Grzegorz Furgo
Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Klub Poselski Nowoczesna
Minister Finansów
Pan Paweł Szałamacha

INTERPELACJA
W sprawie planowanego wprowadzenia Rejestru Niedozwolonych Stron w związku z
projektem nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz innym skutkami płynącymi z
nowelizacji
Na podstawie artykułu 192 regulaminu Sejmu, składam niniejszą interpelację, której celem
jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące skuteczności nowelizacji ustawy o grach
hazardowych na rzecz walki z hazardem.
Komentowany i oceniany przez środowiska zainteresowane regulacją zjawiska hazardu w
Polsce projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in. wprowadzenie Rejestru Niedozwolonych
Stron. Z pewnością hazard oferowany za pośrednictwem witryn internetowych jest
zjawiskiem niebezpiecznym , zwłaszcza w kategorii tworzenia tzw. szarej strefy i omijania
przepisów regulacyjnych. Każde zjawisko narażające obywateli na utratę majątku poprzez gry
losowe powinien być należycie kontrolowany i ograniczany. Jednak obecnie problemem
również głębokim, co powszechność występowania hazardu w Internecie, stanowi hazard
stacjonarny, polegający na łatwej dostępności automatów do gry, tzw. jednorękich
bandytów. I nazywanie ich w ten sposób odzwierciedla zagrożenie, jakie wynika z ich
powszechności. Czy nowelizacja dotyczyć będzie również legalności funkcjonowania rosnącej
liczby lokali, oferujących wyłącznie gry losowe? Dodam, że lokale powstają bardzo szybko, w
wielu, nawet centralnych lokalizacjach, ich wyposażenie stanowią wyłącznie automaty do
gry. Poruszam ten problem po raz drugi w swoich interpelacjach, gdyż uważam to za
ogromne zagrożenie dla stabilności finansowej obywateli podatnych na tego rodzaju hazard.
Jest to również zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu polskich rodzin, których członkowie
poprzez uleganie rządzy „odegrania się”, niejednokrotnie zadłużają się, wyprzedają
wyposażenie swoich domów lub nawet dokonują kradzieży i rozbojów w celu pozyskania
środków na dalszą grę. Znanych jest mi wiele przypadków, gdzie ludzie w różnych wieku,
zwłaszcza mężczyźni zatracają potrzebę życia społecznego, zbywają się swoich funkcji
rodzinnych i zawodowych, ponieważ pochłonięci chęcią odzyskania wrzuconych do
automatu pieniędzy, stają się niewolnikami nałogu.
O ile zaplanowana w projekcie nowelizacji liberalizacja dostępu np. do sportowego pokera
wydaje się być pozytywna, gdyż niektórzy do pokera podchodzą z należyta rozwagą, jest
pozytywna, również ze względu na brak tak licznego, łatwego i powszechnego dostępu do
miejsc oferujących takie rozgrywki. Z kolei automaty do gier mogą stanowić wielkie
zagrożenie zarówno dla finansów obywatelskich, ale również dla zdrowia psychicznego osób,
które uległy nałogowi. Hazard jest nałogiem, z powodu którego obecnie popełnianych jest
najwięcej samobójstw. Jesteśmy zaś na początku rozwoju tego typu lokali oferujących gry

takie jak jednoręki bandyta. Wraz z rozrostem ich dostępności, zwroście też liczba
użytkowników, która już obecnie wydaje się być bardzo wysoka. W związku z powyższym
proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1.

Czy projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych wpłynie na ograniczenie
łatwego dostępu do lokali oferujących wyłącznie gry losowe oraz tych, które poza
główną działalnością oferują również tego rodzaju gry w swoich lokalach?
2. Jakie wpływy do budżetu rocznie generują wpłaty pochodzące z gier hazardowych w
Polsce?
3. Czy Rejestr Niedozwolonych Stron będzie obejmował również inne strony, które
mogą zostać uznane za niedozwolone, a oferujące usługi inne niż gry hazardowe?

