
IIIIi1”iiIII/IIkI/1IIiii1i :.
PLJ/77g/216

N
Data:216_e6_i6

(e)

WZOR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD
PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM

ROZPORZĄDZENIA

ZGŁOSZENIE
ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOENIE ZNIAY DANYCH *

PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH I INNYCH USTAW z drna 23 05 2016 r

ćyr ..i rrojektu 1ozrr. projektu wstawy, projekcu ut w; W pr ekc”.. r:j ąde:iia — z;odn:e
„rescia ud i.ri1rą w iuietynre Irifrmac3i iaŁzllczDe) 1jb L rrJą zamieszczc w

w.kzre prac 1egs1acynyJh Pady ni5”r-, P osa Ptdy „ir.isrc6w albo mrs”ruw)

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM
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B WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA POCHIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI A W PRACACH
NAD PROJEKTEM
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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM OCHRONY

Stos iriy”szenic postuluje o przyjęcie przez ustawodawcę wszelkich mozliwych niezbędnych rozwiazań prawnych
gwaiaiitojjcyrh skuteczną likwidację sz.o ej strery zakładów wzajemnych w Polsce ochronę działapjcych na tym rynku
podmiotow iespektujących polskie przepisy PhiW

Należy wskaza, że dotychczasowe bierne podejście regulatora rynku gier hazardowych do tego problemu,
niepodejniowanii działań zmierzających dn naprawy niekori stn ch dla naszego Państwa przepisnw, brak skuteczności

Służby Celnej w zwalczaniu nielcgalny li zikłidow urzadzanych za posrednictwem sieci Internet (źródło: raport NIK z
23t)2.2Ol r. I

_____________

doprowadziły w

konsekwencji do zdominowania tynku 2ikl,idów wYaIemnych w Pnlce piYez p>dmioty szarej strity.
Tym samym wyiy1dzono gigantyczną szkodę budżetowi naszego paistwa polskiemu sportowi oraz legalnym operatoroni,

zmus.wiiym dn konkurowania w trudnych warunkach podwójnych standardów, fawoiyzuląrych I zarny rynek zaklidow

hukma cherski cli.
Kolejnym ba rdzo negatywnym sktitkiem pizupisow regulujących obecnie gry hazardowe w Polsce jest biak jakiejkolwiek

ochrony społeczeństwa yJnjj (j jtjęItpj.ch przed wpływem olerowanego transgranicznie nielegalnego i
niekontrolowanego hazardu.



Obecnie liczni igraniczni operatorzy giei „ardowch, otiiu)ąCy ssyoje usługi na polskojęzycznych stronach
Internetowych i dzialijcy w iawnei spieczności Z obowiązuiącymi oepisami ooIskieo prawa. kontrolują już
ponad 90% rynku zakładów aiernnych w Polsce ffl. Dn budżetu nas7ego państwa nie wpłynęła z tego tytułu ani
jedna złotówka.
Naki y dodać, iż na terenie naszego kraju na podstawi ezezwoleń Ministra Finansów prowadzi działalno4ć obecnie
zaledwie 5 Spółek bukmacłierskich, tych nielegalnych jest natomiast p nid 300.

Tylko w latach 2010—2015 tj. w okresie obowijzywauia ohetnel ustawy n grach hazardowych do nielegalnie działajjrych
zagranicznych operatorów gier hazardowych wypłynęło z11 uLIQ1sk id j.tii”Jó1”h. Problemem jest tu
nie tytko niezagospodarowany z tego tytuhi podatek od gier (ponad 4 miliardy złotych), ale także wpływ tej sytuacji na
płynność finansowa naszego Państwa, gdyż środki finansowe pizc”znaczane na nielegalne gry hazardowe, przepływają
tylko w jednym kierunku.

Z powyższego powodu niezwykle istotnym aspektem nowelizacji omawianej ustawy jest propozycja wprowadzenia
narzędzi prawnych wymuszających i”espektowonir polskiegi prawa przez wszystkich operatorów chcących urządzać gry i
zakłady wzajemne na terenie Polski, a w efekcie koniecznosć ndpiowadzania podatku z gier do polskiego liskusa.

Mowa tu w szczególności o blokowaniu stron, na których ni ządzane sa nielegalne gry hazardowe, prezentowana
niedozwolona reklama tych gier oraz blokowaniu płatności na rzecz heneliclentów takich nielegalnych gier tj.
zagranicznych npci”atorów hazardowych. Te pi oponowani” przez Ministerstwo Finansów rozwiązania to powszechnie
stosowane już w krajach Unii Europejskiej instrumenty do walki z nielegalnym hazardem i zabezpieczenia interesów
skarbów pansiw. lłlokowanie stron oraz/lub płatności przewidziane jest pr/opisami prawa już W 15 panstwach lInii
EuinpClskiej tj. Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Esonia, Niemcy, Grecja, Węgry. Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia,
Rumunia, Słowenia.

Należy także wskazać, iż w państwach UE, które prowadzą tzw. czarne listy nieilozwolonych stron hazardowych (Belgia,
Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, litwa, Rumunia) na dzień dzisiejszy ujawniono już łącznie ok.
11.1 St) stron nielegalnych operatorów działających bez sto”nwnyj licencji danego kraju.

Stowarzyszenie żywi nadzieję, iż owocem podjętej przez Ministerstwo l”inansów inicjatywy cistawoclawczej będzie
przyjęcie rozwiązań prawnych, które poprawią warunki legalnego prowadzeiiia działalności bukmacheisiriej na terenie
Polski, spowodują, iż warunki urządzania zakładów wzajemnych staną się wreszcie identyczne dla wszystkich
uczestników tego rynku a takze pozwolą skutecznie wyeliniinować działalność nieiespektujących polskiego prawa
zagranicznych operatorów gier hazardowych i związanych z tym jiroceilen ero negatywnycłi skutków dla budżetu Państwa,
zapewniając jednocześnie zrównoważony i odpowiedzialny społecznie rozwój tego segmentu rynku.

Interes pi”a”ny będący przedmiotem ochrony Wnioskodawcy wyniki bezpośrednio z celów określonych w statucie
Stowarzyszenia jak również okoliczności, iż Wnioskodawca lest podmiotom zrzeszającym przedstawicieli legalnie
działających na rynku Polskim spółek prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są w szczególności:

1) zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych do funkcjonowania branży hukmaclierskiej zgodnie ze
standardami uczciwej konkurencji,

2) ochrona rynku przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją.
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F. OSOBA SK!JDA3ĄCA ZGŁOSZZNIE
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G. KLAUZULA ODPOWIDZIMNOŚCI KAPEJ ZA SKLAD?NIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ /J
Jestem świado odpiedzia1ności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

(podpis)

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
Iobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść: Zgłoszenie zmiany danych” skreśla się.
Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz U Nr 181, poz. 1080)), w nowym
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

Informacja: Wzór wniosku znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami
założeń projektów ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1080)




