
 
 
Bruksela, 16 lipca 2010 roku 

 
Gry i zakłady prowadzone przez Internet: polski projekt ustawy nie przeszedł unijnej 
weryfikacji. 
 
Komisja Europejska wydała wczoraj szczegółową opinię na temat polskiego projektu przepisów 
regulujących gry i zakłady prowadzone przez Internet (tutaj). Projekt ten wzbudził również 
zastrzeżenia krajów członkowskich, takich jak Wielka Brytania i Malta. 
 
Sigrid Ligné, Sekretarz Generalna EGBA powiedziała: “Wspieramy intencje polskiego rządu w 
jego dążeniu do przyłączenia się do rosnącej liczby krajów regulujących rynek gier i zakładów 
prowadzonych przez Internet w UE. Jednakże obecny projekt przewiduje wiele przeszkód  
i zobowiązań, które w dużym stopniu utrudnią licencjonowanym i uregulowanym w UE 
operatorom wnioskowanie o licencję w Polsce. Namawiamy Polskę do zrewidowania projektu  
i dostosowania go do wymogów Traktatu Unii Europejskiej.”  
 
Według EGBA, wiele kluczowych przepisów zawartych w projekcie budzi poważne wątpliwości 
w odniesieniu do prawa unijnego. Dotyczy to:  

 
o wymogu, zgodnie z którym licencjobiorca musi być założoną w Polsce spółką 

akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z bardzo wysokim 
kapitałem,  

o możliwości wyłączenia firm, których akcje notowane są na giełdach papierów 
wartościowych, 

o wymogu zainstalowania i przechowywania serwera na terytorium Polski przez 
spółki prowadzące zakłady przez Internet, 

o obowiązku prowadzenia wszystkich transakcji dotyczących zakładów za 
pośrednictwem polskiego banku lub w oddziale zagranicznego banku w Polsce,  

o nieuzasadnionego wyłączenia niektórych gier, takich jak na przykład poker,  
z prowadzenia przez Internet, 

o olbrzymich różnic między operatorami prowadzącymi gry i zakłady przez Internet 
a tymi, którzy nie wykorzystują sieci do ich prowadzenia (w zakresie 
wymaganych gwarancji finansowych i opłat licencyjnych).  

 
“Wydaje się, że niektóre z tych postanowień biorą się ze słusznej potrzeby uregulowania  
i narzucenia zasad na rynku gier prowadzonych przez Internet, lecz duplikują one wymogi już 
spełnione w innych jurysdykcjach. Licencjonowane i uregulowane w UE spółki mogą spełniać 
wszelkie konieczne wymogi dotyczące przeciwdziałania oszustwom i ochrony konsumenta, i 
niekoniecznie wymagają prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Ten projekt pozostawia 
polskich konsumentów bez sprawiedliwego, bezpiecznego i konkurencyjnego rynku gier 
prowadzonych przez Internet” dodała Sigrid Ligné. 
  
Ponadto, niektóre postanowienia, takie jak wymogi licencjonowania oraz ograniczenia 
dotyczące reklamy, proszą się o pytanie, czy ustawa z ekonomicznego punktu widzenia będzie 
atrakcyjna dla operatorów licencjonowanych w UE.  
 
Polska notyfikowała w Komisji Europejskej i Państwach Członkowskich projekt ustawy  
14 kwietnia 2010 roku. Wczorajsza szczegółowa opinia przedłuża okres obowiązywania zasady 

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&sNlang=EN&iyear=2010&inum=225&lang=en&iBack=2


 
 
standstill do 16 sierpnia. Do tego czasu Polska nie może przyjąć projektu ustawy. Polska musi 
odpowiedzieć na kwestie wysunięte przez Komisję. Jeżeli Polska nie weźmie pod uwagę 
zastrzeżeń Komisji, Komisja może w trybie natychmiastowym wszcząć postępowanie w sprawie 
naruszenia prawa wspólnotowego. 
 
 

- KONIEC – 
 
W celu uzyskania dalszych informacji lub komentarzy, prosimy o kontakt:  
Floran Cartoux: +32 2 554 08 97 
Florian.Cartoux@egba.eu 

 
EGBA (Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów) to stowarzyszenie zrzeszające wiodących 
europejskich operatorów gier i zakładów Bet-at-home.com, BetClic, bwin, Digibet, Expekt, 
Interwetten, PartyGaming oraz Unibet. Siedziba EGBA będącego organizacją typu non-profit 
znajduje się w Brukseli. EGBA promuje prawo prywatnych operatorów gier i zakładów, którzy są 
uregulowani i licencjonowani w Państwie Członkowskim do sprawiedliwego dostępu do rynku  
w Unii Europejskiej. Gry i zakłady prowadzone przez Internet to szybko rosnący rynek, który 
jednak przez kolejne dziesięciolecia będzie stanowił pewną ograniczoną część całego rynku 
gier w Europie, na którym zgodnie z oczekiwaniami tradycyjny rynek gier wzrośnie z € 70,5 
miliarda GGR w 2009 do € 76,5 miliarda GGR w 2012, utrzymując lwią część udziału w rynku 
na wysokości 86,2%. Źródło: H2 Gambling Capital, January 2010.  
www.egba.eu 
 
Procedura notyfikacji  
 

Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE, Państwa Członkowskie muszą notyfikować w Komisji 
Europejskiej i pozostałych Państwach Członkowskich projekty przepisów dotyczących 
produktów i usług Społeczeństwa Informacyjnego, takich jak gry i zakłady prowadzone przez 
Internet, przed ich przyjęciem. Taka procedura ma zapobiec tworzeniu przez Państwa 
Członkowskie nowych barier w swobodach rynku wewnętrznego umożliwiając zarówno Komisji 
jak i Państwom Członkowskim ocenę projektów przepisów przed ich przyjęciem.  
 
Powiadomienie Komisji o treści przepisu rozpoczyna trzymiesięczny okres obowiązywania 
zasady standstill, w którym projekt nie może zostać przyjęty. W tym czasie Komisja i Państwa 
Członkowskie są w stanie stwierdzić, czy projekt zawiera jakiekolwiek nieuzasadnione bariery 
na rynku wewnętrznym. Komisja lub Państwa Członkowskie mogą wówczas wydać:  
 

 szczegółową opinię na temat tego czy uważają, że projekt stworzyłby, pod warunkiem jego 

wdrożenia, bariery w handlu, usługach lub przedsiębiorstwach w UE;  

 uwagi, jeżeli uznają, że treść pozwala na różnorodną interpretację przepisów lub wymaga 

doprecyzowania; lub  

 nie udzielić żadnej odpowiedzi, jeżeli uznają, że treść przepisu jest zgodna z prawem 

unijnym.  
 
Celem wydania szczegółowej opinii jest powstrzymanie Państwa Członkowskiego przed 

przyjęciem przepisów o treści zawierającej bariery na rynku wewnętrznym, lub nakłonienie do 
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usunięcia przepisów ograniczających, co ma zapobiec wykonywaniu zbędnej pracy przez 
ustawodawcę, a także nie dopuścić do postępowania w sprawie naruszenia.  
 
Po wydaniu szczegółowej opinii, okres obowiązywania zasady standstill, w którym projekt nie 
może zostać przyjęty, zostaje przedłużony o miesiąc. Jeżeli po tym terminie projekt zostanie 
przyjęty bez zmian, Komisja wszczyna w trybie natychmiastowym postępowanie w sprawie 
naruszenia w związku z nowoprzyjętym przez Państwo Członkowskie przepisem.  
31 stycznia 2008 roku Komisja wszczęła takie postępowanie przeciwko Niemcom po tym, jak 
nie dostosowały się do szczegółowej opinii wydanej dla tego kraju w marcu 2007 roku: 
Link do relacji prasowych Komisji. 
  
Bazy danych TRIS oraz inne projekty przepisów można znaleźć na stronie:  
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?lang=EN 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/119&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?lang=EN

