
Ustawa Hazardowa 
Poniżej przedstawimy najważniejsze punkty ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 
"widzianej oczami gracza". 

Możesz również pobrać  cały dokument z naszej strony:  

Ustawa o grach hazardowych 19 listopada 2009 r.  

 

Art. 19. 1. Wygrane w grach hazardowych wypłaca się (wydaje) okazicielom losów lub innych 
dowodów udziału w tych grach lub za zwrotem tych dowodów, chyba że regulamin tych gier stanowi 
inaczej. 

2. Wypłata (wydanie) wygranej może nastąpić także na rzecz innej osoby niż  okaziciel, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli przedstawi on pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie 
udzielone przez taką osobę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z 
regulaminem gry. Pełnomocnictwo może obejmować również  upoważnienie do odbioru 
zaświadczenia o uzyskanej wygranej. 

3. Podmiot urządzający gry hazardowe nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu lub 
innego dowodu udziału w grze, może jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres 
nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania 
losem lub innym dowodem udziału w grze. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty 
(wydania) wygranej podmiot urządzający taką grę  jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe za 
okres wstrzymania wypłaty (wydania). 

4. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w grze 
hazardowej, jeżeli nie można stwierdzić  jego autentyczności lub ustalić jego numeru.  

5. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze hazardowej wystawionego 
imiennie albo na okaziciela, stwierdzającego udział w takiej grze, uczestnikowi takiej gry nie 
przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę, chyba że regulamin takiej gry 
stanowi inaczej.   

Art. 20.1. Podmiot urządzający grę  hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, 
wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem 
ścisłego zarachowania.  

2. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano 
wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.   

8. Wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej uczestnika, której 
jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje o wysokości wygranej albo 
przegranej są ujawniane wyłacznie na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 
funkcjonariusza celnego oraz inspektora kontroli skarbowej, a także sądu i prokuratora w związku z 
toczącym się postępowaniem.  
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Art. 21. 1. Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się  z upływem 6 
miesięcy od dnia wymagalności. 

2. Bieg przedawnienia roszczeń  ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 
udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzadzenia, tryb zgłaszania 
roszczeń uczestników, mając na względzie ochronę  interesów uczestników gier hazardowych.  

Art. 22. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3 jest obowiązany 
zapewnić utrzymanie porządku i ładu na terenie ośrodka gier i punktu przyjmowania zakładów 
wzajemnych.  

2. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapoznać uczestników gier przed 
przystąpieniem do gry:  

1) ze sposobem działania automatu lub urządzenia do gier; 
2) z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów gry lub zakładu wzajemnego; 
3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry. 

3. Podmiot urządzający gry hazardowe utrzymuje automaty oraz urządzenia do gier i zakładów 
wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną  z regulaminem, a uczestnikom gry -bezpieczne 
korzystanie z nich. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry lub zakładu 
wzajemnego i osób trzecich może odmówić  wstępu albo usunąć z ośrodka gier albo punktu 
przyjmowania zakładów wzajemnych osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu gry lub 
zakładu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na przypadkowość wyniku gry przez: 

1) sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych urządzeń 
obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;  
2) posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub 
wykorzystania analiz przebiegu gry. 

Art. 23. 1. Automaty i urządzenia do gier powinny być przystosowane do ochrony praw grających i 
realizacji przepisów ustawy.  

Art. 27. 1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych 
dozwolony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.  

2. W grach losowych, z wyjątkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych, mogą  uczestniczyć 
wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 

3. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są  obowiązane do 
umieszczenia w miejscu urządzania gier, w widocznym miejscu, informacji o zakazie uczestniczenia w 
grach osób, które nie ukończyły 18 roku życia. 

4. W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierująca ośrodkiem gier 
lub przez nią upoważniona, osoba sprzedająca losy lub inne dowody udziału w grach losowych oraz 



osoba przyjmująca zakłady wzajemne jest upoważniona do żądania okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika gry hazardowej.   

Art. 30. 1. Zakazane jest urządzania w kasynach gry pokera, w którym uczestnicy grają  między sobą, z 
wyjątkiem urządzania turniejów gry pokera na podstawie udzielonego zezwolenia.  

Art. 61.4. Podmiot urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość 
zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.  Podatek od gier  

Art. 71. 1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier 
hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte 
monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. 

2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest: 

1) urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie 
turnieju gry pokera; 
2) udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. 

3. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności. 
W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
przystąpienia do turnieju.  

Art. 73. Podstawą opodatkowania podatkiem od gier stanowi: 

8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera — kwota wygranej pomniejszona o kwotę 
wpisowego za udział w turnieju;   
Dopłaty  

Art. 88. 1. Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest 
minister właściwy do spraw zdrowia.  

2. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 3 % wpływów z dopłat, o 
których mowa w art. 80 ust. 1. 

4. Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie na: 

1) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, 
raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu; 
2) opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających 
z uzależnień od hazardu;  
3) udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z 
rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny 
rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem; 
4) prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i 
terapeutycznych, a także zwiększania kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w 



celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich 
bliskich.  

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze środków tego 
Funduszu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania 
realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, 
biorąc pod uwagę priorytety społeczne i konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.  

Kary pieniężne  

Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega: 

3) uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia.  

2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa: 

3) w ust. 1 pkt 3 — wynosi 100 % uzyskanej wygranej.  

Zmiany w przepisach obowiązujących  

Art. 95. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 14, poz. 176, z póen. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie:  
Wolne od podatku dochodowego są: 
6) wygrane pieniężne i fantowe w kasynach gry oraz w grach bingo urządzanych i prowadzonych 
przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego,  
6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, 
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość 
tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na 
podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,”.  Art. 99. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.14)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 po pkt 2c dodaje się  pkt 2d w brzmieniu:  
„2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,”; 

2) po art. 41b dodaje się art. 41c w brzmieniu: „Art. 41c. § 1. Zakaz wstępu do ośrodków gier i 
uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych. 

§ 2. Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w razie 
skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w 
nich.”;   



Art. 105. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, 
poz. 1019, z późn. zm.21)) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Transakcja giełdowa nie stanowi gry ani zakładu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cywilnego, 
ani też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach hazardowych, nawet 
jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spełnienie wzajemnych świadczeń 
jest wyłączone, a tylko jedna lub druga ze stron jest obowiązana zapłacić różnicę  między umówioną 
ceną sprzedaży a ceną rynkową w czasie wykonania umowy.”. 


