
Ustawa o grach
hazardowych. Komentarz

P
rz

ed
m

ow
a

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19833-ustawa-o-grach-hazardowych-komentarz-grzegorz-skowronek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19833-ustawa-o-grach-hazardowych-komentarz-grzegorz-skowronek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19833-ustawa-o-grach-hazardowych-komentarz-grzegorz-skowronek


Przedmowa

Niniejszy komentarz zawiera zwięzłą, ale dość szczegółową wykładnię
przepisów obowiązującej od 1.1.2010 r. ustawy z 19.11.2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.), która zastąpiła ustawę
z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4,
poz. 27 ze zm.).

Ustawa o grach hazardowych została przyjęta w związku z ko-
niecznością kompleksowej zmiany przepisów regulujących obszar gier
i zakładów wzajemnych. Potrzeba zmian spowodowana była dynamicznie
zmieniającym się i rozwijającym rynkiem gier i zakładów wzajemnych,
nowymi technologiami stosowanymi w tym sektorze gospodarki narodo-
wej oraz występującymi w tym obszarze nieprawidłowościami. Ustawa
o grach hazardowych całościowo reguluje rynek gier i zakładów wzajem-
nych. Obowiązujący na podstawie tej ustawy model organizacji hazardu
wskazuje na ścisłą reglamentację działalności hazardowej w Polsce,
przesądzając, że może być ona podejmowana wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie. Uregulowania prawne w tym zakresie porządkują
system podatkowy w zakresie podatku od gier, zwiększają pewność
podmiotów legalnie prowadzących działalność, ale też zwiększają ochronę
społeczeństwa i praworządności przed negatywnymi skutkami hazardu.

Negatywnym skutkiem hazardu, uzasadniającym interes państwa w mo-
nitorowaniu i regulowaniu rynku gier hazardowych, jest granie nałogowe,
które przyczynia się do szeregu problemów gracza w życiu rodzinnym,
zawodowym i towarzyskim. Zauważyć należy, że w chwili obecnej
można mówić o prawdziwej eksplozji popularności hazardu, do czego
przyczyniły się programy telewizyjne, ale też powszechnie dostępny
Internet. Jeżeli hazard w życiu człowieka pełni rolę rozrywki, może
być akceptowany i pod pewnymi warunkami dopuszczalny. Jednak do
dużej popularności hazardu przyczynia się także żądza wygranej, która
z różnym natężeniem występuje u wielu ludzi, marzenie o szybkim
i łatwo osiągalnym bogactwie, chęć doświadczenia ryzyka. Jeżeli na te
okoliczności nałoży się stałe zaangażowanie pieniędzy i czasu na gry,
to hazard przestaje być rozrywką, a uprawianie takiego hazardu można
traktować jako zaburzenie uprawiania hazardu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, niniejszy komentarz w pew-
nym zakresie odnosi się do aspektów psychologicznych. Zadaniem, jakie
stawia sobie Komentator, jest bowiem rzetelna i zrozumiała interpretacja
tekstu prawnego, ale także analiza kwestii psychologicznych na podstawie
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literatury fachowej, co pozwoli na bardziej kompleksowe wyjaśnienie
zjawiska.

Podkreślenia wymaga fakt, że wejście w życie w 2010 r. ustawy o grach
hazardowych co prawda było kluczowym momentem systemowych zmian
dokonanych w obszarze gier hazardowych, jednak nie zakończyło tego
procesu. Wielu istotnych zmian dokonano ustawą z 15.12.2016 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2017 r. poz. 88). Wskazana nowelizacja wprowadziła szereg
zmian w obszarze rynku gier hazardowych podyktowanych koniecznością
ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier
hazardowych, zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy
przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu spo-
łecznej świadomości co do zagrożeń wynikających z korzystania z usług
nielegalnych operatorów hazardowych.

W efekcie istnieje konieczność gruntownego, ale i kompleksowego
zbadania wszystkich zagadnień związanych z tą tematyką, co może zostać
wyrażone w całościowym opracowaniu.

Autor żywi nadzieję, że niniejszy komentarz spotka się z przychylno-
ścią Czytelników i jednocześnie pozwoli na przybliżenie szeregu zagad-
nień. Należy jednak uwzględnić, że Autor wielokrotnie wyraża jedynie
własny punkt widzenia.

Komentarz adresowany jest do teoretyków i praktyków, a także osób
przygotowujących się do zawodu prawniczego, a zatem studentów prawa
i aplikantów.

Grzegorz Skowronek
Przemyśl, 7.2.2021 r.

XIV



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19833-ustawa-o-grach-hazardowych-komentarz-grzegorz-skowronek

	wstep
	19833-ustawa-o-grach-hazardowych-komentarz-grzegorz-skowronek-wstep
	2

