hazardowych (gier na automatach) monopolu Państwa oraz sektora prywatnego,

oczywiście podlegającego ścisłemu nadzorowi i kontroli organów państwowych. Bezspornie

bowiem dzięki środkom pozyskanym z należności podatkowych, do uiszczenia których

zobowiązane byłyby podmioty prywatne organizujące gry hazardowe, można byłoby

sfinansować działalność funduszy i organizacji zajmujących się problemem uzależnienia od

hazardu, ewentualnie sfinansować również inne programy społeczne, zmierzające do ochrony i

poprawy życia obywateli.

Osiągniecie celu ochronnego możliwe będzie również dzięki większemu zaangażowaniu władz

lokalnych (samorządowych) w proces regulowania rynku gier hazardowych, np. w zakresie

ustalania liczby i lokalizacji ośrodków gier. Dotychczas rola ta ograniczała się wyłącznie do

opiniowania lokalizacji pod przyszłe kasyna gry.

B) Zmniejszenie zjawiska tzw. „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych.

Celem i jednocześnie skutkiem ustawy nowelizującej prawo hazardowe w Polsce powinno być

całościowe uregulowanie rynku gier hazardowych, także w zakresie gier na automatach

zlokalizowanych czy to w kasynach gier, czy też poza nimi, z zachowaniem zasady ścisłej

kontroli i nadzoru organów państwowych nad podmiotami oferującymi takie gry. Wraz ze

zmianą ustawy o grach i zakładach wzajemnych, jaka miała miejsce w 2003 r., wskutek

zaproponowanych przez ustawodawcę racjonalnych rozwiązań prawnych i tym samym
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umożliwieniu podmiotom prywatnym uregulowania faktycznie prowadzonej przez nich

działalności, tzw. szara strefa w sposób naturalny została wyeliminowana z rynku. Powyższa

zmiana nie tylko poddała kontroli i nadzorowi Państwa działalność podmiotów branży

rozrywkowej, ale również istotnie zasiliła budżet Państwa podatkami od organizowanych przez

nich gier.

Wykluczenie podmiotów prywatnych, jak zakłada aktualny projekt ustawy nowelizującej

ustawę o grach hazardowych, może wywołać skutek przeciwny do oczekiwanego przez

Projektodawcę, tj. może spotęgować problem tzw. „szarej strefy”, co bezpośrednio przełoży się

na nieskuteczność ustawy nowelizującej także pod kątem celów ochronnych społeczeństwa.

Zmniejszenie, czy w końcu wyparcie zjawiska „sza rej strefy” na korzyść podmiotów prywatnych,

legalnie oferujących gry hazardowe będzie miało również bezpośrednie przełożenie na stałe i

przewidywalne wpływy podatkowe do budżetu państwa, których niewątpliwie Skarb Państwa

będzie pozbawiony w razie uniemożliwienia podmiotom prywatnym prowadzenia legalnej

działalności hazardowej i objęcia tej działalności monopolem Państwa.

Wobec powyższego, w mojej ocenie, pożądanym jest zliberalizowanie zasad rynku gier

hazardowych, w tym dopuszczenie urządzania gier na automatach także poza kasynami gry

również przez podmioty prywatne, rozszerzenie katalogu gier hazardowych oferowanych za

pośrednictwem sieci Internet.

C) Rierzystość i precyzyjność przepisów ustawy o grach hazardowych, w szczególności zasad

organizowania gier hazardowych.

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych powinna zawierać zapisy możliwie jak najbardziej

precyzyjne i przejrzyste, niepowodujące jakichkolwiek problemów interpretacyjnych. Dotyczy

to nie tylko przepisów dotyczących zasad organizowania gier hazardowych, ale również

przepisów zawierających definicje ustawowe, czy też dotyczących sankcji administracyjnych za

ewentualne naruszenia ww. zasad.

Uwzględniając powyższe, mając na względzie zakres zmian powodowanych ww. projektem

ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, zarówno tych przewidywanych i planowanych,

jak i tych nieplanowanych przez Projektodawcę, w szczególności wpływ tych zmian na aktualny

rynek gier hazardowych i funkcjonowanie na nim podmiotów prywatnych, dotychczas

prowadzących działalność w branży rozrywkowej, zainteresowanie spółki FORTA sp. z o.o.

pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych jest uzasadnione.

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY
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1. OŚWIADCZENIE O WPiSIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
LOBBINGOWĄ

2. ODPIS PEŁNOMOCNICTWA DLA ADW. KATARZYNY ANTKOWIAK WRAZ Z DOWODEM UISZCZENIA OPŁATY
SKARBOWEJ

3. WYDRUK KRS DLA FORTA SP. Z O.O.

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych**
zgłoszenia dokonanego dnia

(podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko Data Podpis

KATARZYNA ANTKOWIAK 27 .05.2016 R. 1/ i I
-Q_

J
G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszego oświadczenia
(podpis)
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