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  kontrola i audyt 

Kontrola egzekwowania przepisów prawa 
wobec podmiotów prowadzących dzia-
łalność w zakresie zakładów wzajem-
nych1 została przeprowadzona na zlece-
nie Sejmu RP. Działania kontrolne ukie-
runkowano na ocenę skuteczności organów 
Służby Celnej w zwalczaniu nielegalnej 
działalności polegającej na organizowaniu 
i reklamowaniu zakładów wzajemnych za  
pośrednictwem sieci Internet oraz w zwal-
czaniu uczestnictwa obywateli RP w ta-
kich zakładach. Skontrolowano również 

skuteczność nadzoru organów Służby 
Celnej nad podmiotami, które uzyskały 
zezwolenia Ministra Finansów na prowa-
dzenie zakładów wzajemnych, w tym za 
pośrednictwem Internetu. Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie Finansów 
oraz w Izbie Celnej w Szczecinie2. 

Tematem kontroli były zagadnienia, 
które wzbudzają poważne kontrowersje 
natury prawnej. Z jednej strony, oczekuje 
się od organów państwa dużej skuteczno-
ści w zwalczaniu przestępczości, z drugiej 

Nielegalne organizowanie zakładów wzajemnych

Skuteczność Służby Celnej  
w zwalczaniu przestępczości

Funkcjonujące instytucje prawne nie zapobiegają organizowaniu zakładów wzajemnych 
za pośrednictwem sieci Internet poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i  czerpaniu 
znacznych korzyści z tej aktywności kosztem budżetu państwa i polskich przedsiębior-
ców działających na podstawie wydanych zezwoleń. Uwarunkowania prawne i wymu-
szona przez nie metodyka zwalczania tego obszaru przestępczości przyjęta przez Służbę 
Celną umożliwiają skuteczny nadzór jedynie nad podmiotami organizującymi zakłady 
wzajemne posiadającymi stosowne zezwolenia.

WITOLD GRYGOROWICZ

1 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli NIK: Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych, nr ewid. 21/2015/I/14/001/KBF, luty 2015.

2 W strukturach Izby Celnej w Szczecinie usytuowana jest Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Kontroli Gier Ha-
zardowych, powołana w celu przygotowania Służby Celnej do sprawnego wykonywania zadań kontrol-
nych w całym obszarze gier i zakładów wzajemnych. Ponadto w Izbie Celnej w Opolu utworzona została 
Krajowa Grupa Zadaniowa ds. e-kontroli, która ma zapewnić stały monitoring sieci Internet, ukierunko-
wany na wykrywanie nielegalnej działalności i nieprawidłowości naruszających obowiązujące przepisy.
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zaś sugerowane efektywne środki – w tym 
wprowadzenie blokady dostępu do nie-
których stron internetowych – postrze-
gane są przez część opinii publicznej jako 
przyzwolenie dla mechanizmów ograni-
czających wolność wypowiedzi.

W raporcie firmy doradczej Roland 
Berger (przygotowanego dla jednej z le-
galnie działających w Polsce spółek buk-
macherskich) wskazano, że zagraniczna 
konkurencja opanowała do 90% rynku za-
kładów. Zauważalne jest zjawisko wypie-
rania z rynku podmiotów polskich, które 
ze względu na duże koszty działalności, 
wynikające z konieczności opłacenia wyso-
kich podatków, nie są w stanie konkurować 
z podmiotami funkcjonującymi bez zezwo-
lenia Ministra Finansów3. Jednocześnie, 
proponowane radykalne rozwiązania zwal-
czania tego rodzaju przestępczości w po-
staci wprowadzenia możliwości blokady 
stron internetowych przez organy pań-
stwa interpretowane są jako zamach na 
sferę podstawowych praw obywatelskich4.

W okresie objętym kontrolą (tj. od 
1 stycznia 2010 r. do 30 października 
2014 r.) skuteczność Służby Celnej w zwal-
czaniu urządzania bez zezwoleń zakła-
dów wzajemnych za pośrednictwem sieci 
Internet była niska. Nie został tym samym 
osiągnięty cel założony przy uchwalaniu 
ustawy o grach hazardowych, którym była 
głównie ochrona obywateli RP przed uza-
leżnieniem od gier hazardowych, w tym 

urządzanych w Internecie. Środkiem ma-
jącym doprowadzić do tego celu było stwo-
rzenie warunków prawnych działalności 
wyłącznie dla podmiotów mających usta-
wowe zezwolenia i wprowadzenie zakazu 
uczestnictwa w grach hazardowych organi-
zowanych w sieci bez zezwolenia. Pomimo 
wdrożenia rozwiązań prawnych umożli-
wiających zwalczanie nielegalnego urządza-
nia i reklamowania zakładów wzajemnych, 
organy Służby Celnej nie są w stanie tego 
czynić, gdy siedziby podmiotów urządza-
jących nielegalne zakłady wzajemne oraz 
serwery wykorzystywane do organizowa-
nia tych zakładów znajdują się poza grani-
cami Polski. W przypadku stwierdzenia, że 
serwer, hostingodawca oraz abonent stro-
ny nie podlegają jurysdykcji państwa pol-
skiego, organy Służby Celnej odstępowa-
ły od prowadzenia postępowań karnych 
skarbowych bądź też wszczęte postępo-
wania nie kończyły się skierowaniem aktu 
oskarżenia ze względu na brak dostatecz-
nego materiału dowodowego, jednoznacz-
nie wskazującego na sprawstwo osób or-
ganizujących z zagranicy gry hazardowe 
na terenie RP. Służba Celna nieskutecznie 
zwalczała również zagraniczne podmioty 
nielegalnie reklamujące zakłady wzajem-
ne. W przypadku stwierdzenia, że hosting 
z reklamą gier hazardowych miał miejsce 
poza granicami RP, nie podejmowano dal-
szych działań z uwagi na to, że podmio-
ty te nie podlegają jurysdykcji państwa 

3 W Informacji o wykonaniu przepisów ustawy o grach hazardowych w 2013 r. Minister Finansów przedsta-
wił odmienny punkt widzenia, wskazując na sukcesy Służby Celnej, polegające m.in. na zidentyfikowaniu 
ogółem 1000 stron internetowych, na których ujawniono treści zawierające nielegalną reklamę i promo-
cję gier hazardowych.

4 Ryzykowne blokowanie stron internetowych, „Rzeczpospolita” z 4.12.2014 r.
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polskiego. Większą efektywność organy 
Służby Celnej osiągnęły natomiast w dzia-
łaniach prewencyjnych wobec podmiotów 
organizujących zakłady wzajemne na te-
renie RP. Od 2014 r. wzrasta również sku-
teczność zwalczania uczestnictwa obywa-
teli RP w tych zakładach.

Ściganie organizatorów  
gier hazardowych
Podjęte przez Służbę Celną działania miały 
na celu ściganie sprawców przestępstwa 
organizowania gier hazardowych, usze-
regowanych według stopnia szkodliwości  
popełnianych czynów. Dlatego skoncen-
trowano się przede wszystkim na orga-
nizatorach gier hazardowych urządza-
nych nielegalnie, jako tych, którzy czerpią  
z tego procederu największe korzyści. 
Czynności Służby Celnej ukierunkowa-
ne na firmy bukmacherskie nie przynio-
sły spodziewanych efektów, z uwagi na 
specyfikę działania tych firm, mających 
siedziby poza granicami RP. Pomimo że 
w kontrolowanym okresie Służba pro-
wadziła łącznie 252 postępowania przy-
gotowawcze w sprawach o przestępstwa 
skarbowe z art. 107 § 1 Kodeksu karnego 
skarbowego (k.k.s.) w związku z nielegal-
nym urządzaniem zakładów wzajemnych, 
a sądy powszechne wydały 29 prawomoc-
nych orzeczeń wobec osób uprawiających 
ten proceder, to dane o skali nielegalnych 
działań firm bukmacherskich wskazują na 
wzrost ich aktywności.

W latach 2012–2014 znacząco wzrosła 
liczba zidentyfikowanych przez Służbę 

Celną podmiotów zagranicznych urządza-
jących nielegalne gry hazardowe (z 86 do 
156)5, co wskazuje na utrzymywanie się 
szarej strefy w tym obszarze. Na podsta-
wie przysługujących Służbie uprawnień 
możliwe są skuteczne działania jedynie 
względem podmiotów mających siedzi-
bę i serwery zlokalizowane na terytorium 
RP. Wyniki kontroli NIK w Izbie Celnej 
w Szczecinie wykazały, że skuteczne pro-
wadzenie postępowań wobec podmiotów 
naruszających przepisy ustawy o grach ha-
zardowych, które nie prowadzą działalno-
ści na terytorium RP, jest w obecnym sta-
nie prawnym bardzo utrudnione.

Istotne dla zwalczania nielegalnej dzia-
łalności firm bukmacherskich postępo-
wania karne skarbowe wszczęte w paź-
dzierniku 2011 r. przez organy Służby 
Celnej w Szczecinie trwały nadal w 2014 r. 
Dziesięć postępowań wobec 19 firm buk-
macherskich do momentu zakończenia kon-
troli NIK nie zostało zakończonych skie-
rowaniem aktów oskarżenia z uwagi na to, 
że zebrany materiał dowodowy nie był wy-
starczający do zwrócenia się do organów in-
nych państw o pomoc prawną. Zasadniczą 
okolicznością wymagającą udowodnienia 
organom zagranicznych firm bukmacher-
skich urządzających zakłady wzajemne na 
terytorium Polski, którym próbowano po-
stawić zarzuty karne, jest postanowienie 
art. 3 § 2 k.k.s., stanowiącego, że przepisy 
tego kodeksu stosuje się do sprawcy, który 
popełnił czyn zabroniony na terytorium 
RP. Analiza materiału dowodowego ze-
branego przez Służbę Celną wykazała, że 

5 Służba Celna gromadzi dane o nielegalnych usługach oferowanych na rynku gier hazardowych online.
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wymaga on uzupełnienia o dowody świad-
czące o umyślnym działaniu organów za-
granicznych firm hazardowych w zakre-
sie urządzania i prowadzenia gier hazardo-
wych na terenie RP. Siedziby firm objętych 
przedmiotowym dochodzeniem znajdu-
ją się poza granicami RP, a nielegalne gry 
hazardowe były organizowane z wykorzy-
staniem serwerów znajdujących się w róż-
nych krajach. Sytuacja taka rodzi trudności  
w trakcie postępowania przygotowaw-
czego przeciwko osobom organizującym 
i urządzającym nielegalne gry hazardowe, 
bowiem zachodzi konieczność zebrania  
materiałów jednoznacznie wskazujących 
na sprawstwo ewentualnych podejrzanych 
z zagranicy, urządzających nielegalne gry na 
terenie RP. Dopiero takie dowody mogły 
być podstawą do wystąpienia z wnioska-
mi o przeprowadzenie stosownych czyn-
ności procesowych w ramach międzyna-
rodowej pomocy prawnej. Powyższe uwa-
runkowania prawne wymusiły koniecz-
ność ustalenia grupy pośredników (afilian-
tów) w nawiązywaniu relacji pomiędzy 
graczem na terenie Polski a podmiotem 
zagranicznym urządzającym gry hazardo-
we w tak zwanych programach partner-
skich. Z 13 dochodzeń wszczętych w tych 
sprawach osiem zakończono skierowaniem 
aktów oskarżenia przeciwko uczestnikom 
„programów partnerskich”. W pięciu z nich 
zapadły prawomocne wyroki, w których 
sądy orzekły kary grzywny w wysokości 
od 3 do 5,6 tys. zł. 

Ściganie nielegalnej reklamy 
zakładów wzajemnych
Z analogicznych powodów niska jest sku-
teczność organów Służby Celnej w zwal-
czaniu nielegalnej reklamy zakładów 

wzajemnych w sieci Internet. Działanie 
poza granicami RP firm bukmacherskich 
reklamujących zakłady powoduje, że pod-
jęcie szybkich i efektywnych kroków rów-
nież w tym obszarze nie jest możliwe. 
W kontrolowanym okresie Służba Celna 
prowadziła łącznie 170 postępowań przy-
gotowawczych dotyczących reklamowa-
nia nielegalnych zakładów wzajemnych, 
z których aktem oskarżenia zakończyły 
się 24 postępowania. Sądy powszechne 
od 2010 r. do końca czerwca 2014 r. wy-
dały łącznie 77 orzeczeń wobec reklamo-
dawców, w tym 60 orzeczeń zezwalają-
cych sprawcy na dobrowolne poddanie 
się odpowiedzialności – na łączną kwotę 
grzywien 112,4 tys. zł, osiem orzeczeń na-
kładających grzywnę w łącznej wysokości 
24,6 tys. zł, w sześciu przypadkach nastąpi-
ło umorzenie postępowań, w dwóch – unie-
winnienie, w jednym – odmowa wszczęcia  
postępowania. 

Ograniczona skuteczność ścigania wy-
nika również stąd, że prowadzenie takich 
postępowań wobec podmiotów umiej-
scowionych poza granicami RP nie jest 
możliwe bez uzyskania pomocy prawnej 
państw, w których te przedsiębiorstwa 
mają siedziby.

Ściganie uczestnictwa 
obywateli RP w nielegalnych grach
Służba Celna nie ma uprawnień operacyj-
nych do ustalania przepływów finanso-
wych pomiędzy obywatelami RP uczest-
niczącymi w nielegalnych grach hazardo-
wych a urządzającymi te gry. Uprawnienia 
te posiadają inne organy, w tym Policja, 
a Służba Celna posiłkuje się efektami 
przeprowadzonych przez nie czynności. 
Tłumaczy to dotychczasową minimalną 
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skuteczność zwalczania nielegalnego 
uczestnictwa w grach hazardowych or-
ganizowanych w Internecie. W latach 
2011–2012 Służba Celna nie prowadzi-
ła postępowań karnych skarbowych do-
tyczących uczestniczenia w nielegalnych 
zakładach wzajemnych. W 2013 r. prze-
prowadzono jedno takie postępowanie,  
zakończone wystawieniem mandatu w wy-
sokości 1 tys. złotych. W 2014 r. wszczęto  
postępowania przygotowawcze dotyczą-
ce uczestnictwa obywateli RP w zagra-
nicznych grach losowych lub zagranicz-
nych zakładach wzajemnych. Czynności 
podjęto po przekazaniu przez Prokuraturę 
Okręgową w Lublinie informacji o przepły-
wie środków finansowych pomiędzy gra-
czami – obywatelami RP a zagranicznymi 
podmiotami nielegalnie oferującymi gry 
hazardowe przez Internet, z których wyni-
kało, że od 14 lipca 2011 r. do 24 kwietnia 
2012 r. liczba graczy, którzy w tym okre-
sie dokonali wpłat celem zawarcia zakła-
du wyniosła 24 636 osób, a łączna suma 
wygranych wyniosła 27,1 mln zł. Materiał 
ten został przekazany Służbie Celnej do-
piero w marcu 2014 r. (od 2012 r. trwa-
ła wewnętrzna procedura Policji, zmie-
rzająca do przekazania tych materiałów 
Służbie Celnej).

Kontrola podmiotów  
działających w Polsce
Większą skuteczność organy Służby Celnej 
osiągnęły w zakresie działań prewencyjnych 
wobec podmiotów, które działały z wyko-
rzystaniem serwerów usytuowanych na te-
rytorium RP. Występowano – na podsta-
wie art. 14 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
– do podmiotów zamieszczających w sieci 

internetowej treści niezgodne z ustawą ha-
zardową, z informacją o przechowywaniu 
bezprawnych treści hazardowych na ich 
serwerach. W efekcie tych czynności za-
blokowano lub usunięto 53% linków (dane 
z monitoringu przeprowadzonego w stycz-
niu 2013 r.). Analiza linków, które nie zo-
stały usunięte lub zablokowane przez ho-
stingodawców spowodowała rozpoznanie 
kolejnego ryzyka w zwalczaniu nielegalne-
go hazardu w Internecie, którym jest prze-
noszenie tych treści na serwer zagraniczny.  
Szybko i względnie skutecznie reagowa-
no na sygnały od podmiotów zewnętrz-
nych, wskazujące na nielegalne działania 
firm bukmacherskich. W wyniku anali-
zy pisma Stowarzyszenia Pracodawców 
i Pracowników Firm Bukmacherskich, 
przy którym przekazano wykaz 277 do-
wodów naruszeń przepisów ustawy ha-
zardowej, wyodrębniono 43 domeny in-
ternetowe, które przez zamieszczone na 
nich treści mogły naruszać przepisy usta-
wy o grach hazardowych. W 11 sprawach 
wszczęte zostały postępowania przygoto-
wawcze. W pozostałych 32 w trakcie kon-
troli NIK trwały jeszcze czynności anali-
tyczne. W wyniku tych czynności stwier-
dzono, że: 12 stron internetowych nie pod-
lega jurysdykcji państwa polskiego (serwer,  
hostingodawca oraz abonent strony), 
w przypadku właścicieli 10 stron nie było 
podstaw prawnych do wszczęcia postępo-
wania karnego skarbowego, w przypadku 
2 stron usunięto dobrowolnie zabronione 
treści, w sprawie 8 stron podjęto czynno-
ści dochodzeniowo-śledcze bądź wyjaśnia-
jące. W efekcie działań podjętych w reak-
cji na pismo Stowarzyszenia Pracodawców 
i Pracowników Firm Bukmacherskich, od 
4 czerwca do 5 lipca 2012 r. zidentyfikowano 
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12 nielegalnych reklam gier hazardowych, 
z których jeden przypadek dotyczył zakła-
dów wzajemnych. Z uwagi na to, że nie 
ustalono danych podmiotu dokonujące-
go dystrybucji ulotek, nie wszczęto postę-
powania w sprawie ujawnionego narusze-
nia przepisów. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w trakcie kontroli podmiotów posiada-
jących zezwolenie Ministra Finansów na 
przyjmowanie zakładów wzajemnych 
przez Internet. Od 1 stycznia 2012 r. do 
30 czerwca 2014 r. Służba Celna prze-
prowadziła 4 kontrole czterech podmio-
tów mających takie zezwolenia. Od 2010 r. 
do końca czerwca 2014 r. odbyły się łącz-
nie 4663 kontrole punktów naziemnych 
przyjmujących zakłady. W 2010 r. skon-
trolowano 1427 spośród 1897 działających 
punktów i stwierdzono nieprawidłowości 
w 224 z nich; w 2011 r. kontrole 1253 spo-
śród 1640 punktów wykazały nieprawi-
dłowości w 196; w 2012 r. skontrolowano 
1135 spośród 1812 punktów, ujawniając 
nieprawidłowości w 492; w 2013 r. kon-
trole 674 spośród 1750 punktów wyka-
zały nieprawidłowości w 251; w I półro-
czu 2014 r. skontrolowano 174 spośród 
1698 punktów, ujawniając nieprawidło-
wości w 81. Nieprawidłowości polega-
ły głównie na tym, że osoby prowadzą-
ce punkty nie miały świadectw zawo-
dowych, naruszane były ograniczenia  
w zakresie reklamy zakładów wzajemnych, 
nierzetelnie prowadzono dokumentację 
oraz zakłady urządzano niezgodnie z re-
gulaminem.

Uwarunkowania prawne 
skuteczności Służby Celnej
Na podstawie art. 29a ustawy, wprowa-
dzonego z dniem 14 lipca 2011 r. ustawą 
z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach 
hazardowych i niektórych innych ustaw6, 
zakazane jest urządzanie gier hazardowych 
za pośrednictwem sieci Internet oraz 
uczestniczenie w nich. Zakazy te nie do-
tyczą urządzania zakładów wzajemnych 
przez Internet na podstawie udzielone-
go zezwolenia. 

W trakcie prac nad projektem wymienio-
nej ustawy z 26 maja 2011 r. nie uwzględ-
niono specyfiki działania podmiotów  
naruszających przepisy tej ustawy, orga-
nizujących zakłady wzajemne za pośred-
nictwem Internetu, mających w znacz-
nej części swoje siedziby poza granicami 
RP. W wyniku tego, gdy nielegalne dzia-
łania zarówno w sferze organizowania gier 
hazardowych, jak też ich reklamy mają 
swoje źródło za granicą, skuteczne ich ści-
ganie i skierowanie aktu oskarżenia jest 
niemożliwe. Wykonywanie ustawowych 
zadań przez Służbę Celną utrudnia rów-
nież brak środków prawnych umożliwia-
jących podjęcie czynności wobec banków, 
za pośrednictwem których dokonywane 
są transakcje związane z urządzaniem 
i prowadzeniem gier hazardowych wbrew  
przepisom ustawy.

Wprowadzone regulacje prawne okazały 
się niewystarczające do skutecznego zwal-
czania nielegalnych działań w tym obsza-
rze również dlatego, że zgodnie z art. 3 § 2 
ustawy – Kodeks karny skarbowy, przepisy 

6 DzU.2011.134.779.
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tego kodeksu stosuje się do sprawcy, który 
popełnił czyn zabroniony na terytorium 
RP. Artykuł 36 ustawy o Służbie Celnej, 
określający zasady przeprowadzania kon-
troli przez jej funkcjonariuszy, umożliwia 
kontrolę w siedzibie, miejscu prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz miej-
scu zamieszkania podmiotu podlegającego 
kontroli. Oznacza to, że w świetle obowią-
zującego prawa, jeśli siedziby podmiotów 
urządzających nielegalne zakłady wzajem-
ne przez Internet znajdują się poza grani-
cami RP, przepisy ustawy o Służbie Celnej 
nie mają do tych podmiotów zastosowa-
nia. Regulacje te, a w szczególności zasa-
da wynikająca z wymienionego art. 3 § 2 
Kodeksu karnego skarbowego powodują, 
że postawienie zarzutów sprawcom czy-
nów zabronionych musi być poprzedzone 
czasochłonnymi czynnościami dowodo-
wymi, których efektem ma być wystąpie-
nie z wnioskami o wykonanie czynności  
procesowych w ramach międzynarodo-
wej pomocy prawnej.

Konkluzja
Obecnie przepisy prawne pozwalają na 
egzekwowanie ich przestrzegania jedy-
nie od podmiotów działających na terenie  
RP i sprzyjają unikaniu odpowiedzial-
ności przez podmioty, które nie podle-
gają bezpośredniej jurysdykcji polskich  
organów podatkowych. 

Niezbędne jest opracowanie nowych roz-
wiązań prawnych, które uniemożliwiłyby 
stosunkowo łatwe obchodzenie obowiązu-
jących przepisów. Najbardziej skutecznym 

instrumentem służącym zwalczaniu prze-
stępczości w omawianym obszarze jest 
blokada stron internetowych i taki też in-
strument miał być zastosowany przy wdra-
żaniu ustawy hazardowej. W trakcie prac 
nad projektem ustawy z 26 maja 2011 r. 
o zmianie ustawy o grach hazardowych 
oraz niektórych innych ustaw rozważa-
no wdrożenie przepisów zezwalających 
na blokowanie stron internetowych, na 
których prowadzona jest działalność nie-
zgodna z przepisami ustawy o grach hazar-
dowych. Zagadnienie to miało być uregu-
lowane przez dodanie art. 179a w ustawie  
z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomuni-
kacyjne7, który zakładał wprowadzenie 
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych 
oraz utrudnianie dostępu przez Internet 
do stron i usług wpisanych do tego rejestru. 
Jednak w kwestii blokowania stron inter-
netowych wiele podmiotów społecznych 
(m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej) 
wniosło uwagi do przedmiotowego projek-
tu. Zawierały one przede wszystkim wąt-
pliwości dotyczące zgodności proponowa-
nych rozwiązań z Konstytucją RP i prawo-
dawstwem wspólnotowym, „Europejską 
konwencją praw człowieka”, ich efektyw-
ności oraz wysokich kosztów wprowadze-
nia Rejestru. W efekcie zakładane zmiany 
zostały wykreślone z projektu. 

Nie rozważa się także wprowadzenia 
innego instrumentu, który potencjalnie 
mógłby ograniczyć rozmiary szarej stre-
fy, to jest obniżki stawek podatku od gier. 
Intencją Rady Ministrów, która znalazła 

7 DzU.2014.243.
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wyraz w regulacjach wprowadzonych 
1 stycznia 2010 r. ustawą o grach hazar-
dowych, było podwyższenie stawek opo-
datkowania z tytułu zakładów wzajem-
nych. W Ministerstwie Finansów doko-
nano porównania wysokości podatku 
od gier i zakładów wzajemnych w nie-
których państwach Unii Europejskiej. 
W Danii stawka podatku od zakładów 
wzajemnych online i offline wynosi 20%, 
przy podstawie opodatkowania obejmu-
jącej przychód pomniejszony o wygrane 
kwoty; także we Włoszech podatek przy 
zakładach sportowych wzajemnych to 
20%. Na Węgrzech pobiera się 17% lub 
20% (podstawa opodatkowania to wyso-
kość puli wygranej, z podatku zwolnio-
ne są jedynie wyścigi konne); w Estonii 
– 5% (podstawa opodatkowania: przy-
chód pomniejszony o wygrane kwoty); 
w Liechtensteinie – 10%; w Belgii – 11% 
przy zakładach wzajemnych online i 15% 
przy zakładach wzajemnych offline (w obu
wypadkach podstawa opodatkowania 
to przychód minus wygrana). W Polsce 
natomiast ustawą z 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych wprowadzono zmia-
nę wysokości podatku od gier dotyczącą 
zakładów wzajemnych – została ona pod-
wyższona z 10% do 12% sumy wpłaco-

nych stawek (art. 73 i 74 ustawy o grach 
hazardowych). 

W obecnych warunkach prawnych nie-
zbędne jest przede wszystkim wykorzy-
stanie obowiązujących instrumentów  
służących zwalczaniu nielegalnego uczest-
nictwa w zakładach wzajemnych organi-
zowanych w Internecie – głównie przez 
kontynuowanie działań przeciwko osobom 
w nich uczestniczącym, skuteczniejsze in-
formowanie potencjalnych graczy w Polsce 
o zagrożeniach wynikających z uczestni-
czenia w tych grach oraz kontynuowa-
nie współpracy Służby Celnej z Policją 
i Prokuraturą przy pozyskiwaniu danych 
o polskich obywatelach biorących udział 
w nielegalnych zakładach. Niezależnie od 
tego obowiązkiem Ministra Finansów jest 
przeprowadzenie analiz mających na celu 
ustalenie, czy i w jakim zakresie możli-
we jest wdrożenie kolejnych instrumen-
tów prawnych służących ograniczeniu  
organizowania nielegalnych zakładów  
wzajemnych przez Internet.

dr WITOLD GRYGOROWICZ
Departament Budżetu  
i Finansów NIK
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