
 

Urządzanie gier hazardowych w sieci Internet – informacje ogólne.  
Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 165) urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z 
wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych jest objęte monopolem 
państwa.  
Działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet 
może być prowadzona zgodnie z art. 6 ust. 3, po uzyskaniu zezwolenia na 
urządzanie zakładów wzajemnych.  
W myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez 
zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia podlega karze 
pieniężnej. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 karze podlega także podmiot 
urządzający gry hazardowe, których urządzanie stanowi monopol państwa. 
Równocześnie zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego urządzanie 
gier hazardowych wbrew przepisom ustawy zagrożone jest karą grzywny do 720 
stawek dziennych (maksymalnie ponad 19 milionów złotych) albo karą 
pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.  
Szczegółowe informacje  
Szczegółowe informacje odnośnie warunków urządzania zakładów wzajemnych 
za pośrednictwem sieci Internet znajdują się w ustawie z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych. W szczególności zawarte zostały one w następujących 
artykułach:  

1. definicja zakładów wzajemnych – art. 2 ust. 2;  

2. konieczność uzyskania zezwolenia – art. 3;  

3. warunki dotyczące podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zakładów wzajemnych – art. 6, 11, 12;  

4. urządzanie gier hazardowych przez podmioty zagraniczne – art. 7a;  

5. wysokość wymaganego kapitału zakładowego – art. 10;  

6. urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane – art. 15d;  

7. obowiązek przeprowadzania transakcji płatniczych za pośrednictwem 
dostawców usług płatniczych – art. 15e;  

8. regulamin odpowiedzialnej gry – art. 15i;  

9. udzielanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych – art. 32 – 
34a, art. 36, art. 40, art. 43, art. 47-67;  

10. opłaty – art. 68-70;  

11. kary – art. 89-90.  
 


