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ZGŁOS ZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGLOZENIE ZANYNYC-W

USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH! INNYCH USTAW

tytul projektu załoen projektu u9tawy, projektu ustawy lub projektu rozporzadzenia zqodne
z jeo treścia udostępniona w Biuletynie Informacji Pubiiczej

lub informacja ;amieszczori w wykazie prac legislacyjnych Rady Mznistrów,
Prezesa Rady Ministrow albo ministrów)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZA TERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM

1. „aea--aaswż-a MINIS i ER i \YU i\N

- . . BIURO PODAWLZI
o(;0LN0P0L5KI ZWiĄZEK PRACOI)AWCOW BRANZY ROZRYWKOWEJ
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UL. ZŁOTA 61/100. OO-819 WARSZAWA
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ADRES DO KORESPONDENcJI: UL. ZŁOTA 61/100, oo-8t9 WARSZAWA
ADRES E-MAIL: BlURO(”OZPBR.PL

B. WSKAZANIE osós UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI
A W PRACACH NAD PROJEKT4
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO „ ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO

PRZEDMIOTEM OCHRONY

Do jednego z najistotniejszych zadań Ogólnopolskiego /wiątku Pracodaw ców Branży

Rozryw kow ej jest szerzenie w iedz i informacji praw nej zw iązanej z wszelkimi regulacjami

dotyczcymi działalności roiryw kowej. Zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenie

bada r nek gier hazardowych i rozrywkowych w Polsce. w tym popyt i podaż na tego rodząju

usługi i produkty. zbiera informacje dotyczące tegoż rynku. jak również dokonuje analiz

prawnych i ekonomicznych w tym zakresie. W związku z czym Stowarzyszenie zobligowane

jest to nieustannego i bieżącego monitorowania sytuacji prawnej związanej z działalnością

rozrywkową w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji zawierającej intencję projektodawc i założenia do złożonego projektu zmiany

ustayy O grach hazardowych i innych ustaw. wynika. że planowane działania legislacyjne

mają na celu daleko idącą zmianę zasad prowadzenia działalności rozrywkowej w Polsce.

Mowa jest o rozszerzeniu kontroli państwowej w odniesieniu do tej działalności. wdrożeniu

nowych mechanizmow. obostrzeniu aktualnie ohow iązujących przepisów prawa, ci . też

nawet zmianie modelu regulacji rynku gier. opartej przede wsz stkim na rozszerzeniu

zakresu dopuszczalnej działalności w zakresie gier hazardowych.

J



Powyższe powoduje. że zakładane przez Ministerstwo Finansów zmiany ustaw znacząco

zmody1kują zasady prowadzenia działalności w zakresie branży rozrywkowej. [)latego też

Stowarzyszenie ze względu na swoje cele statutowe ma w pełni uzasadniony interes, aby

zgłosić swoje zainteresowanie nad złożonym projektem ustawy o zmianie ustawy o grach

hazardowych i innych ustaw.

W kontekście planowanych przez projektodawcę zmian jedną z istotniejszych modyfikacji

postulowanych przez Stowarzy sienie jest odejście od wizji monopolistycznej działalności

Państwa w zakresie gier na automatach poza kasynami gry. Stowarzyszenie postuluje więc o

umożliwienie prow adzenia w tym zakresie działalności w ośrodkach gier przez podmioty

prywatne tzn. spółki prawa handlowego niehędące spółkami Skarbu Państwa. W celu

sprawowania przez Państwo nadzoru nad wykon\ waniem takiej działalności sugeruje się

zastosowanie ograniczeń analogicznych jak te stosowane w ustawie reglamentującej sprzedaż

napojów alkoholowych w punktach ich sprzedaży np. precyzując możliwość urządzania gier

na automatach tylko w określony cli miejscach (kluby. puby).

Ponadto, w ramach środków kontroli, należałoby rozważ\ć wprowadzenie procesu rejestracji

automatów do gier i innch urządzeń dokonywanych przez wyspecjalizowane jednostki

badające.

D. ZAŁĄCZONE DOKU€NTY

1 INFORMAC.JA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z REJESTRU SToWARZYsZEŃ KRS

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

(podad datę części F pcprednego zgłoszenia)

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGLOSZENIE

1rn1 3w3oo Data Podpis

f

MARTA LESAK 30 MAJA 2016 .. WICEPR S ZWIĄZJKU

- wiceprezes związku
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G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ (

Jesten świadomy odpowiedzialnosci karne:j za złożenie fałszywego oświadcznia
podpis)
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