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Projekt 07.12.2009 r.

Ustawa
z dnia ……. 2009 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw1

Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, naleŜy załączyć opis
planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia, zawierający w szczególności
zasady jego urządzania, przewidywane nagrody, sposób wyłaniania zwycięzców oraz,
w

przypadku

gry

na

automatach,

badanie

techniczne

danego

automatu,

przeprowadzone przez jednostkę badającą upowaŜnioną do badań technicznych
automatów i urządzeń do gier. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
moŜe zaŜądać przedłoŜenia takich dokumentów przez stronę takŜe w postępowaniu
prowadzonym z urzędu.”;
2) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu ……. pod numerem ….., zgodnie z § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdraŜa dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą
procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października
1990 r. o StraŜy Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 14 grudnia
1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
śandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 9 czerwca o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o SłuŜbie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz SłuŜbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej.
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„3. Przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest – stosownie do udzielonego
zezwolenia – wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych lub przez
sieć Internet.”;
3) po art. 15 dodaje się art. 15a – 15d w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W ośrodkach gier prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę,
rejestrację gości. Rejestracja jest warunkiem wstępu gości do ośrodka gier.
2. W celu dokonania rejestracji osoba kierująca ośrodkiem gier albo upowaŜniony
przez nią pracownik ośrodka sprawdza toŜsamość gościa ośrodka gier na podstawie
dokumentu potwierdzającego jego wiek i toŜsamość.
3. Rejestracja gości obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze gości daty i godziny
wejścia gościa do ośrodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujących:
1) imię i nazwisko;
2) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego toŜsamość;
3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia;
4) adres zamieszkania;
5) obywatelstwo.
4. Gość ośrodka gier otrzymuje jednorazową kartę wstępu będącą potwierdzeniem
dokonania rejestracji.
5. Dane objęte rejestrem gości są udostępniane wyłącznie funkcjonariuszom celnym,
inspektorom kontroli skarbowej i Policji, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje –
w zakresie dotyczącym tych uczestników, a takŜe sądowi i prokuratorowi w związku z
toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
6. Dane objęte rejestrem gości są przechowywane przez okres 3 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano rejestracji.
Art. 15b. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie
gry jest zobowiązany do zainstalowania w kasynie gry audiowizyjnego systemu
kontroli gier słuŜącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umoŜliwiającego
rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację
prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia
ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, a takŜe moŜliwość kontroli i
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weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry, za pomocą zapisu sygnału
audiowizyjnego.
2. Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom
celnym i inspektorom kontroli skarbowej, uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje –
w zakresie dotyczącym tych uczestników, a takŜe sądowi i prokuratorowi w związku z
toczącym się postępowaniem. Udostępnienie danych jest nieodpłatne.
3. Zapis sygnału audiowizyjnego jest przechowywany przez okres 3 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym został dokonany.
4. Zapis sygnału audiowizyjnego powinien być trwały i czytelny. Sposób dokonania
zapisu sygnału audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chronić zapis przed
zniszczeniem, modyfikacją i ukryciem.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o którym
mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia moŜliwości
odtworzenia przebiegu kaŜdej gry.
Art. 15c. Ośrodek gier powinien być wyposaŜony w niezaleŜne od sieci
ogólnodostępnej

zapasowe

źródła

energii

elektrycznej

oraz

instalacje

przeciwzakłóceniowe zapewniające ciągły i niezakłócony przebieg gier.
Art. 15d. 1. W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet,
urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych
zakładów wzajemnych, a takŜe ich uczestników, powinny być zainstalowane i
przechowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet moŜe wykorzystywać
do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyŜszego
poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany
przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem
rachunku bankowego prowadzonego w banku mającym siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w oddziale banku zagranicznego znajdującym się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
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4) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Podmiot urządzający loterię pienięŜną, loterię fantową, grę bingo
pienięŜne lub grę bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody
udziału w takiej grze oraz kartony do gry bingo pienięŜne lub gry bingo fantowe przed
sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed
prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub
ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.
2. Podmiot urządzający loterię pienięŜną, loterię fantową i grę bingo fantowe jest
obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zamiar
zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej
na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. Czynność
zniszczenia podlega kontroli.
3. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany
zabezpieczyć stosowane dowody udziału w zakładzie wzajemnym przed ingerencją
osób nieuprawnionych i zapewnić moŜliwość weryfikacji ich autentyczności.
4. Podmiot urządzający grę bingo pienięŜne jest obowiązany nabywać kartony
uŜywane do gry od przedsiębiorcy upowaŜnionego przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
5. Kartony do gry bingo pienięŜne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym
mowa w ust. 4, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, warunki produkcji i sprzedaŜy kartonów do gry bingo pienięŜne oraz
treść kartonu, mając na względzie ochronę interesów uczestników gry bingo pienięŜne
oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry.”;
5) w art. 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W grach na automatach zaprogramowana wartość wygranych w automacie nie
moŜe być niŜsza niŜ 75%.”;
6) w art. 23 po ust.1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

4

Projekt – wersja z dnia 07.12.2009 r. oprac. w trybie § 6 ust. 1b Regulaminu pracy Rady Ministrów

„1a. Automat do gier powinien być wyposaŜony w system trwałej rejestracji i
zapamiętywania danych, które pozwalają na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę
opodatkowania podatkiem od gier.
1b. W przypadku zastosowania urządzeń lub systemów do odczytywania danych dla
potrzeb wewnętrznych podmiotu eksploatującego automaty i urządzenia do gier oraz
systemów umoŜliwiających połączenie między automatami i innymi urządzeniami,
urządzenia i systemy te nie mogą ingerować w przebieg i rezultat gry.”;
7) po art. 23 dodaje się art. 23a – 23f w brzmieniu:
„Art. 23a. 1. Automaty i urządzenia do gier, z wyjątkiem terminali w kolekturach gier
liczbowych słuŜących wyłącznie do urządzania gier liczbowych, mogą być
eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty
wykonujące monopol państwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu
celnego.
2. Rejestracja automatu lub urządzenia do gier oznacza dopuszczenie go do
eksploatacji. Rejestracji dokonuje się na okres 6 lat.
3. Naczelnik urzędu celnego rejestruje automaty i urządzenia do gier spełniające
warunki określone w ustawie, na podstawie opinii jednostki badającej upowaŜnionej
do badań technicznych automatów i urządzeń do gier.
4. Odmowa rejestracji automatu lub urządzenia do gier następuje w drodze decyzji.
5. Koszty rejestracji automatów i urządzeń do gier ponosi podmiot urządzający gry.
6. Rejestracja wygasa z upływem okresu, na jaki została dokonana, a takŜe w
przypadku wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.
7. Naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji, cofa rejestrację przed jej
wygaśnięciem, jeŜeli zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia
warunków określonych w ustawie.
Art. 23b. 1. Na pisemne Ŝądanie naczelnika urzędu celnego, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, Ŝe zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie
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spełnia warunków określonych w ustawie, podmiot eksploatujący ten automat lub
urządzenie jest obowiązany poddać automat lub urządzenie badaniu sprawdzającemu.
2. W Ŝądaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się automat lub urządzenie do gier
podlegające badaniu sprawdzającemu, jednostkę badającą przeprowadzającą badanie
oraz podmiot, któremu automat lub urządzenie ma być przekazane w celu
przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3. Badanie sprawdzające przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzędu celnego,
jednostka badająca upowaŜniona do badań technicznych automatów i urządzeń do
gier, w terminie nie dłuŜszym niŜ 60 dni od dnia otrzymania zlecenia.
4. Koszty badań sprawdzających nie powinny przekraczać średnich stawek
stosowanych za dany rodzaj badania.
5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, Ŝe automat lub
urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, koszty badania
sprawdzającego obciąŜają podmiot eksploatujący ten automat lub urządzenie.
Art. 23c. Podmiot eksploatujący zarejestrowany automat lub urządzenie do gier jest
obowiązany informować pisemnie naczelnika urzędu celnego o:
1) zamiarze przemieszczenia automatu lub urządzenia do innego miejsca
eksploatacji – co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej czynności;
2) zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu lub urządzenia – w
terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności;
3) zniszczeniu lub kradzieŜy automatu lub urządzenia – w terminie 2 dni od dnia
wystąpienia takiego zdarzenia.
Art. 23d. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń
do gier, uwzględniając ochronę interesów uczestników gier i zabezpieczenie
wykonywania zobowiązań wobec budŜetu państwa.
Art. 23e. 1. Właściwi w określonych w art. 23a-23c sprawach rejestracji i eksploatacji
automatów i urządzeń do gier są wyznaczeni naczelnicy urzędów celnych.
2. Właściwość miejscową ustala się według miejsca lokalizacji ośrodka gier albo
miejsca eksploatacji urządzenia do gier.
6
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3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze
rozporządzenia, naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i
eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określi obszary ich właściwości
miejscowej,

uwzględniając

potrzebę

sprawnego

wykonywania

zadań

oraz

rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatów i urządzeń do gier.
Art. 23f. 1. UpowaŜnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier
udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych jednostce badającej, która
spełnia następujące warunki:
1) posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, będącej sygnatariuszem Wielostronnego
Porozumienia EA (European co-operation for Accreditation Multilateral
Agreement);
2) zapewnia

odpowiedni

standard

przeprowadzanych

badań,

w

tym

przeprowadzanie ich przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie
automatów i urządzeń do gier, oraz dysponuje odpowiednim wyposaŜeniem
technicznym;
3) osoby zarządzające tą jednostką oraz osoby przeprowadzające badania
automatów i urządzeń do gier posiadają nienaganną opinię, w szczególności nie
są osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
4) posiada autonomiczność względem podmiotów prowadzących działalność w
zakresie gier hazardowych oraz ich organizacji i stowarzyszeń, w szczególności
osoby wymienione w pkt 3 nie pozostają z podmiotami prowadzącymi
działalność w zakresie gier hazardowych w stosunkach, które mogą wywoływać
uzasadnione zastrzeŜenia do ich bezstronności.
2. UpowaŜnienie do badań technicznych automatów i urządzeń do gier jest udzielane
na wniosek jednostki badającej, do którego załącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków określonych w ust. 1, w szczególności:
1) certyfikat akredytacji;
2) certyfikaty lub inne dokumenty określające standard przeprowadzanych badań;
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3) aktualne zaświadczenia, Ŝe osoby wymienione w ust. 1 pkt 3, nie były skazane
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) oświadczenia złoŜone, pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby
wymienione w ust. 1 pkt 3, Ŝe nie pozostają z podmiotem prowadzącym
działalność w zakresie gier hazardowych, ani z osobami:
a)

zarządzającymi takim podmiotem lub go reprezentującymi,

b)

będącymi akcjonariuszami (wspólnikami) takiego podmiotu lub jego
pracownikami

- w stosunku prawnym lub faktycznym, który moŜe wywoływać uzasadnione
zastrzeŜenia do ich bezstronności.
3. UpowaŜnienie do badań technicznych automatów i urządzeń do gier jest udzielane
na okres nie dłuŜszy niŜ do upływu okresu waŜności akredytacji.
4. Odmowa udzielenia upowaŜnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do
gier następuje w drodze decyzji.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji:
1) cofa upowaŜnienie do badań technicznych automatów i urządzeń do gier, w
przypadku gdy jednostka badająca przestanie spełniać warunki określone w
ust. 1 lub odmówi przeprowadzenia badania sprawdzającego, o którym mowa
w art. 23b;
2) moŜe cofnąć upowaŜnienie do badań technicznych automatów i urządzeń do
gier, jeŜeli jednostka badająca nie przeprowadzi badania sprawdzającego w
terminie określonym w art. 23b ust. 3.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, wykaz
jednostek badających upowaŜnionych do badań technicznych automatów i urządzeń
do gier.”;
8) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W grach losowych, z wyjątkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych, a takŜe
w zakładach wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, mogą uczestniczyć
wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.”;
8
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9) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier liczbowych, loterii pienięŜnych lub
zakładów wzajemnych moŜe powierzyć innemu podmiotowi, na podstawie umowy
agencyjnej, sprzedaŜ losów lub innych dowodów udziału w grze oraz przyjmowanie
zakładów i stawek, a takŜe wypłatę (wydanie) wygranych do wysokości określonej w
regulaminie gry lub zakładu, z wyłączeniem takich czynności dotyczących zakładów
wzajemnych urządzanych przez sieć Internet.”;
10) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie obejmują reklamy i promocji prowadzonej
wewnątrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych oraz
oznaczenia nazwą, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się kasyno gry
lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, a takŜe, w przypadku zakładów
wzajemnych urządzanych przez sieć Internet – reklamy i promocji prowadzonej na
określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych
zakładów.”;
11) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet.
2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet.
3. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez
sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia.”;
12) w art. 36:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w przypadku zakładów wzajemnych – przewidywany rodzaj oraz liczbę
zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet;”,
b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
a) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie
wykorzystywana do urządzania zakładów,
b) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku Ŝycia przez
uczestników zakładów,
9
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c) ekspertyzę

dowodów

udziału

w

zakładach

potwierdzającą

ich

zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i moŜliwość
weryfikacji ich autentyczności,
d) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu;”,
c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) projekt systemu słuŜącego rejestracji gości w salonie gry bingo pienięŜne;”;
13) w art. 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo
pienięŜne.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie określonej liczby punktów
przyjmowania zakładów wzajemnych lub wykorzystywanie określonej liczby stron
internetowych do urządzania zakładów wzajemnych.”;
14) w art. 43:
a) w ust. 1:
- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) miejsce urządzania gry bingo pienięŜne;
4) miejsce urządzania i rodzaj zakładów wzajemnych wraz z określeniem, czy
zakłady są urządzane przez sieć Internet, a w takim przypadku dodatkowo:
a) adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów,
b) zasady weryfikacji ukończenia 18 roku Ŝycia przez uczestników
zakładów;”,
- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji gości w salonie
gry bingo pienięŜne;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych
termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpoczęcia działalności we

10
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wszystkich punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i na stronach
internetowych, które zostały określone w zezwoleniu.”;
15) w art. 51 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) adresów stron internetowych wykorzystywanych do urządzania zakładów
wzajemnych, z tym Ŝe wskutek zmiany zezwolenia nie moŜe nastąpić zwiększenie
pierwotnej liczby takich stron internetowych;”;
16) w art. 63 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot
urządzający takie zakłady jest obowiązany złoŜyć, w terminie określonym w
zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł.”;
17) w art. 69 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2 000% kwoty bazowej
oraz dodatkowo:
a) za kaŜdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty
bazowej,
b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2 000 % kwoty
bazowej,
c) za kaŜdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów
wzajemnych – 5 000 % kwoty bazowej;”;
18) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów
wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności w pierwszym z punktów lub na pierwszej ze stron internetowych objętych
zezwoleniem.”;
19) w art. 88 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone
wyłącznie na:
1) prowadzenie

działalności

informacyjno-edukacyjnej

i

opracowywanie

specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki
uzaleŜnień od hazardu i innych uzaleŜnień niechemicznych;

11

Projekt – wersja z dnia 07.12.2009 r. oprac. w trybie § 6 ust. 1b Regulaminu pracy Rady Ministrów

2) opracowywanie i wdraŜanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania
problemów wynikających z uzaleŜnień od hazardu i innych uzaleŜnień
niechemicznych;
3) udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym
zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzaleŜnień od
hazardu i innych uzaleŜnień niechemicznych, w tym sporządzanie oceny
rozpowszechnienia i zagroŜenia patologicznym hazardem;
4) prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów
profilaktycznych i terapeutycznych, a takŜe zwiększanie kompetencji
zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności
oraz dostępności leczenia uzaleŜnień od hazardu i innych uzaleŜnień
niechemicznych dla osób uzaleŜnionych i ich bliskich.”;
20) w art. 89 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia lub bez wymaganej
rejestracji automatu lub urządzenia do gry;”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W sprawach określonych w art. 179a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3) organem właściwym jest
Komendant Główny Policji.”;
2) w art. 20c dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, Policji mogą być udostępniane
dane, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

2

3

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz.
1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr
115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168 poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz.
1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz.
1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z
2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4). Przepisy ust. 1–7 stosuje
się odpowiednio.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr
234, poz. 1997, z późn. zm.5) w art. 10b dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, StraŜy Granicznej mogą być
udostępniane dane, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204, z późn. zm.4). Przepisy
ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.
65, z późn. zm.6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jest organem właściwym w sprawach
określonych w art. 179a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3).”;
2) w art. 36b dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o
których mowa w art. 3 pkt 4 i 5, wywiadowi skarbowemu mogą być udostępniane
dane, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4). Przepisy ust. 1–7 stosuje
się odpowiednio.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.7) po art. 32a dodaje się art. 32b w
brzmieniu:

4

5

6

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007
r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz.1540.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i
Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr
216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz.1540.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz.
1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz.
1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z
2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz.1540.
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„Art. 32b. Na Ŝądanie blokady rachunku, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z ……r.
Nr …, poz…), kasa jest obowiązana do uniemoŜliwienia dysponowania i korzystania ze
wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku członka kasy przez okres 72
godzin od momentu otrzymania Ŝądania.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm.8) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. JeŜeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy
wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz
obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15, a
zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z późn. zm.9) w art. 106a dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Bank dokonuje blokady środków na rachunku bankowym, w całości, równieŜ na
Ŝądanie blokady rachunku, o którym mowa w art. 75e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o SłuŜbie Celnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.”.

7

8

9

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i
Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 146, poz.
1546, z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 oraz z 2009 r. Nr 50, poz. 403 i Nr 127, poz. 1045.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729
i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z
2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z
2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90,
poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz.
1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr
192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214,
poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190,
poz.1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 201, poz.1540.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr
141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz.
594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz.
1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z
2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz.
97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz.
1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
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Art. 8. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.10) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 9c otrzymuje brzmienie:
„Art. 9c. W przypadku podmiotu prowadzącego kasyno gry lub salon gry bingo
pienięŜne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, środki, o których mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, stosuje się przy wejściu
klienta do kasyna gry oraz salonu gry bingo pienięŜne, niezaleŜnie od wartości Ŝetonów
lub kartonów zakupionych do gry.”;
2) w art. 33 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Szefa SłuŜby Celnej lub osób przez niego upowaŜnionych – wyłącznie w zakresie
wykonywania zadań SłuŜby Celnej;”.
Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o śandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.11) w art. 30 dodaje się ust. 7
w brzmieniu:
„7. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w tym skarbowych, śandarmerii
Wojskowej mogą być udostępniane dane, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.4). Przepisy ust. 1- 6 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.12) w art. 28:
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3) oraz w art. 18
10

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz.1540.
11 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz.
676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85,
poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474.
12 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr
130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr
273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 11,
poz. 59 i Nr 220, poz. 1428 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
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ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4),”;
2) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną, operator świadczący usługi
pocztowe lub usługodawca, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnia nieodpłatnie dane, o których
mowa w ust. 1, odpowiednio:”;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
określonych w ust. 1 pkt 1 odbywa się bez udziału pracowników podmiotu
wykonującego działalność telekomunikacyjną lub usługodawcy, o którym mowa w
art. 18a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
albo przy ich niezbędnym współudziale, jeŜeli moŜliwość taką przewiduje
porozumienie zawarte pomiędzy Szefem ABW a tym podmiotem.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 3a dodaje się art. 3aa w brzmieniu:
„Art. 3aa. W przypadku, w którym usługodawca lub usługobiorca posiada miejsce
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie usług
drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych podlega prawu polskiemu.”;
2) art. 3b otrzymuje brzmienie:
„Art. 3b. Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia
usług drogą elektroniczną moŜe zostać ograniczona, jeŜeli jest to niezbędne ze
względu na ochronę zdrowia i moralności publicznej, obronność, porządek publiczny
lub bezpieczeństwo państwa.”;
3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Usługodawca obowiązany jest do przekazywania na Ŝądanie
uprawnionego podmiotu, o którym mowa w art. 179 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz SłuŜby Celnej posiadanych danych, o
których mowa w art. 18, dotyczących usługobiorcy.
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2. śądanie, o którym mowa w ust. 1, moŜe dotyczyć wyłącznie usługobiorcy, który
zamieścił lub zmodyfikował treść przekazu poprzez sieci telekomunikacyjne, oraz
czasu, w jakim zostało to dokonane.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany w sposób, który
nie powoduje ujawnienia treści przekazu.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 179 dodaje się art. 179a w brzmieniu:
WARIANT I
„Art. 179a. 1. Prezes UKE prowadzi Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Rejestr
jest prowadzony w systemie informatycznym.
2. Prezes UKE, na Ŝądanie Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu
skarbowego lub SłuŜby Celnej złoŜone drogą elektroniczną, dokonuje niezwłocznie
wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych adresów elektronicznych
pozwalających na identyfikację stron internetowych lub innych usług zawierających:
1) treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
2) treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne związane
z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści
pornograficzne

zawierające

wytworzony

lub

przetworzony

wizerunek

małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej,
3) treści, które umoŜliwiają uzyskanie informacji mogących słuŜyć do dokonania
operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych przez,
dokonywane bez upowaŜnienia, wpływanie na automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmianę,
usuwanie albo wprowadzanie nowego zapisu takich danych, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej,
4) treści umoŜliwiające urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia
lub uczestniczenie w tych grach, lub stanowiące niedozwoloną reklamę lub
promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540)
- zwanych dalej „niedozwolonymi stronami i usługami”.
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3. W Rejestrze Stron i Usług Niedozwolonych umieszcza się równieŜ dane dotyczące
okoliczności dokonania wpisu do Rejestru.
4. Prezes UKE udostępnia dane z Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, z
zastrzeŜeniem ust. 9, wyłącznie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczącym
usługi dostępu do Internetu. Udostępnienie danych z Rejestru następuje drogą
elektroniczną i nie obejmuje danych określonych w ust. 3.
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest
obowiązany do:
1) utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez blokowanie dostępu
do

adresów

elektronicznych

wpisanych

do

Rejestru

Stron

i

Usług

Niedozwolonych; blokowanie powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 6
godzin od udostępnienia przedsiębiorcy danych z Rejestru;
2) odblokowania dostępu do adresów elektronicznych wykreślonych przez Prezesa
UKE z

Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych; odblokowanie powinno

nastąpić nie później niŜ w ciągu 6 godzin od udostępnienia przedsiębiorcy
informacji o wykreśleniu z Rejestru.
6. śądanie, o którym mowa w ust. 2:
1) moŜe być złoŜone, jeŜeli inne środki, w szczególności urzędowe zawiadomienie,
o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.3)), okazały się
bezskuteczne

albo

zachodzi

wysokie

prawdopodobieństwo,

Ŝe

będą

nieskuteczne lub nieprzydatne dla usunięcia treści określonych w ust. 2 lub
utrudnienia dostępu do niedozwolonych stron i usług w sposób co najmniej
równowaŜny z blokowaniem określonym w ust. 5 pkt 1;
2) powinno wskazywać adres elektroniczny w sposób pozwalający na wykonanie
obowiązku blokowania określonego w ust. 5 pkt 1 z zachowaniem
proporcjonalności i moŜliwie najmniejszej dolegliwości zakresu blokowania.
7. Dokumentację stanowiącą podstawę wystąpienia z Ŝądaniem, o którym mowa w ust.
2, gromadzi i przechowuje organ występujący z Ŝądaniem.
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8. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, który
dokonał blokowania określonego w ust. 5 pkt 1 dotyczącego strony internetowej,
niezwłocznie przekazuje usługobiorcy, drogą elektroniczną, komunikat o wstrzymaniu
usługi z podaniem jego podstawy prawnej i z informacją o organie prowadzącym
Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych.
9. Prezes UKE udziela, drogą elektroniczną, informacji o objęciu adresu
elektronicznego wpisem do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych albo o braku
wpisu takiego adresu. Informacji udziela się na zapytanie o objęcie wpisem do
Rejestru adresu elektronicznego wskazanego w zapytaniu.
10. Podmiot, którego strony internetowej lub usługi dotyczy wpis do Rejestru Stron i
Usług Niedozwolonych, moŜe wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru
adresów elektronicznych dotyczących tej strony internetowej lub usługi albo zmianę
sposobu wskazania w Rejestrze tych adresów. Do wniosku dołącza się oświadczenie o
świadczeniu usługi lub dokument potwierdzający tytuł prawny do posiadanej strony
internetowej.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, składa się do Prezesa UKE, który
niezwłocznie przekazuje go organowi, na którego Ŝądanie dokonano wpisu do
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.
12. W przypadku uznania wniosku, o którym mowa w ust. 10, za zasadny, organ, na
którego Ŝądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych,
niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE, drogą elektroniczną, cofnięcie Ŝądania albo
zmienione Ŝądanie.
13. Organ, na którego Ŝądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych, w drodze decyzji odmawia:
1) cofnięcia Ŝądania, w przypadku gdy nie ustały przesłanki do jego dokonania
określone w ust. 2;
2) zmiany Ŝądania, w przypadku gdy nie zostały naruszone warunki określone w
ust. 6 pkt 2.
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14. Organ, o którym mowa w ust. 13, niezwłocznie informuje Prezesa UKE drogą
elektroniczną o wydaniu decyzji o odmowie cofnięcia Ŝądania albo jego zmiany oraz o
uchyleniu takiej decyzji. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
15. Organ, na którego Ŝądanie dokonano wpisu do Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych, występuje do Prezesa UKE z wnioskiem o wykreślenie wpisu z
Rejestru, jeŜeli ustały przesłanki do jego dokonania określone w ust. 2. Przepis ust. 7
stosuje się odpowiednio.
16. Prezes UKE odpowiednio wykreśla wpis z Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
albo zmienia jego treść niezwłocznie po otrzymaniu cofnięcia Ŝądania albo
zmienionego Ŝądania, o których mowa w ust. 12, informacji o uchyleniu decyzji o
odmowie cofnięcia Ŝądania albo jego zmiany, o której mowa w ust. 14, albo wniosku,
o którym mowa w ust. 15.
17. Prezes UKE, właściwe organy podmiotów wymienionych w ust. 2 oraz
przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi dostępu do Internetu wykonują
czynności związane z przekazywaniem, wprowadzaniem lub korzystaniem z danych z
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Rejestru i dróg komunikacji elektronicznej z Rejestrem.
18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór Ŝądania wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych oraz
szczegółowy zakres danych, w tym postać adresów elektronicznych,
podlegających wpisowi do Rejestru – uwzględniając w szczególności
konieczność przedstawienia w Ŝądaniu i Rejestrze danych niezbędnych do
wykonania obowiązku blokowania dostępu do adresów elektronicznych
pozwalających na identyfikację niedozwolonych stron i usług;
2) sposób składania Ŝądania wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, a
takŜe sposób prowadzenia Rejestru oraz udostępniania danych z Rejestru i
udzielania informacji na zapytanie o objęcie adresu elektronicznego wpisem do
Rejestru – uwzględniając w szczególności bezpieczeństwo Rejestru i dróg
komunikacji elektronicznej z Rejestrem, w tym zabezpieczenie Rejestru przed
nieuprawnionym dostępem, oraz zapewnienie sprawności przekazywania
danych.
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19. Rada Ministrów moŜe określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

niepodlegających

obowiązkowi

utrudniania

dostępu

do

niedozwolonych stron i usług, kierując się wielkością sieci telekomunikacyjnych
przedsiębiorców.”;
WARIANT II (uprzednia kontrola sądu)
„Art. 179a. 1. Na wniosek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu
skarbowego lub SłuŜby Celnej, złoŜony drogą elektroniczną, sąd okręgowy właściwy
dla siedziby organu, który wystąpił z wnioskiem, w drodze postanowienia, zarządza
dokonanie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych adresów elektronicznych
pozwalających na identyfikację stron internetowych lub innych usług zawierających:
1) treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
2) treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne
związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek
małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej,
3) treści, które umoŜliwiają uzyskanie informacji mogących słuŜyć do
dokonania operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych
przez, dokonywane bez upowaŜnienia, wpływanie na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub
zmianę, usuwanie albo wprowadzanie nowego zapisu takich danych, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej,
4) treści umoŜliwiające urządzanie gier hazardowych bez udzielonego
zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach, lub stanowiące niedozwoloną
reklamę lub promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.
1540)
- zwanych dalej „niedozwolonymi stronami i usługami”.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, sąd niezwłocznie przekazuje drogą
elektroniczną Prezesowi UKE.
3. Prezes UKE prowadzi Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Rejestr jest
prowadzony w systemie informatycznym.
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4. W Rejestrze Stron i Usług Niedozwolonych umieszcza się równieŜ dane dotyczące
okoliczności dokonania wpisu do Rejestru.
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest
obowiązany do:
1) utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez blokowanie dostępu
do

adresów

elektronicznych

wpisanych

do

Rejestru

Stron

i

Usług

Niedozwolonych; blokowanie powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 6
godzin od udostępnienia przedsiębiorcy danych z Rejestru;
2) odblokowania dostępu do adresów elektronicznych wykreślonych przez Prezesa
UKE z

Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych; odblokowanie powinno

nastąpić nie później niŜ w ciągu 6 godzin od udostępnienia przedsiębiorcy
informacji o wykreśleniu z Rejestru.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, moŜe być złoŜony, jeŜeli inne środki, w
szczególności urzędowe zawiadomienie, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z
późn. zm.3)), okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
Ŝe będą nieskuteczne lub nieprzydatne dla usunięcia treści określonych w ust. 1 lub
utrudnienia dostępu do niedozwolonych stron i usług w sposób co najmniej
równowaŜny z blokowaniem określonym w ust. 5 pkt 1.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien wskazywać adres elektroniczny w
sposób pozwalający na wykonanie obowiązku blokowania określonego w ust. 5 pkt 1
z zachowaniem proporcjonalności i moŜliwie najmniejszej dolegliwości zakresu
blokowania oraz zawierać uzasadnienie wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 i
6.
8. Dokumentację stanowiącą podstawę wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1, gromadzi i przechowuje organ występujący z wnioskiem.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sąd rozpoznaje jednoosobowo, na posiedzeniu.
Sąd moŜe wezwać przedstawiciela organu występującego z wnioskiem do złoŜenia
wyjaśnień lub przedstawienia dokumentacji stanowiącej podstawę wystąpienia z
wnioskiem.
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10. Na postanowienie w przedmiocie wpisu do Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych przysługuje zaŜalenie.
11. ZaŜalenie na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni
od dnia dokonania wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, za
pośrednictwem Prezesa UKE. O uchyleniu postanowienia sąd niezwłocznie
zawiadamia drogą elektroniczną Prezesa UKE.
12. Organ, o którym mowa w ust. 1, występuje do Prezesa UKE z wnioskiem o
wykreślenie wpisu z Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, jeŜeli ustały przesłanki
do jego dokonania określone w ust. 1. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
13. Prezes UKE wykreśla wpis z Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu postanowienia, o którym
mowa w ust. 11, albo wniosku, o którym mowa w ust. 12.
14. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu, który
dokonał blokowania określonego w ust. 5 pkt 1 dotyczącego strony internetowej,
niezwłocznie przekazuje usługobiorcy, drogą elektroniczną, komunikat o wstrzymaniu
usługi z podaniem jego podstawy prawnej i z informacją o organie prowadzącym
Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych.
15. Prezes UKE udostępnia dane z Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, z
zastrzeŜeniem ust. 16, wyłącznie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczącym
usługi dostępu do Internetu. Udostępnienie danych z Rejestru następuje drogą
elektroniczną i nie obejmuje danych określonych w ust. 4.
16. Prezes UKE udziela, drogą elektroniczną, informacji o objęciu adresu
elektronicznego wpisem do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych albo o braku
wpisu takiego adresu. Informacji udziela się na zapytanie o objęcie wpisem do
Rejestru adresu elektronicznego wskazanego w zapytaniu.
17. Prezes UKE, sąd, właściwe organy podmiotów wymienionych w ust. 1 oraz
przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi dostępu do Internetu wykonują
czynności związane z przekazywaniem, wprowadzaniem lub korzystaniem z danych z
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
Rejestru i dróg komunikacji elektronicznej z Rejestrem.
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18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o zarządzenie wpisu do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
oraz szczegółowy zakres danych, w tym postać adresów elektronicznych,
podlegających wpisowi do Rejestru – uwzględniając w szczególności
konieczność przedstawienia we wniosku i Rejestrze danych niezbędnych do
wykonania obowiązku blokowania dostępu do adresów elektronicznych
pozwalających na identyfikację niedozwolonych stron i usług;
2) sposób składania wniosku o zarządzenie wpisu do Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych, a takŜe sposób prowadzenia Rejestru oraz udostępniania
danych z Rejestru i udzielania informacji na zapytanie o objęcie adresu
elektronicznego wpisem do Rejestru – uwzględniając w szczególności
bezpieczeństwo Rejestru i dróg komunikacji elektronicznej z Rejestrem, w tym
zabezpieczenie Rejestru przed nieuprawnionym dostępem, oraz zapewnienie
sprawności przekazywania danych.
19. Rada Ministrów moŜe określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje przedsiębiorców
telekomunikacyjnych

niepodlegających

obowiązkowi

utrudniania

dostępu

do

niedozwolonych stron i usług, kierując się wielkością sieci telekomunikacyjnych
przedsiębiorców.”;
2) w art. 180a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udostępniać dane, o których mowa w pkt 1, uprawnionym podmiotom, a takŜe
SłuŜbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonym w
przepisach odrębnych;”;
3) art. 180d otrzymuje brzmienie:
„Art. 180d. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia
warunków dostępu i utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom oraz
SłuŜbie Celnej, a takŜe sądowi i prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych
przez siebie danych, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5, w art. 161 oraz
w art. 179 ust. 9, związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i
przy zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych.”;
4) w art. 180g w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, SłuŜbie Celnej,
sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1;”;
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5) w art. 209 w ust. 1 pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 179a ust. 5 oraz z art. 180g;”.
Art. 13. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U.
Nr 104, poz. 708, z późn. zm.13) w art. 18:
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3) oraz w art. 18
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4);”;
2) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Podmiot wykonujący działalność telekomunikacyjną, podmiot uprawniony do
wykonywania działalności pocztowej lub usługodawca, o którym mowa w art. 18a
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnia
nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1:”;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
określonych w ust. 1 pkt 1 odbywa się bez udziału pracowników podmiotu
wykonującego działalność telekomunikacyjną lub usługodawcy, o którym mowa w
art. 18a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
albo przy ich niezbędnym współudziale, jeŜeli moŜliwość taką przewiduje
porozumienie zawarte pomiędzy Szefem CBA a tym podmiotem.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o SłuŜbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
SłuŜbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.14) w art. 32:
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) o których mowa w art. 180c oraz 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3) oraz w art. 18

13

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z
2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105,
poz. 880 i Nr 157, poz. 1241.
14 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz.
162 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.
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ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4);”;
2) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Udostępnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, operatora świadczącego
usługi pocztowe lub usługodawcę, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, danych, o których mowa w
ust. 1, następuje nieodpłatnie:”;
3) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:
„3. O udostępnieniu danych w trybie określonym w ust. 2 pkt 2 przedsiębiorca
telekomunikacyjny, operator świadczący usługi pocztowe lub usługodawca, o
którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, informuje Szefa SKW.
4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator świadczący usługi pocztowe oraz
usługodawca, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, są obowiązani udostępnić dane, o których
mowa w ust. 1, funkcjonariuszom wskazanym we wniosku.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
określonych w ust. 1 pkt 1 odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego lub usługodawcy, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo przy niezbędnym
ich współudziale, jeŜeli moŜliwość taką przewiduje porozumienie zawarte
pomiędzy Szefem SKW a tym podmiotem.”;
4)

w ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Udostępnienie SKW danych określonych w ust. 1 pkt 1 moŜe nastąpić za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeŜeli:”.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr
201, poz. 1540) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e)

środowisku, określonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 6, w przypadku czynów, o

których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.6), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, oraz
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przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 244 Kodeksu karnego, w
zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach
hazardowych,”;
2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Organem właściwym w sprawach określonych w art. 179a ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)
jest wyznaczony dyrektor izby celnej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze
rozporządzenia, dyrektora izby celnej właściwego w sprawach określonych w art.
179a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, uwzględniając w
szczególności

moŜliwości

techniczno-organizacyjne

zapewniające

sprawne

wykonywanie zadania.”;
3) w art. 34 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. g;
4) po art. 75c dodaje się art. 75d i 75e w brzmieniu:
„Art. 75d. 1. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których
mowa w rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, SłuŜbie Celnej mogą być
udostępniane dane, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.4), zwane dalej
„danymi telekomunikacyjnymi”. SłuŜba Celna moŜe przetwarzać udostępnione dane
telekomunikacyjne.
2. Podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane
telekomunikacyjne:
1) funkcjonariuszowi wskazanemu w pisemnym wniosku Szefa SłuŜby Celnej lub
dyrektora izby celnej albo osoby przez nich upowaŜnionej;
2) na ustne Ŝądanie funkcjonariusza posiadającego pisemne upowaŜnienie osób, o
których mowa w pkt 1;
3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej funkcjonariuszowi posiadającemu
pisemne upowaŜnienie osób, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych
telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzącego
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działalność telekomunikacyjną lub przy niezbędnym ich udziale, jeŜeli moŜliwość taka
jest przewidziana w porozumieniu zawartym pomiędzy Szefem SłuŜby Celnej a tym
podmiotem.
4. Udostępnienie danych telekomunikacyjnych moŜe nastąpić za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej, jeŜeli:
1) wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają:
a) moŜliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w
którym zostały uzyskane,
b) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne uniemoŜliwiające osobie
nieuprawnionej dostęp do danych;
2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez
jednostki organizacyjne SłuŜby Celnej albo prowadzonych przez nie
czynności.
5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 2, które nie
zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania karnego skarbowego,
podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.
6. W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych, o których mowa w
rozdziale 9 Kodeksu karnego skarbowego, SłuŜbie Celnej mogą być udostępniane
dane określone w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Przepisy ust. 1- 5 stosuje się
odpowiednio.
Art. 75e. 1. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o
którym mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, organ SłuŜby Celnej moŜe
skierować pisemne Ŝądanie blokady rachunku prowadzonego w banku, spółdzielczej
kasie oszczędnościowo – kredytowej lub oddziale instytucji kredytowej albo banku
zagranicznego na okres 72 godzin od momentu otrzymania Ŝądania.
2. Blokada rachunku upada, jeŜeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1,
nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.”.
Art. 16. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier urządzanych w kasynach gry i w
zakresie gry bingo pienięŜne zobowiązane do prowadzenia rejestracji gości lub
zainstalowania audiowizyjnego systemu kontroli gier na podstawie ustawy zmienianej w art.
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1 są obowiązane dostosować prowadzoną działalność w tym zakresie do wymogów
określonych w art. 15a i 15b tej ustawy, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszej ustawy.
2. Przepisy art. 15a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się równieŜ do podmiotów
prowadzących na podstawie art. 129 ust. 1 tej ustawy, do czasu wygaśnięcia udzielonego
zezwolenia, działalność w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na
automatach. Podmioty te są obowiązane rozpocząć rejestrację gości w salonie gier na
automatach nie później niŜ w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.
Art. 17. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach są obowiązane
dostosować automaty eksploatowane w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy do wymogu
określonego w art. 18 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.
2. Przepis art. 18 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się równieŜ do podmiotów
prowadzących na podstawie art. 129 ust. 1 tej ustawy, do czasu wygaśnięcia udzielonego
zezwolenia, działalność w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na
automatach oraz w zakresie gier na automatach o niskich wygranych. Do automatów i
automatów o niskich wygranych eksploatowanych przez te podmioty w dniu wejścia w Ŝycie
niniejszej ustawy stosuje się ust. 1.
Art. 18. 1. Przepisy art. 23 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się równieŜ do
automatów do gier eksploatowanych przez podmioty prowadzące na podstawie art. 129 ust. 1
tej ustawy, do czasu wygaśnięcia udzielonego zezwolenia, działalność w zakresie gier na
automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
2. Przepisy art. 23 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się równieŜ do automatów o
niskich wygranych eksploatowanych przez podmioty prowadzące na podstawie art. 129 ust. 1
tej ustawy, do czasu wygaśnięcia udzielonego zezwolenia, działalność w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych. Automat o niskich wygranych powinien być ponadto
wyposaŜony w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, które pozwalają na
ustalenie kwoty uzyskanych przychodów.
Art. 19. 1. Poświadczenia rejestracji dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych w
celu dopuszczenia do eksploatacji i uŜytkowania automatów i urządzeń do gier, o których
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mowa w art. 23a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują waŜność do czasu ich
wygaśnięcia albo cofnięcia zgodnie z art. 23a ust. 6 i 7 tej ustawy.
2. Przepisy art. 23a – 23c i art. 23e ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisy wydane
na podstawie art. 23d i art. 23e ust. 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio równieŜ do
eksploatacji automatów i automatów o niskich wygranych przez podmioty prowadzące na
podstawie art. 129 ust. 1 tej ustawy, do czasu wygaśnięcia udzielonego zezwolenia,
działalność w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach oraz w
zakresie gier na automatach o niskich wygranych, przy czym w przypadku automatów o
niskich wygranych, właściwość miejscową naczelników urzędów celnych ustala się według
miejsca lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych. Przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio
Art. 20. 1. Podmioty będące w dniu wejścia w Ŝycie ustawy jednostkami badającymi
upowaŜnionymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydawania
opinii będących podstawą dopuszczenia do eksploatacji i uŜytkowania automatów i urządzeń
do gier, uznaje się za jednostki badające upowaŜnione do badań technicznych automatów i
urządzeń do gier zgodnie z art. 23f ustawy zmienianej w art. 1.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do złoŜenia ministrowi właściwemu
do spraw finansów publicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej
ustawy, dokumentów określonych w art. 23f ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
3. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 2, upowaŜnienie do badań
technicznych automatów i urządzeń do gier wygasa.
Art. 21. Przepisy art. 9c ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się odpowiednio równieŜ do podmiotu prowadzącego na podstawie art. 129 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, do czasu wygaśnięcia udzielonego zezwolenia, działalność w
zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.
Art. 22. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
Art. 23. Do czasu wejścia w Ŝycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
upowaŜnień określonych w ustawie zmienianej w art. 1, nie dłuŜej jednak niŜ przez okres 3
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miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, zachowują moc dotychczasowe przepisy
wykonawcze.
Art. 24. Tracą moc art. 14, art. 15b ust. 1, 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1,
2, 4 i 5, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.
U. z 2004r. Nr 4, poz. 27, późn. zm.15).
Art. 25. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 6, który wchodzi w Ŝycie z dniem 8 czerwca 2010 r.;
2) art. 2 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 12 pkt 1 i art. 15 pkt 2, które wchodzą w Ŝycie po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z
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