
USTAWA W PIGUŁCE
Nowa ustawa hazardowa została przyjęta przez Sejm RP
15.12.2016. Prezydent podpisał ją 28.12.2016. Jej zapisy

obowiązują od 1.04.2017 (oraz część 1.07.2017).
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Najważniejsze punkty ustawy

Każdy operator, który chce działać na polskim rynku musi
wystąpić o koncesję w Ministerstwie Finansów i zobowiązać się
do przestrzegania prawa oraz odprowadzania podatków.
Wciąż obowiązuje stawka 12% od obrotu (nie od przychodu!)

Bukmacherzy mogą występować o licencję

Nie zmieniają się zasady turniejów pokerowych oraz gry ze
znajomymi. Turnieje trzeba zgłosić do Izby skarbowej; poker na
pieniądze ze znajomymi jest w praktyce nielegalny.

Nic nowego w Pokerze

Licencję na prowadzenie gier hazardowych (poza zakładami)
online będzie miało tylko jedno kasyno. Kontrolować je będzie
Ministerstwo Finansów.

Nie zmienia się nic w kwestii liczby i lokalizacji kasyn w
miastach. Jedno kasyno na każde rozpoczęte 250 000
mieszkańców w regionie.

Kasyna naziemne - bez zmian

Wszystkie automaty do gry w punktach naziemnych podlegają
kontroli Ministerstwa Finansów.

Monopol na automaty do gry

Tylko 1 kasyno

Obejmuje nielegalnych (nielicencjonowanych) operatorów
gier hazardowych, którzy kierują (i/lub udostępniają) usługi do
Polaków. Na podstawie Rejestru ich strony mają być
blokowane.

Rejestr domen blokowanych

Za granie w nielegalnym kasynie online, obstawianie u
nielicencjonowanego bukmachera gracz, któremu
udowodniono winę podlega karze - musi oddać postawione
pieniądze i wygrane oraz zapłacić grzywnę max. do 3 200 000 zł.

Kary dla graczy

Dozwolone działania marketingowe

w punkcie naziemnym
na budynku, w którym znajduje się punkt
na własnej stronie www
jako sponsor drużyny, ligi, wydarzenia
w telewizji, radiu, kinie - między 22:00 a 6:00
pod warunkiem umieszczenia informacji o licencji
oraz ryzykach nałogowego hazardu

Jak bukmacher może się reklamować?
✓
✓
✓
✓
✓
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Zabronione działania marketingowe

bez licencji Ministerstwa,
kierując przekaz do niepełnoletnich,
łącząc wizerunek gracza z atrakcyjnością fizyczną,
intelektualną,
jako sposób na relaks, uspokojenie,
jako rozwiązanie problemów osobistych lub finansowych,
łącząc wizerunek gracza z popularnością powodzeniem w
pracy, życiu osobistym, finansowym,
zachęcając do stawiania większych stawek, by więcej
wygrać,
pokazując nieobstawianie w negatywnym świetle
kojarząc obstawianie z atrakcyjnością seksualną

Jak NIE MOŻE się reklamować?
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Rejestr domen blokowanych

Od 1 lipca 2017.
Spis stron, które prowadzą działalność
hazardową bez licencji.
Udostępnić powszechnie listę stron, które
należy blokować.
Ministerstwo Finansów.
Dostawcy internetu i operatorzy płatności
(banki, e-płatności).

Kiedy? 
Co zawiera? 

Cel?

Kto prowadzi?
Kto blokuje

domeny?§
Na podstawie:
http://bonusowykod.com/ustawa-hazardowa-2017/
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