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PRZEDMIOTEM OCHRONY

DZiałająC W imieniu podmiotów gospodarczyCh ZrzesZonyCh w Izbie GospodarCzej ProduCentów i
Operatorów RozrywkowyCh wyrażamy wolę aktywnego uczestniczenia w tworzeniu nowego prawa
regulującego rjnek gier hazardowych w Polsce.

W związku z opublikowaniem dnia 23 mąja 2016 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o grach
hazardowych i innych ustaw, przekazujemy uwagi do konkretnych zapisów projektu. które w ocenie
Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, naruszają przepisy prawa
krajowego oraz Unii Europejskiej.

L Projektowany art. Z ust. 3 stanowiący definicję gier na automatach w brZmieniu:
MGrarni nr; automatach są gry na urządzeniach „nechanicznych, elektronwchank”zriych lub
ekkcm;;iznyeh, w tyni komputeroąych, gdzie gra zawiera element losowyśc! I spelnici dodatkowo
CO ;wjnrniej jeden z W)fflhi€nh)flycl) JIWIIŹOJ warunków:
1) jest pmwadzuna w celach zarobkowych;
2) urnożliwia yygrane pieniężne;
3) umożliwić, tygrane rzeczowe;
4) iininiliiyio wyqrurnj puk gającą mi rnuzhwuscz prndluiunza cjri hcz kornecznoc: wplut.
stawki za udział w grze;
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5) zmiożliwiu rozpoczęcie nowej p;y przez yyIcorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w
poprzedniej grze.!?

Opracowana w Laki sposób definicja gier na auwrnatch narusza w ocenie IGPIOUR zasadę
prawidłowej IegLs]acjl (art. 2 Konsty”iucji RP). Zakłatła ona howwni bardzo szerokie ujęcie
definicyjne, wskutek czego w zakrcsie przedmiotowym definicji sytuują się autorna”
ZręcznościuWe (któro n icuch ronnw zawierają „elcrnent lostnyości obok ciemen W
zręcznościowego), a także gry użytkowane na komputerach osobistych (które rówriiez
umożliwiają, w razie wygranej, przedłużtnie gry bez konieczności wpłaty jakiejkolwiek stawki za
udyal W grze). Tak skonstruowana definicja odbiega od wyrażonej w uzasadnieniu intencji
projektodawcy.

2. Pr)loktoanyart2ust7a:
PIk wydaje się decyzji, o której mowa w usŁ 6. gdy charakter gier na danym arzędzeniu został
ustalony w oymku kontroli przeprowadzonej przez o”pwi Służby Celnej zgodnie z odrębnymi
przepisami „

Projek tO%Y3 ny p rzepis nakła da na Siużbę Cel ną doJ i tkowe uprawnieni a, Co do oceny cha rakte na
gier wskazującza podstawę prawną odrębne przepisy jednak z zadnych przepisów nie wynika
powyższe uprawnienie. Narusza W wprost zasadę prawidłowej legislacji wynikającej z art Z
Konstytucji RP poprzez uqtanowienie przepisu naruszającego „yakaz stanowienia przepisów
prawa. które pozostawiają organom państwowym zbyt dużą \wobodę oraz urnożliwiaią
dowolność rozstrzygnięć$

I Projektowany art 3 w brzmieniu:

Urzqdzanle I prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów ią”zaiemnycb. gier w
karty, gier na autrnnatacb et dozwolone na podstawie właściwej koncesji. zezwolenia lub
dokonania ąqłnzenia „

stanowi przepis techniczny xy rozumieniu art 1 lit 1) dyrektywy 2013/1535/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 roku.

4. Zastrzeżenia w „i7 punkcie obejmą całość art. S:
?* Prowadzenie działalnosci w zakresie pic! liczbowych, to teru pieniężnych. gry telebingo oraz gier I

na automatach poza kasynem gry ohjętejest monopolem państwa”

$ I a. l)ziałalność W zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych może być prowizdziicz iv jorrmó
udziału w grach liczbowych i loterii pieniężnych niaże być prowadzona W formie udziału W qrach
liczbowych i loteriach pieniężnych urządzanych jednoczesnie na terytorium więcej niż I państwa
(gry
M b. (Irziątizwizc gier hazardowych 4? Internecie, z tt”yjc;tkiern zakładów wzajemnych i loterii
promocyjnych objęte jest monopolem państwa.
tł Ic. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest uykonywany ty

salonach gier na om”

Zdaniem Izby Gospodarczej poddanie w projekcie sektora gier monopolowi państwa narusza
zasadę wolności gospodarczej wynikaącą z art. 22 Konstytucji RP. Taka forma monopolu nie
speln ia W ocenie Izby wymogów materialnoprawnych, usprawiedliwiających takie ograniczenie
wolności gosptdarczej. Równiez z perspektywy art 31 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny
%%yflj już pogląd, ze „JezeIi osiągnięcie zamierzonego celu jest możliwe przy użyciu środka
mniej dolegliwego, pociągającego za sobą mniejsze ograniczenia praw i wolności, to uzycie przez
us ta wodawcę środka znaczn ie ha rdz iej uciążi iwego? p rowadzącego do ogra niczen ia p raw i

wolności, wykracza poza to, co jest konieczne w demokratycznym państwie, a tym samym
narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności”. 2

Z perspektywy prawa Unii Europejskiej nalezy również wskazać:
- naruszenie art. 16 Karty Praw Podstawowych linii Europejskiej — gwarantującego

1 Wyrok TK, sygn. SK 51105 z 23 V 2006 r.
2 Wyrok TI< z 26 marca 2007, sygn K 29/06, W pkt 4
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swobodę prt)wadzcnia działalności gospodarczej;

oraz szeregu zasad wynikających z utrwalonego w zakresie monopolizacji sektora gier
orzecznictwa TSUE, takich jak:
- art. S ust 4 TLJE — naruszenie wynikającej z oiego zasady proporejonatoości;
* naruszenie zasady spójności i systematyczności regulacji w relacji do celu

pokg ij „ago n i i iki idanym ogranitzcniu lit ilcini ma od h ii n do oraz
przestępczości związanej z takimi grami;

- pozbawione prawnie doniosłego uzasadnienia ogran iczenie swobody świadczenia
usług;
pozb iwie LI( prawu it duo iosłego uzasaduit n ta ogra mm nie <t obodi, p rtepływ u
towarów

5 Art. 6 ust. 1 w brzmieniu:

DziałaIność w zakresie gier cylindrycznych, gier ty karty, gier w kości i gier no automotad mo2e
byc koni t aoa po uzykornu koncesji na ka%% no qn z zatrztzenIeni ar L ust. I oraz ci t oo ut
as

StIOOWi przepis techniczny w rozumieniu art 1. lit 1) dyrekrwy 2015/1535/UE Parlamentu
Europejskiego t Rady z dnia 9 września 2015 roku.

Ó W art I :1 po pkt 3 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 4 w brzmieniu:

podrniotami, o któi)”ch ri?m%”o w pkt 1, nie mogą być podmioty które w terminie 6 lat przed dotrą
złozt oto K rnoka o A onces,t lub ZCZJ% olerne były akcjonar Jozaaii (wspolnikumi) po%iadającymi
akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitało zakładowego spółki, lub członkami
za; ządu rad) nadzm czej komoąr t e i yjoej lub piokurentam: w wolta k(or ej cofnąto zezt oknie
zpo:yodcia określonych wart 59 ust I pkt2”

Projektowany przepis narusza zasadę prawidłowej legislacji (art. 2 Konstucji), jak również
stanowi formę naruszenia zasady na bis in klein (również art 2 Konstytucji) Prowadzi on
bowiem do sytuacji. w której udziałowiec (akcjonariusz lub wspólnik) spółki. wobec której
zastosowano sankcję w postaci cofnięcia zezwolenia, po tym, jak poniósł już nega”wne
konsekwencje takiego cofnięcia zezwolenia (które wobec niego stanowiło formę represji ze
skutkami %% „Serie tu ijjtkowt.i) niniby pooownit być drcsltem repits;i pióstwi OLC nogo
korzystać ze swobody działalności gospodarczej. Nadto, wbrew zasadzie nieretroakcji (także art
2 Konstytucji RP), adresatem środka sankcyjnego byłby podmiot którego zachowanie nie
podlegałoby rcpułaqi represyjnej tcmpoie urno lecz tiłoby się zathotianitm p o%odn cyrn
okit%loni w projektowinym przepi it sankcję dopicio wskutek rcgulicp ustanowionL; ą ost bat
Należy również zaakcentować, że w polskim systemie prawnym udziałowy akcjonariusze)
spółek kapitałowych nie uczestniczą w zarządzaniu spółką i w żaden sposób nie mogą wywierać
bezpośredniego wpływu na działania zarządu spółki. Nie sposób zatem zaakceptować regulacji.
która zakłada stosowanie represji wobec udziałowca jako podmiotu, który nie ma żadnego
prztwid;nnego pratcm iplywu ni decyzje 7irzdu %polki Ta i ungi dotyczy ncbzta
także członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Organy te nie biorą udziału w zarządzaniu
spółką a odpowiedzialność z tytułu członkostwa w nich powinna ograniczać się do
prawidłowości działania w sferze czynności nadzorczych (a nie zarządczych)

7 Art 19 ust. I w brzmieniu:
„Zakazanejest posiadanie oo tamatów do gier z wyjqtkiem:
1) Padmiaw posiadającego koncesję na prowadzenie kaąyna gzy;

Z) Spółki wykonoącej monopolpaństwa w zakresie gier na antmnatach w salonach gier;
3) jednostki badającej, o której mowa w ort. 23f posiadającej apoważnienie ministra właściwego

do sprawfinansów pablicznych;
4) Jednostki ozqanizacyjncj admin uacji publicznej sprawującej nadzor lub upraisnionj do

kontroli wykonywaniu przepisów ustawy o grach hazardowych;
5) Producenta lub dystiybatora automatów da gier posiadającego siedzibę na terytoriom
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R7eczpo%pol;ttq PoIki ktori dopełnił ohott icizAu okicsIOnEqO tą iiyt 2

Zdetiniowany w niniejszym przepisie zakaz posiadania auL)rnaiÓw do gier narusza w ocenie Izby
nie tylko podstawowe prawa obywatela (zwłaszcza prawo własności), ale również ogranicza w
J)ŁłI11 %WOl)Odt l)IIŁPtYWU towirow ą /lklt%H_ wton tćyt do giu \kykluLza On ro%mtL O
najmniej t% itotrrm stopniu ogrrnicza mozliwoąt sprndaz czy utylizacji orz idzeń
O%I idanych pr7tz pokkiL 3ddIDJOLy Pi i-pr Len tst mLzgodny z mowno L chrun;on i pr iwem
UE zasadą swobody przepływu towarów, ale również z chronionym przez Kartę Praw
Podstawowych UE (art. 17 KPP UE) prawem własności, a takoż i z art. I Protokołu nr I do
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art 64 Konstytucji RP.
Nadto, projektowana regukicja prowadzi do wniosku, że naruszeniem zakazu byłoby
tyykonyyi InIe OM id mn (wzoru mcro jako pi iwnie d ruosly t rn faktz nn polegający n 3
choćby krótkotrwałym władaniu rzeczą) automatów do gier przez np. serwisy świadczące usiugi
naprawy i konserw:icji sprzętu czy też przedsiębiorstwa oferujące usługi transportowe. Należy
wreszcie zwrócić uwagę na brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla omawianej regulacji —

po%oduje ona bez dotiit ąalnth powodo\% 7równ rua r)o%ł3dn31 3utomató% do gitr i
posiadaniem substancji, których nawet jednokrotne zażycie może spowodować nieodwracalny
uszczerbek na zdrowiu, czy też Z posiadaniem przedmiotów (broń, środki wybuchowe), które z
uwagi na swoje cechy mogą powodować nachmiasto%ye zagreżenia dla życia lub zdrowia Z tego
powodu projektowana regulacja musi być oceniona jako naruszająca zasadę prawidłowej
legislacji (art 2 Konstytucji RP).

Powyższe uwagi dotyczą głównych zapisów projektu ustawy i nie zawierają wszystkich uwag i
zastrzeżeń, które powstały po lekturze projektu ustawy o nowelizacji ustawy o grach hazardowych z
dnia 23O52O16.

1) zzzaczore DOK3flNTY

AKTUALNY KRS IZBYGOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW I OPERATORÓW URZĄDzEŃ
ROZRYWKOWYCH
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW I
OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH - JERZY STAŃKO

3 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW 1
OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH - MARCIN GÓRSKI

4 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW 1
OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH - PAWEŁ PALIWODA

S ŁNIiÓCNĆWO DO REPREZENTOWANIA IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓW I
OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH - BARTŁOMIEJ KORNILUK

6 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTOW I
OPERATORÓW URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH - JACEK GASIK

+7

B

L Niniejszo zgłoszeni+e dotyczy unp.kni.aia bI*JtÓW formalnych/zmiany dartych**

zgkoszenia dokonanego dnia . . . .

.paac +kOę Z c.:ęśa F przeiri#

F. OSOBA SKLADAJĄCŁ ZGLOSZENIZ

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności

Ir1 i Oi -+ V

I
G . KIAUZZJLk oDPowzzDzIALNoscI KAPNEJ SA SKŁADANIE FALSZYWYC

Jestem świadomy odpowiedzi1noci karnej za złożenie fałs2yweqo oświadczonia
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Iobbingowej W procesie stanowienia prawa treśĆ - Zgłoszenie zmiany danycłf skreśla się.
** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
I . Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniatych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgszenia (art 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
W procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków fomialnych przedniego zgłoszenia
(* 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia . 201 I r. w sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr
poz . . ) 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 osobiscio 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 lobhingowej 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 łub zmiany danych
dotyczących wniesionego zgbszenia.

16/06/KC
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