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Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, 

powiatowego oraz województwa, w związku ze spostrzeżeniami Szefa Służby Celnej, 

uprzejmie zwraca uwagę na poniższe zagadnienie dotyczące urządzania gier hazardowych.  

W Polsce warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier 

losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach zostały uregulowane w ustawie z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). Zgodnie z przepisami 

tej ustawy, działalność w zakresie gier hazardowych jest działalnością reglamentowaną, co 

oznacza, że warunkiem koniecznym do jej prowadzenia jest uzyskanie koncesji lub 

zezwolenia. 

Podmioty oferujące produkty/usługi podlegające pod przepisy ustawy o grach 

hazardowych często przekonują swoich odbiorców o ich niehazardowym charakterze. 

Posługują się przy tym szeregiem specjalistycznych, ale fragmentarycznych ekspertyz 

prawnych, interpretacji podatkowych, certyfikatów instytucji innych krajów Unii Europejskiej 

czy opiniami jednostek badawczych, potwierdzających, że oprogramowanie służące do 

prowadzenia oferowanych konkursów nie zawiera elementów losowych, zaś urządzenia na 

których zostało ono zainstalowane nie są urządzeniami do prowadzenia gier hazardowych. 

Powyższe działanie celowo wprowadza w błąd podmioty wynajmujące lokale, 

bowiem dopiero w wyniku przeprowadzanych czynności kontrolnych  zostaje potwierdzony 

hazardowy charakter tych urządzeń. Wskazać przy tym należy, że w myśl art. 2 ust. 6 ustawy 

o grach hazardowych jedynym podmiotem uprawnionym do oceny charakteru gier                     

i rozstrzygnięcia, w drodze decyzji, o ich charakterze jest Minister Finansów. 
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Kolejnym istotnym problemem w zakresie szarej strefy w obszarach hazardu jest 

urządzanie nielegalnych gier na automatach. Organy Służby Celnej w ramach posiadanych 

uprawnień i środków stale wykonują kontrole w zakresie eliminowanie gier na automatach 

urządzanych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Kontrole te dotyczą 

przestrzegania przez podmioty prowadzące taką działalność przepisów ustawy o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz 

zatwierdzonym regulaminem gry. 

Skuteczna walka z ograniczaniem szarej strefy w zakresie nielegalnego urządzania 

gier hazardowych, w tym w szczególności nielegalnych gier na automatach wymaga 

kompleksowych działań na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest jak najszersze dotarcie 

do osób i podmiotów, które wynajmują lokale i uczulenie ich na możliwość wykorzystywania 

wynajmowanego lokalu do prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie urządzania gier 

hazardowych. 

W związku z powyższym, Wojewoda Dolnośląski zauważa, że dla realizacji celów 

ustawy o grach hazardowych istotnym jest również zwrócenie szczególnej uwagi na 

kwestię prawidłowego udostępniania posiadanych lokali, w ramach zawieranych umów 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Mając na względzie powyższe, Wojewoda 

Dolnośląski zwraca się z uprzejmą prośbą o dołożenie wszelkich starań w celu 

zapobiegnięcia możliwości wykorzystywania udostępnianych lokali samorządowych do 

prowadzenia nielegalnych gier hazardowych, a w szczególności gier na automatach.  

 

Z poważaniem 

                                                                          Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

                                                         Małgorzata Hasiewicz 

                                                        DYREKTOR WYDZIAŁU 

                                                         Nadzoru i Kontroli 


