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Szanowny Panie Ministrze,
Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich zwraca sic z
uprzejm prob o udzielenie informacji na temat dzialañ podjçtych przez Ministerstwo
Finansów w zwizku z naruszeniem w dniach 21-23.01.2010r. w trakcie Pucharu wiata
w skokach narciarskich w Zakopanem ustawowego zakazu rekiamy gier hazardowych.
Stosownie do treci art. 29. 1 ustawy o grach hazardowych’ zabrania sic rekiamy I
prom ocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kosci, zakkidów wzajemnych oraz gier
na automatach. Zgodnie z ust. 3 tego artyku+u- dopuszcza sic informowanie o
sponsorowanlu przez podm lot prowadzqcy dziaIalno wylqcznie w zakresie
przyjmowania zakfadów wzajemnych albo tç dziaIalnoó Iqcznie z innq dziakzlnociq
nlepodlegajqcq ograniczeniom w zakresie rekiamy, promocji lub informowania o
wyfqcznie przez prezentowanie informacji zawierajqcej nazwç lub
sponsorowanlu
oznaczenia
indywidualizujqcego sponsora.
innego
—

Internetowa firma bukmacherska Bet-at-home w trakcie w/w zawodów sportowych
rekiamowala i promowala swoj4 markç i prowadzon dziaa1noé gospodarcz,
ignorujc obowizujcy od dnia 1.01.2010r. porz4dek prawny okre1ony przepisami
ustawy o grach hazardowych. Na1ey podkre1i, i zgodnie z przywoanym powyej
przepisem ustawy, mo1iwoá sponsorowania dziaa1noci sportowej dotyczy wy4cznie
podmiotów urzdzajcych zakiady wzajemne na podstawie stosownych zezwo1eii
udzielonych przez Ministra Finansów. Bez wtpienia zagraniczna firma bukmacherska
Bet-at-home do tych podmiotów gospodarczych nie na1ey. Pragniemy wskazaé, i
rekiama w/w firmy bukmacherskiej miaa charakter masowy i ogólnopolski zasig z
uwagi na transmisjç z tych zawodów rea1izowan przez telewizjç publiczn4.
Podstawowym celem reklamodawcy byo pozyskanie w trakcie transmitowanych
zawodów sportowych nowych klientów, przyczyniaj4c sic tym samym do spadku
obrotów legalnie dziaajcych w kraju firm bukmacherskich. Zachowanie w/w firmy
bukmacherskiej byo szeroko komentowane przez dziennikarzy prasowych opisuj4cych
przebieg Pucharu wiata. Zgodnie z doniesieniami prasowymi wiadome amanie przez
Bet-at-home nowej ustawy hazardowej nast4pflo przy obecnoci na tych zawodach
Ministra Sportu, licznych posOw i senatorów naszego Parlamentu.
Przedmiotowa sytuacja w sposób jaskrawy uwidocznia saboé nowej regulacji
ustawowej, która bya jednoznacznie artykulowana przez nasze Stowarzyszenie w
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trakcie prac nad ustaw hazardow. Biorc pod uwagç, i czytelne i wiadome zamanie
przepisów nowej ustawy hazardowej nastpflo ju w pierwszym miesiqcu jej
obowizywania, w ocenie naszego Stowarzyszenia, reakcja regulatora rynku powinna
by jednoznaczna i zdecydowana. W tym miejscu pragniemy jedynie dodaã, iz stosownie
do znowelizowanych przepisów Kodeksu karnego skarbowego penalizacjq objçte jest
zarówno ziecanie takiej rekiamy jak i czerpanie z niej korzyci (art. llOa KKS).
Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich jest szczególnie
zainteresowane skutecznym egzekwowaniem przepisów nowej ustawy hazardowej.
Zdecydowana reakcja Ministerstwa Finansów na ewidentne amanie ustawowego
zakazu rekiamy przez zagranicznych bukmacherów internetowych, jest w naszej ocenie
niezbçdna dia ochrony porz4dku prawnego wprowadzonego nowq regulacja ustawow4.
W tym stanie rzeczy proba Stowarzyszenia o przedstawienie informacji o zakresie
dziaañ podjçtych przez Ministerstwo Finansów w przedmiotowej sprawie jest w pelni
uzasadniona.

Z powaaniem w imieniu Stowarzyszenia,

Marta Kostka
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