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I. Wstęp (od autorów)
Nowelizacja ustawy hazardowej, która weszła w 
życie w 1 kwietnia 2017 roku, była jednym z najważ-
niejszych aktów prawnych w dziejach całej branży. 
Celem regulatora przy wprowadzeniu jej w życie 
było ograniczenie funkcjonowania szarej strefy oraz 
wprowadzenie mechanizmów chroniących graczy.
 
Poniższe opracowanie jest zbiorczym ujęciem czyn-
ników, które wpływają na kształt branży cztery lata 
po wprowadzeniu zmian. Efektywność wprowadzo-
nych zmian legislacyjnych może zostać zinterpreto-
wana na podstawie stanu sprzed 2017 roku w zesta-
wieniu ich z kolejnymi latami po nowelizacji. 
 
Niniejszy dokument jest próbą kompleksowego opi-
sania kluczowych segmentów rynku, które objęte są 
regulacjami zawartymi w UGH. Całość została opra-
cowana przez zespół redakcyjny Interplay.pl. 

II. Kluczowe kwestie opracowania

• Branża hazardowa w Polsce składa się z sześciu 
kluczowych segmentów - gier liczbowych, loterii 
pieniężnych, Salonów Gier na Automatach, kasynach 
online, kasynach stacjonarnych i zakładów wzajem-
nych. To one odpowiadały w 2020 r. za wpływy do 
budżetu Skarbu Państwa przekraczające 3,5 mld zł 
(uwzględniając dopłaty) i były o miliard wyższe niż w 
ostatnim roku przed nowelizacją ustawy hazardowej 
w 2017 r. 

• W ramach dopłat celowych Totalizator Sportowy 
w 2020 roku przekazał ponad 1,1 mld, które zostaną 
przeznaczone m.in. na sport i kulturę. 

• Specyfika branży hazardowej powoduje, że dużo 
istotniejszym czynnikiem z punktu widzenia opera-
tora jest wskaźnik GGR (różnica pomiędzy stawkami 
a wygranymi graczy), a nie sam obrót (w 2020 roku 
cała branża wypracowała obrót na poziomie ok. 27 
mld złotych).

• Największym zagrożeniem dla legalnie działają-
cych operatorów, ale przede wszystkim dla samych 
graczy, jest szara strefa. Grając w firmach offshore, 
gracz nie ma żadnej gwarancji wypłaty wygranych. 
Klienci firm offshore narażają się również na kary 
pieniężne nakładane przez Urząd Celno-Skarbowy. 
Firmy działające poza regulacjami nie stosują rów-
nież polityki odpowiedzialnej gry, przez co gracze 
wystawieni są na negatywne działania ze strony 
operatorów. 

• Narzędzia do zwalczania szarej strefy, tj. rejestr 
domen zakazanych, są mało skuteczne – obecnie w 
rejestrze znajduje się przeszło 13 tysięcy domen. 
Dobrym przykładem kwalifikacji stron jako nielegal-
ne są duńskie regulacje. Świadczenie usług hazar-
dowych w Danii zachodzi, jeśli któryś z warunków 
jest spełniony: strona główna operatora jest w języku 
duńskim / klient ma opcję wyboru duńskiej waluty 
/ operator ma obsługę klienta w języku duńskim / 
operator korzysta z lokalnych metod płatności / ope-
rator kieruje przekazy marketingowe do Duńczyków.

• Właściwe oszacowanie szarej strefy online w Pol-
sce jest bardzo trudne i jest przedmiotem licznych 
dyskusji w branży. Różne raporty wykazują, że szara 
strefa waha się do kilkunastu do nawet kilkudziesię-
ciu procent. Na podstawie każdego z tych raportów 
można wyciągnąć jednak wniosek, że dalsze regula-
cje są potrzebne. 

• Kluczowe kwestie w ponownym przemyśleniu regu-
lacji dotyczą informowania i reklamy, tak by legalni 
operatorzy mieli większą szansę na konfrontację z 
szarą strefą; pokera (zarówno od strony organizacji, 
jak i kwestii podatkowych); podstawy naliczania po-
datku i dopłaty w przypadku gier liczbowych i loterii 
pieniężnych (GGR zamiast stawki), usprawnienia 
blokady stron hazardowych i płatności. 
W Polsce pozwolenie na zakłady wzajemne posiada 
21 podmiotów (operacyjnie działa 16 z nich).

• Zakłady bukmacherskie w 2020 roku przyniosły do 
budżetu państwa blisko 900 mln zł.

• Branża zakładów bukmacherskich w Polsce jest 
najwyżej opodatkowanym rynkiem w Europie (12% 
podatku od stawki każdego zakładu). Standardem w 
Europie jest podatek GGR. 

• Polska branża branża bukmacherska jest obarczo-
na koniecznością pozyskiwania pozwoleń na wy-
korzystywanie wyników sportowych od krajowych 
organizatorów rozgrywek w Polsce (takiego obo-
wiązku nie mają nielegalni operatorzy). Najwięcej 
kontrowersji budzi opłata dla PZPN i ekstraklasy, 
która wynosi 0,5% od obrotu brutto całej firmy. 
Bukmacherzy musieli ją wnosić nawet w momencie 
zamrożenia rozgrywek piłkarskich w Polsce.

• Wzorem regulacji branży igamingu w Europie jest 
Dania, która wykazuje bardzo niski wskaźnik udziału 
szarej strefy i wyróżnia się liberalnym podejściem do 
prywatnego biznesu.
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• Segment Salonów Gier na Automatach przez kształt ustawy hazardowej nie może być w pełni wykorzysta-
ny. Monopol w tym aspekcie jest nieefektywnie uregulowany.

• Polska jako jeden z nielicznych rynków w Europie ma praktyczny zakaz informowania o Salonach Gier na 
Automatach, Kasynach Stacjonarnych i Kasynach Online. Dobrą praktyką byłoby stworzenie zamkniętego 
katalogu działań, który mógłby obejmować możliwości ekspozycji marki, utworzenie strony www z wszyst-
kimi lokalizacjami dostępnym po potwierdzeniu wieku (analogicznie do regulacji alkoholi), możliwość onbo-
ardingu gracza automatowego przez www lub aplikację mobilną, informowania o produktach w ramach PR 
(obecne przepisy nie są jasno sprecyzowane) czy afiliację (kasyno online). 

• Motywacją graczy korzystających z zakładów bukmacherskich offshore są wyższe wygrane – motywacja 
jest czysto ekonomiczna i nie wynika z różnic jakości produktu. 

• Motywacje graczy korzystających z kasyn offshore są zupełnie inne i wynikają z braku wiedzy o legalnej 
alternatywie, z uwagi że Total Casino należące do monopolisty ma zakaz publicznego informowania o marce 
kasynowej (kasyno TS nie nakłada na gracza żadnych podatków) 

• Rynek kasyn stacjonarnych w Polsce wykazuje cechy oligopolu – 48 aktywnie działających kasyn należy do 
dwóch operatorów.

• Poker został największą ofiarą nieprecyzyjnie skonstruowanej ustawy hazardowej – wiele jego odmian zo-
staje w 100% w szarej strefie.

• Polska gospodarka mogłaby czerpać korzyści z tzw. turystyki pokerowej. Przed rozpoczęciem pandemii 
największym beneficjentem braku odpowiednich regulacji w tym zakresie były Czechy i Słowacja.
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1 kwietnia 2017 to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej branży hazardowej. To właśnie wtedy we-
szła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która spowodowała przetasowania biznesowe na 
polskim rynku rozrywki. 
 
Po 1 kwietnia 2017 roku monopolem państwa, przy udziale spółki Totalizator Sportowy obok istniejącego 
monopolu na gry liczbowe, loterie pieniężne i telebingo, objęte zostały Salony Gier oraz Kasyno Online. Pod-
mioty prywatne w dalszym ciągu mogły starać się o uzyskanie koncesji na prowadzenie kasyn naziemnych 
oraz zezwoleń w obszarze zakładów wzajemnych (online i w sieci naziemnej).

Nowelizacja wprowadziła również dwa rozwiązania, które miały być kluczowymi narzędziami do walki z szarą 
strefą hazardową. Były to: możliwość blokowania stron internetowych wykorzystywanych do oferowania gier 
hazardowych niezgodnie z UGH oraz wprowadzenie wysokich kar administracyjnych za prowadzenie działal-
ności hazardowej niezgodnie z UGH. 
 
W praktyce okazało się, że wskazane wyżej narzędzia są mniej skuteczne niż się spodziewano. Tzw. rejestr 
domen zakazanych jest stale uaktualniany, jednak dokonywane jest to bardzo nieregularnie i bez większej 
logiki. 
 
Co jednak bardziej istotne, podmioty, które trafiły do rejestru, po prostu zmieniają każdorazowo nazwę do-
men (najczęściej poprzez dodanie kolejnej liczby). Efekt jest taki, że z dostaniem się na poszczególne strony 
wykorzystywane do oferowania gier hazardowych niezgodnie z UGH w większości przypadków nie ma żad-
nego problemu. Dodatkowo należy podnieść kwestie związane z przestrzeganiem obowiązku blokowania 
stron wpisanych do rejestru nielegalnych domen przez operatorów Internetu. Brak regularnej weryfikacji 
wypełniania takiego obowiązku przez operatorów podaje w wątpliwość sens prowadzenia całego rejestru. 

1. Nowelizacja ustawy hazardowej z 2017 – porównanie
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Z kolei system zwiększonych kar administracyjnych 
okazał się nieskuteczny w praktyce. Nakładane kary 
są w zdecydowanej większości wirtualne – np. umo-
wy podnajmu lokali pod nielegalne salony są zawie-
rane na podstawione osoby, co powoduje brak moż-
liwości ściągnięcia nałożonych kar. W stosunku zaś 
do operatorów Internetu brak regularnej weryfikacji 
wypełniania takiego obowiązku uniemożliwia penali-
zowanie karami administracyjnymi. 
 
Przed usprawnieniem prawa w 2017 r. według sza-
cunków firmy doradczej Roland Berger, szara strefa 
w Polsce przed 2017 dochodziła nawet do 90%. 

Gry losowe
Gry losowe to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, 
których wynik zależy w największej mierze od przy-
padku. Do gier losowych zaliczają się zarówno gry w 
sieci retail, jak i online. Do gier losowych zaliczamy 
gry liczbowe, loterie pieniężne, gry telebingo, gry 
cylindryczne, gry w kości, gry bingo pieniężne, gry 
bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne i 
loterie audioteksowe. 
 
Zakłady wzajemne
Zakłady wzajemne to zakłady o wygrane pieniężne 
lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu wyników 
sportowych, współzawodnictwa ludzi lub zwierząt. 
Jeśli potencjalną wygraną ustala się na podsta-
wie sumy wniesionych zakładów przez wszystkich 
uczestników, wtedy tego typu zakłady nazywamy 
totalizatorami.
 
Kolejny typ zakładów wzajemnych to zaistnienie 
różnych zdarzeń, również wirtualnych, w których 
uczestnicy wpłacają stawki, a potencjalna wygrana 
zależy od przyjętego pomiędzy wpłacającym a przyj-
mującym zakład przelicznika. W takim przypadku 
mówimy o bukmacherstwie. 
 
Gry karciane
Inny rodzaj gier hazardowych to gry karciane. Pod tą 

Szara strefa rynku gier hazardowych online w 2016 
roku. Źródło: wg. szacunków firmy doradczej Roland 
Berger

2. Przedstawienie obecnej sytuacji prawnej i działań legislatora

• Podział gier hazardowych i ich rodzajów

definicją rozumiemy gry black jack, poker, baccarat, 
ale tylko w przypadku, gdy stawką w grze są nagrody 
pieniężne lub rzeczowe. 
 
Gry na automatach
Grami na automatach nazywamy gry na urządze-
niach mechanicznych, elektromechanicznych lub 
elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry od-
powiadające zasadom gier na automatach urządzane 
przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczo-
we, w których gra zawiera element losowości.

Gry na automatach to również gry na urządzeniach 
mechanicznych, elektromechanicznych lub elek-
tronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpo-
wiadające zasadom gier na automatach urządzane 
przez sieć Internet organizowane w celach komer-
cyjnych, w których grający nie ma możliwości uzy-
skania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma 
charakter losowy.

Zasady funkcjonowania rynku gier hazardowych 
w Polsce w roku 2019 regulowała ustawa z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 847, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o 
grach hazardowych”, oraz przepisy wykonawcze do 
tej ustawy. 

90% – Szara strefa

10% – Legalne podmioty
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3. Odpowiedzialna gra

W roku 2019 zostały ogłoszone i weszły w życie na-
stępujące istotne przepisy regulujące obszar gier 
hazardowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 
2018 roku zmieniło rozporządzenie w sprawie doku-
mentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie gier hazardowych.  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 
2019 w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestni-
ków gier hazardowych.

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 roku wprowadziła 
zmianę w wydatkowaniu dopłat na rzecz tytułu Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej również na rozwój 
turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycz-
nej społeczeństwa. 

Ostatnia kluczowa zmiana w 2019 roku odbyła się 
na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 
października 2019 r., zmieniająca rozporządzenie w 
sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i au-
tomatów do gier, zabezpieczenie informacji dotyczą-
cych urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i 
wypłacania wygranych. 

W roku 2020 zostały ogłoszone istotne propozycje 
regulujące obszar gier hazardowych

W grudniu 2020 roku do sejmu wpłynął rządowy 
projekt zmian w Kodeksie Celnym, który również w 
znaczący sposób może regulować gry hazardowe. 
Projekt zakłada zmiany w organizacji turniejów po-
kerowych, zmiany dotyczące Salonów Gier na Auto-
matach, ale i usprawnienie funkcjonowania rejestru 
domen zakazanych. 

Nowe Salony Gier do tej pory nie mogły powstawać w 
miejscach, w których w przeciągu ostatnich pięciu lat 
stwierdzono przeprowadzanie nielegalnych gier ha-
zardowych. Zmiany w Kodeksie Celnym mają znieść 

ten zapis.
Najistotniejszą zmianą z perspektywy całej branży 
hazardowej jest jednak usprawnienie funkcjonowania 
rejestru domen zakazanych. Na mocy zmian urzęd-
nicy niższego szczebla będą mieli możliwość spraw-
niejszego dopisywania domen do indeksu. Co więcej, 
po ewentualnych zmianach do rejestru będą mogły 
być dopisywane również strony reklamowe, które 
promują nielicencjonowany hazard. 

U fundamentów zmian, które były deklarowane przez 
legislatora, leżała chęć ochrony graczy przed nega-
tywnymi skutkami hazardu. Słusznie stawiana dia-
gnoza wskazywała, że gracze nastawieni na działal-
ność firm nieposiadających zezwolenia ani koncesji 
na działalność w Polsce, z większym prawdopodo-
bieństwem mogli zostać nieetycznie zachęcani do 
ponadnormatywnej gry. Zabiegi firm funkcjonują-
cych poza zasięgiem legislatora miały prowadzić do 
zjawisk patologicznych i niepożądanych. 

Nowelizacja ustawy hazardowej podzieliła segmenty 
branży na te objęte monopolem państwowym oraz 
funkcjonujące również dla podmiotów prywatnych.  
 
Przyznając monopol państwowy przy udziale spółki 
Totalizator Sportowy, legislator wyznaczył tym sa-
mym podmiot, który miał ze szczególną starannością 
przestrzegać i być wzorem realizacji zapisów UGH. 
 
Przechodzenie graczy z szarej strefy do legalnych 
operatorów miało również przyczynić się do możli-
wości większej kontroli nad potencjalnymi skutkami 
uzależnienia. Klienci hazardu online w Polsce muszą 
m.in. ustawić limity czasu gry i środków możliwych 
do przeznaczenia na grę w danym przedziale czaso-
wym. 
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1.Rodzaje koncesji i zezwoleń 
hazardowych w Polsce

2. Poziom opodatkowania po-
szczególnych segmentów branży

Z perspektywy regulacji w Polsce możemy wyróż-
nić cztery obszary urządzania gier hazardowych:

• obszary, w których prowadzenie działalności jest 
objęte monopolem państwa (gry liczbowe, loterie 
pieniężne, gry na automatach poza kasynami gry, 
gry na automatach, gry cylindryczne, gry w kości i 
gry w karty za pośrednictwem sieci Internet);

• obszary, w których prowadzenie działalności wy-
maga koncesji (kasyna gry z grami na automatach, 
grami cylindrycznymi, grami w kości i grami w karty);

• obszary, w których prowadzenie działalności wy-
maga zezwolenia (zakłady wzajemne, tj. totalizatory 
i bukmacherka, gry bingo pieniężne loterie fantowe, 
gry bingo fantowe, loterie promocyjne, loterie audio-
teksowe;

• obszary, w których prowadzenie działalności wy-
maga zgłoszenia (loterie fantowe i gry bingo fantowe 
poniżej kwoty bazowej oraz turnieje gry w pokera);
 
Ustawa hazardowa nie określa maksymalnej liczby 
podmiotów ze zezwoleniami na zakłady wzajemne, z 
kolei maksymalna liczba kasyn naziemnych w Polsce 
to na ten moment 51 kasyn.
 
Koncesje i zezwolenia przydzielane są na sześć lat. 

Stawki podatku od gier: 

• loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;

• loterii pieniężnej* – 15% od kwoty zakupu bez do-
płat;

• gry liczbowej* – 20% od stawki kuponu bez dopłat;

• gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audiotek-
sowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry 
pokera – 25% od kwoty wygranej;

• gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, 
gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w 

II. Stan prawny i modele opodatkowania
formie turnieju gry pokera – 50% GGR stanowiącym 
różnicę pomiędzy stawkami graczy a wygranymi; 

• zakładów wzajemnych na sportowe współzawod-
nictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych 
wyłącznie na ich urządzanie – 2,5% obrotu;

• zakładów wzajemnych innych niż dotyczące spor-
towego współzawodnictwa zwierząt na podstawie 
zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 
12% obrotu.

*Stawki podatku od gier nie uwzględniają dopłat 
bezpośrednich

Przykłady opodatkowania gier hazardowych w 
Polsce:

Gry liczbowe
W grach liczbowych podatek to 20% od stawki zakła-
du. Zatem do wyliczenia stawki należnego podatku 
musimy pomnożyć wartość stawki x 0,2. Przy stawce 
zakładu 2,40 zł oznacza to podatek w wysokości 48 
gr. Z uwagi na obciążenie gier liczbowych obowiąz-
kową dopłatą taki kupon będzie kosztował gracza 3 
zł (60 gr dopłaty). 
Reasumując, w cenie zakładu gry Lotto (6 z 49) 
wynoszącej 3 zł, aż 1,08 zł stanowi suma podatku od 
gier i parapodatku (czyli dopłaty). Dopiero pozostałe 
1,92 zł monopolista może przeznaczyć na wygrane 
graczy, pokrycie kosztów swojego funkcjonowania i 
zysk.

Loterie pieniężne
W loteriach pieniężnych podatek to 15% od kwoty 
zakupu bez dopłat. Do obliczenia stawki musimy po-
mnożyć wartość stawki x 0,15. Przy stawce zakupu 
(np. popularnej zdrapki) za 1 zł – podatek wynosi 15 
gr.). 

Kasyno stacjonarne
Kasyna w Polsce płacą podatek od gier od tzw. GGR – 
Gross Gaming Revenue, czyli przychód brutto stano-
wiący różnicę między wartością wpłaconych stawek i 
wypłaconych wygranych – 50%. Jeśli gracz przegrał 
w kasynie tysiąc złotych, operator będzie zmuszony 
odprowadzić od tego 500 złotych podatku od gier. 

Kasyno online
Podobnie jak w przypadku kasyn stacjonarnych, 
jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce odpro-
wadza podatek w modelu GGR. W kasynie online po-
datek w takim przypadku naliczany jest jako różnica 
stawek graczy i ich wypłat. 8



Zakłady bukmacherskie

Podatek od gier w zakładach bukmacherskich równy 
jest 12%. Jeśli gracz zawiera kupon za równowar-
tość 100 zł, realnie zawiera go za 88 zł, bo od stawki 
konieczne jest uiszczenie podatku, który w imieniu 
gracza odprowadza operator. Mówimy tu zatem o po-
datku obrotowym, który w skali europejskiej branży 
zakładów bukmacherskich jest już bardzo rzadko 
stosowany. Dodatkowo przy jednorazowej wygranej 
wyższej niż 2280 zł, odprowadzany jest podatek od 
wygranej w wielkości 10%. W Polsce podatek od za-
kładów bukmacherskich jest zdecydowanie najwyż-
szy w całej Europie. 

Sprawa ma się zupełnie inaczej w przypadku podat-
ku od GGR – czyli od różnicy między sumą stawek a 
wartością wypłaconych wygranych. Jest to standar-
dowa na rynkach rozwiniętych, forma opodatkowania 
gier hazardowych, która jest najbardziej uczciwą 
wobec graczy. Podatek od GGR pozwala operatorom 
lepiej kontrolować swoje marże, które stają się bar-
dziej przewidywalne, i oferować tym samym produk-
ty o parametrach porównywalnych z tymi dostępny-
mi w szarej strefie.

Podatnikiem podatku od gier jest:

Obciążenia podatkowe i parapodatkowe (dopłata) 
zawsze, na koniec dnia, obciążają gracza, w szcze-
gólności jeśli podstawą ich naliczenia jest stawka 
przez tego gracza uiszczana. 

• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowości prawnej, która urzą-
dza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji 
lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii 
promocyjnych;
• podmiot urządzający gry objęte monopolem pań-
stwa;
• uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego 
przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie 

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest:
• urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urzą-
dzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry 
bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz 
urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju 
gry pokera;

• udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju 
gry pokera.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
• w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo 
– suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub 
innych dowodów udziału w grze;
w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób praw-
nych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z 
tej loterii;

• w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych sta-
wek;
w grze bingo pieniężne – wartość nominalna karto-
nów do gry zakupionych przez podmiot urządzający 
grę;

• w grze bingo fantowe – wartość nominalna karto-
nów użytych do gry;

• w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z 
wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju 
gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą 
wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;

• w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry po-
kera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpiso-
wego za udział w turnieju;
w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę 
między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych 
uzyskanych przez uczestników gier.

kasyna gry;
• organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli 
wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe 
przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w 
art. 70;

• jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w 
okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia.
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Rynek hazardowy w 2019 r. w Polsce został wyceniony na przeszło 22,6 miliardy złotych. Według analiz H2G 
Capital, na które powołuje się Ministerstwo Finansów, w pandemicznym 2020 roku ta kwota może wzrosnąć 
do 27 miliardów złotych.
 
Perspektywa rynku przy zakładanym ograniczeniu działań z uwagi na pandemię i tak będzie wzrostowa.
 
Zakładając średni wzrost całego rynku o ok. 20% rok do roku, w perspektywie kolejnych lat, rynek hazardo-
wy w Polsce może się podwoić. Wiele będzie zależeć od podmiotów obecnych na rynku, sytuacji związanych 
z pandemią i działań legislatora dążących do ograniczenia funkcjonowania szarej strefy w Polsce. 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ostatnie lata to niemalże nieustanny wzrost obrotów firm z sektora rozrywkowego, a co za tym idzie – wpłat 
do budżetu państwa z tytułu podatku od gier. Trzema najbardziej dynamicznie rosnącymi sektorami są Salo-
ny Gier na Automatach, Kasyno Online i Zakłady Bukmacherskie. Dwie z trzech najbardziej rozwijających się 
gałęzi branży rozrywkowej objęte są monopolem państwa przy udziale Totalizatora Sportowego. 
 
Warto jednak również pamiętać o tym, że w branży hazardowej dużo ważniejszym wyznacznikiem rynku 
jest GGR (Gross Gaming Revenue – czyli różnica pomiędzy stawkami a wygranymi graczy brutto). To on ze 
względu na specyfikę branży pokazuje skutecznie wartość danego rynku i jego opłacalność z perspektywy 
operatora. 

3. Wpływy do budżetu państwa z tytułu Podatku od Gier z poszcze-
gólnych segmentów branży wraz z dopłatami

4. Szacowany rozmiar rynku i perspektywa wzrostu na kolejne lata

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wpłyty do budżetu państwa z działalności hazardowej (podatek od gier i dopłata)
(w mln. PLN)

Podatek od gier liczbowych i loterii pieniężnych Dopłata

Podatek od kasyna internetowego

Podatek od zakładów wzajemnych

Podatek od SGA

Podatek od kasyn naziemnych
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Największe wzrosty mają dotyczyć segmentu Salo-
nów Gier na Automatach, gdzie zakłada się wzrost 
przychodów na poziomie 135% (w zestawieniu za rok 
2019 do 2020). 
 
Dużo istotniejszym wskaźnikiem z punktu widzenia 
operatorów jest jednak wyznacznik GGR (różnica 
pomiędzy wpłatami a wypłatami graczy brutto). Na 
jego podstawie możemy oszacować rzeczywistość 
opłacalność biznesową pod kątem działalności ope-
ratorów. 
 
Wskaźnik obrotu, który jest dużo częściej wymienia-
ny w wielu raportach i dyskusjach, nie pokazuje rze-
czywistego rozmiaru rynku ze względu na specyfikę 
danego segmentu.  

Źródło: Opracowanie na podstawie danych H2G Ca-
pital
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III. Analiza poszczególnych segmentów rynku roz-
rywkowego objętych monopolem państwa

1.  Loterie pieniężne i gry liczbo-
we

1.1  Totalizator Sportowy jako monopolista na rynku 
loterii pieniężnych i gier liczbowych

Monopol państwa w obszarze gier hazardowych jest 
wykonywany przez powołane w tym celu spółki Skar-
bu Państwa. Obecnie jedyną taką spółką jest Totali-
zator Sportowy Sp. z o.o.  
 
Totalizator Sportowy jako spółka Skarbu Państwa w 
swojej misji ma wpisane wspieranie kultury i sportu, 
dlatego do każdego zakładu gier liczbowych doli-
czana jest dopłata w wysokości 25% zakładu. Z kolei 
10% doliczane jest w przypadku loterii pieniężnych. 
 
Całość dopłat uzyskanych przez Totalizator Sporto-
wy rozdzielanych jest pomiędzy Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej (75% dopłat), Funduszu Promocji 
Kultury (20% dopłat), Funduszu Rozwiązywania 
Problemów Hazardowych (4% dopłat) oraz Funduszu 
Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(1% dopłat). 
 
Dopłaty, które tworzone były w latach 90 spełniały 
swoje zadanie w tamtych czasach. Dynamika rynku i 
zmiany trendów przynoszą jednak inne dobre wzor-
ce znane m.in. z krajów skandynawskich i funduszy 
wspierających tzw. Good causes, które pochodzą 
bezpośrednio z zysków monopolisty, a nie są składo-
wą sprzedaży. 
 
Zarząd firmy w 2020 roku podjął również decyzję, że 
10% ze sprzedaży produktów online zostanie prze-
kazanych na walkę z koronawirusem i jego skutkami. 

1.2  Przychody Totalizatora Sportowego z tytułu 
sprzedaży loterii pieniężnych i gier liczbowych w 
latach 2017–2020

Suma przychodów Totalizatora Sportowego z tytu-
łu sprzedaży gier liczbowych (dane uwzględniają 
dopłatę) w 2017 wyniosła 4,34 mld zł, w 2018 było to 
4,46 mld zł, w 2019 wzrosła o ok. 300 mln złotych do 
poziomu 4,72 mld zł. W 2020 roku według raportów 
Totalizatora Sportowego,  sprzedaż osiągnęła rekor-
dowy poziom 4,85 mld zł.
 
Z kolei suma przychodów z tytułu loterii pieniężnych 
za rok 2017 wyniosła 1,26 mld zł, za rok 2018 wynio-
sła 1,48 mld zł, za rok 2019 to 1,66 mld zł, a w 2020 
suma wyniosła 1,59 mld zł. 

 
Totalizator Sportowy w latach 2017–2020 w ramach 
dopłat przeznaczył kolejno: 
 
• 2017 – 985 534 422 zł
• 2018 – 1 027 094 679 zł
• 2019 – 1 101 023 321 zł
• 2020 – 1 103 297 700 zł
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W ostatnich latach rynek loterii pieniężnych prze-
szedł olbrzymią transformację, przy okazji której 
Totalizator Sportowy musiał zdywersyfikować kanały 
sprzedaży swoich produktów. Obecnie klienci mogą 
korzystać z produktów loteryjnych Totalizatora 
Sportowego za pomocą rozmieszczonych w całym 
kraju przeszło 18 tysiącach punktów sprzedaży lub w 
sieci na stronie Lotto.pl.

Źródło: Raporty działalności TS
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1.3  Dostępne produkty loteryjne na polskim rynku

Totalizator Sportowy jako monopolista na rynku 
loteryjnym w Polsce świadczy usługi gier liczbowych 
i loterii pieniężnych pod 10 markami – Lotto, Eurojac-
kpot, Keno, Szybkie 600, Multi Multi, Ekstra Pensja, 
Mini Lotto, Kaskada, Super Szansa, Zdrapki. Na zasa-
dach loteryjnych działa również jeden z najnowszych 
produktów spółki, czyli Gierki. 

2.1  Stopień realizacji zadań spółki Skarbu Państwa 
na rynku kasyn online

Obecnie jedynym legalnym kasynem internetowym 
w Polsce jest należąca do Totalizatora Sportowego 
marka Total Casino. Kasyno pierwszych graczy za-
częło obsługiwać w grudniu 2018 roku.
 
Gracze w internetowym kasynie Total Casino mają 
możliwość skorzystania z gier slotowych, ruletki, gier 
karcianych czy nawet kasyna na żywo. Wiodącymi 
dostawcami gier na stronie Total Casino jest Play-
tech, Quickspin, Wazdan, Kajot, Novomatic i Proma-
tic. 
 
Total Casino za 2018 rok zostało nagrodzone w 
kategorii Debiut Roku w prestiżowym konkursie 
Polish Gaming Aces organizowanym przez Interplay. 
Pozostałe nagrody, jakimi Total Casino mogło się 
pochwalić w ramach swojej działalności, to nagroda 
społeczności CIONET Digital Excellence Award 2019 
za uruchomienie sprzedaży online produktów LOTTO 
oraz kasyna internetowego, wyróżnienie IPMA Po-
lish Project Excellence Award 2019 za uruchomienie 
jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce. 
Total Casino otrzymało również certyfikat Responsi-
ble Gaming przyznawany przez organizację Europe-
an Lotteries. 
 
Total Casino jako pierwszy operator na polskim ryn-
ku wprowadziło usługę mojeID, które umożliwiło we-
ryfikację danych graczy bez konieczności wysyłania 
skanów dowodu osobistego – wystarczyło logowanie 
do wybranego banku. 

2. Kasyno online

5,60 5,94 6,38 6,44

Źródło: Raporty działalności TS
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2.2  Przychody Totalizatora Sportowego ze sprze-
daży gier kasynowych online

Rok 2019 był pełnym rokiem obrotowym, w którym 
marka należąca do Totalizatora Sportowego – Total 
Casino – wygenerowała sprzedaż na poziomie 3,98 
mld zł. Stanowiło to aż 17,6% sprzedaży całej branży 
hazardowej w Polsce w 2019 roku. Rok 2020 był re-
kordowym pod względem przychodów Total Casino, 
które wyniosły 6,86 mld zł. Oznacza to wzrost wzglę-
dem roku 2019 aż o 58%. 

2.3  Czynniki ograniczające możliwości rozwoju 
segmentu kasyn online

Mimo nałożonego na branżę kasyn online monopolu, 
Totalizator Sportowy mierzy się z kilkoma ogranicze-
niami, które są przeszkodą w docieraniu do nowych 
klientów. 
Brak możliwości publicznego informowania

W przeciwieństwie do innych segmentów branży, 
rynek kasyn – zarówno online i retail mają całkowi-
ty zakaz publicznego informowania. Utrudnia to w 
dużej mierze dotarcie do nowej grupy klientów, która 
bardzo często nie ma świadomości istnienia danej 
marki. 
 
Oznacza to, że nie ma możliwości wyświetlania cho-
ciażby logotypu marki w miejscach publicznych (a co 
za tym idzie, również w Internecie) oraz sponsoringu.
 
Właściciel marki pozostaje również w nierównym 
pojedynku o klienta w zestawieniu z podmiotami of-
fshore, którzy nielegalnie wykorzystują nowoczesne 
nośniki reklamowe (reklama display, programatic, 
reklama natywna, afiliacja) bez jakichkolwiek konse-
kwencji prawnych.
 
W przypadku zwiększenia możliwości reklamowych 
jedynego legalnego operatora kasynowego w Pol-
sce, tempo wzrostu segmentu kasyna online zde-
cydowanie mogłoby wzrosnąć przy jednoczesnemu 
ograniczeniu udziału szarej strefy. Warto, by tego 
typu zmiany odbywały się jednak z trosce o politykę 
odpowiedzialnej gry i przeciwdziałaniu uzależnieniu. 

Brak możliwości zarządzania cyklem życia klienta 
między produktami monopolisty

Produkty Totalizatora Sportowego nie mają zawią-
zanej między sobą synergii, ponieważ każdy z nich 
zawiera się pod inną nazwą i inną platformą. Wypra-
cowana rozpoznawalność brandu Lotto nie przekła-
da się na znajomość Total Casino i Salonów Gier na 
Automatach. 
 
Wynika to z ograniczeń ustawowych, które nakłada-
ne są na monopolistę przed legislatora. Totalizator 
Sportowy nie ma możliwości umieszczania na swo-
jej stronie Lotto.pl, której świadomość wśród kon-
sumentów jest bardzo wysoka, przekierowania do 
strony Total Casino. 
 
Taką możliwość mają z kolei operatorzy offshore’owi, 
którzy mogą transferować graczy i promować różne 
produkty w ramach jednej platformy. Do najczęst-
szych praktyk należy cross-selling pomiędzy kasy-
nem online a zakładami bukmacherskimi. 

Działania szarej strefy

Ograniczenia prawne w zakresie reklamy Total Ca-
sino nakładane na Totalizator Sportowy skrzętnie 
wykorzystuje szara strefa, która marketingiem typu 
blackhat komunikuje ofertę do nieświadomych gra-
czy. 
 
Nie dość, że obejmują rynek graczy znających pro-
dukty kasynowe, to grupa nowych klientów również 
ciągle się powiększa. Działania szarej strefy bardzo 
często nie są etyczne i w swojej strategii nie mają 
wpisanej odpowiedzialnej gry. 

Spółka Totalizator Sportowy stworzyła produkt, któ-
ry technologicznie dorównuje obecnym rynkowym 
standardom, i polscy gracze mogą komfortowo z 
niego korzystać. Dynamika wzrost akwizycji nowych 
graczy, rozwijanie portfolio gier i zwiększane obroty 
przy zakazie publicznej reklamy dobrze podsumo-
wuje spełnioną misję Totalizatora Sportowego jako 
monopolisty na rynku kasyn online.  
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3. Salony gier na automatach - 
SGA
3.1  Sieć salonów gier w Polsce – stan na kwiecień 
2021

Należy przypomnieć, że przed 1 stycznia 2010 r. tj. 
wejściem w życie ustawy o grach hazardowych na 
polskim rynku funkcjonowały trzy obszary, w których 
odbywały się gry na automatach. Były to: 
• kasyna gier, 
• salony gier na automatach, 
• punkty automatów o niskich wygranych (w których 
funkcjonowało najwięcej automatów do gier). 

Ustawa o grach hazardowych zamknęła możliwość 
urządzania gier na automatach w salonach gier oraz 
w punktach automatów o niskich wygranych (moż-
liwość ta na mocy przepisów przejściowych została 
rozciągnięta do końca 2015 r., tj. do czasu wygaśnię-
cia udzielonych już zezwoleń na prowadzenie takich 
gier).

Nowelizacją z 16 grudnia 2016 r. przywrócono możli-
wość urządzania gier na automatach w salonach gier, 
obejmując jednocześnie ten rodzaj gier monopolem 
państwa. Z uwagi na fakt, iż jedyną spółką powołaną 
do wykonywania monopolu państwa w obszarze gier 
hazardowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., 
spółka ta z dniem 1 kwietnia 2017 r. dostała możli-
wość realizacji działalności w obszarze gier na auto-
matach w salonach gier. 

Biorąc pod uwagę, że w/w nowelizacja nie objęła 
równoczesnej zmiany przepisów około hazardowych 
oraz wprowadzenia niezbędnych przepisów wy-

konawczych, realna i zgodna z prawem możliwość 
rozpoczęcia działalności w tym obszarze pojawiła 
się w II połowie 2018 r. (wówczas została dokona-
na zmiana ustawy o PIT w zakresie opodatkowania 
wygranych w grach na automatach – była to ostatnia 
zmiana przepisów okołohazardowych warunkująca 
prawidłowe prowadzenie działalności w zakresie gier 
na automatach).

Biorąc powyższe pod uwagę, na przełomie czerwca i 
lipca 2018 roku Totalizator Sportowy otworzył le-
galne salony gier z automatami. Początkowo był to 
jedynie program pilotażowy – spółka chciała spraw-
dzić, czy taki pomysł wzbudzi zainteresowanie i 
przyciągnie klientów. 
 
Dziś wiemy już, że zainteresowanie przerosło oczeki-
wania państwowej spółki – aktualnie w Polsce istnieje 
już około 550 salonów gier z automatami Totalizato-
ra Sportowego. Warto przy tym nadmienić, że otwo-
rzono je wszystkie w dwa i pół roku przy całkowitym 
zakazie reklamowania czy promowania tego typu 
miejsc, a nawet zakazie jakiegokolwiek informowania 
o nich. 

Ograniczeń i obostrzeń nałożonych na działalność 
salonów gier jest zdecydowanie więcej. Dość wymie-
nić zakaz kumulowania wygranych (dopuszczalne w 
kasynach gry), obowiązek szczegółowej rejestracji 
graczy, obowiązek prowadzenia systemu audiowizyj-
nego i archiwizowania zapisu z tego systemu przez 
trzy lata, obowiązek prowadzenia systemu central-
nego, obowiązek uzyskania decyzji lokalizacyjnych 
na planowane salony gier, obowiązek zachowania 
odpowiedniej odległości salonów gier od szeregu 
tzw. miejsc wrażliwych, zakaz lokalizowania salonów 
gier w miejscach, gdzie urządzano nielegalne gry na 
automatach, obowiązek wprowadzenia i stosowania 
zasad odpowiedzialnej gry (w tym limitów czasowych 
i kwotowych). 

Poziom wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń nie 
ma sobie równych nie tylko w porównaniu z innymi 
obszarami działalności hazardowej, ale również w 
porównaniu do salonów gier urządzanych pod rygo-
rem ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Pomi-
mo powyższego Totalizator Sportowy stale powięk-
sza rozmiar prowadzonej działalności, otwierając 
nowe salony, udowadniając tym samym wyjątkowy 
profesjonalizm poparty 65-letnim doświadczeniem 
na rynku hazardowym.

Salony Totalizatora Sportowego zaopatrywane są 
obecnie w sprzęt hardware i software od dziesięciu 
dostawców. Klienci mogą czerpać rozrywkę na prze-
szło 640 grywalnych tytułach. Dostawcami Salonów 
Gier należących do Totalizatora Sportowego są m.in. 15



3.2  Porównanie dopuszczalnej liczby terminali 
EGM na 100 tys. mieszkańców – porównanie do 
innych rynków

Automaty do gier mogą być instalowane w salonach 
gier na automatach na terenie powiatu w liczbie nie 
większej niż wynikająca z proporcji 1 automat na każ-
de rozpoczęte 1000 mieszkańców powiatu.

Salony gier ustawowo wymagają zainstalowanych 
automatów w jednym punkcie od 3 do 50 sztuk. W 
przypadku kasyn, limity wynoszą od 5 do 70 sztuk. 

Ustawa przewiduje również, że minimalny suma wy-
granych z danego automatu nie może być niższa niż 
75% wpłaconych stawek.

Automaty dziś, a automaty o niskich wygranych

Pierwsza ustawą, która szczegółowo regulowała 
polski rynek hazardowy była ustawa z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(UGLiZW). Wprowadziła ona m.in. możliwość urzą-
dzania gier w automatach losowych. Gry te mogły 
być urządzane w kasynach gry lub w salonach gier 
(SGA). W stosunku do SGA UGLiZW przewidywała:

• limity lokalizacyjne, 
• brak obowiązku rejestracji, 

Novomatic, EGT, Promatic czy Merkur Gaming. 
Zgodnie z ustawą Totalizator Sportowy może na ry-
nek wprowadzić ponad 38 tysięcy automatów. 

Źródło: Ministerstwo Finansów
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• brak obowiązku prowadzenia systemu audiowizyj-
nego, 
• zakaz reklamy.

W 2002 r. rynek SGA, po dziesięciu latach funkcjo-
nowania, wygenerował GGR w wysokości ok. 214 mln 
zł (przy ograniczeniach reklamy), stanowiąc kilkuna-
stoprocentowy udział w rynku gier hazardowych. 

Nowelą UGLiZW z dniem 15 czerwca 2003 r. wpro-
wadzono możliwość urządzania tzw. gier na auto-
matach o niskich wygranych – AoNW (gdzie wartość 
jednorazowej wygranej miała być nie wyższa niż 15 
euro (ok. 60 zł), a wartość maksymalnej stawki nie 
wyższa niż 0,07 euro (czyli ok. 0,3 zł). 

Urządzanie AoNW było dozwolone wyłącznie w punk-
tach AoNW, gdzie liczba automatów nie przekraczała 
trzech sztuk. Punkty AoNW mogły być sytuowane w 
lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługo-
wych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placó-
wek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz 
ośrodków kultu religijnego.

W stosunku do AoNW utrzymano zakaz reklamowa-
nia, który był jednak pozorny z uwagi na funkcjo-
nowanie AoNW w otwartej przestrzeni publicznej. 
Podatek od takich gier był uiszczano ryczałtowo – 
miesięcznie od jednego AoNW od ok. 200 zł w 2003 
r. do ok. 800 zł w 2009 r.

W sześć lat od 2003 roku do 2009 roku przybyło 
blisko 55 tys. automatów o niskich wygranych. GGR 
z automatów o niskich wygranych w 2009 roku wy-
nosił 2,6 mld zł, co stanowiło połowę GGR ze wszyst-
kich gier hazardowych w tamtym czasie. Terminale 
te były jednak opodatkowane ryczałtowo, co mimo 
wszystko potrafiło przynieść gigantyczne wpływy do 
budżetu i wykorzystywały w pełni potencjał tamtego 
rynku. 

Szacuje się, że w 2009 roku z automatów o niskich 
wygranych korzystało 4 mln osób. Duże zaintereso-
wanie tym segmentem hazardowym było początkiem 
do rozwoju Salonów Gier na automatach. Liczba 
maszyn w Salonach Gier na automatach w 2009 
roku sięgnęła 7,6 tys., generując w 2009 roku GGR 
na poziomie ok. 0,5 mld zł. 

W styczniu 2010 roku wprowadzono nową regulację, 
która zakazała urządzania gier na automatach w 
Salonach Gier, automatów o niskich wygranych i gier 
w Internecie. Pokłosie tych decyzji to wzrost szarej 
strefy i brak wpływów do budżetu. 

Nowelą UGH z dniem 1 kwietnia 2017 r. wprowa-
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dzono możliwość urządzania gier na automatach w 
SGA oraz urządzania gier w Internecie. Prowadzenie 
SGA zostało objęte monopolem państwa i powierzo-
ne TS. SGA TS miał wprowadzone jednak znaczące 
ograniczenia w porównaniu do regulacji w latach 
1992–2016.

Na kluczowe różnice warto wskazać: wymóg re-
jestracji gościa, wymóg rejestracji gracza, limity 
czasowe i kwotowe, wymóg prowadzenia systemu 
centralnego rejestrującego zdarzenia w czasie 
rzeczywistym, wymóg prowadzenia systemu au-
diowizyjnego, system certyfikacji automatów, ogra-
niczenia lokalizacyjne (zakaz w miejscach dotych-
czasowych punktów z automatami), ograniczenia 
lokalizacyjne (100 metrów od szerokiej listy placó-
wek oświatowych i religijnych oraz wymóg uzyskania 
uprzedniej decyzji administracyjnej zatwierdzającej 
lokalizację), zakaz jackpota.

Praktycznie jedynym wspólnym elementem był 
zakaz reklamy. Z przeprowadzonych w 2013 r. ba-
dań wynikało, że prawie połowa klientów nadal kon-
tynuowała grę w tym samym punkcie, nawet jeżeli 

Jak wyglądają limity automatów na tle innych ryn-
ków w Europie?

Dopuszczalne limity automatów przeważnie regulo-
wane są za pomocą liczby mieszkańców. Polska na 
tle innych krajów nie tylko Europy, ale i pozostałej 
części świata wypada restrykcyjnie.

Polska na tle wszystkich krajów europejskich zajmu-
je czwarte miejsce od końca pod względem możliwej 
liczby automatów na mieszkańca. Mniej automatów 
mają tylko Albania, Bośnia i Rosja (w której jest duży 
procent szarej strefy). 

Reklama placówek z automatami możliwa jest we 
wszystkich krajach z porównania (Niemcy, Słowacja, 
Czechy) poza Polską. 

maszyny były nielegalne, a jedynie druga połowa 
zaprzestała podejmowania gry lub przeniosła się do 
kasyna. 

Pomimo zdelegalizowania AoNW liczba graczy AoNW 
wzrosła w 2013 r. do blisko 5,7 mln. Dodatkowo część 
dotychczasowych graczy AoNW przeniosła się do 
Internetu. Stopniowe przenoszenie się graczy AoNW 
do Internetu spowodowane było większą dostępno-
ścią tego medium oraz brakiem konieczności szu-
kania lokalu z automatem. Spowodowało to z kolei 
rozwój szarej strefy w Internecie.

Porównanie AoNW do rynku SGA jest bardzo mało 
miarodajne, ponieważ ze względu na obecne regula-
cje Totalizator Sportowy nie ma szans na odbudowa-
nie rynku AoNW. 

Liczba automatów:

Polska

Niemcy

*dozwolona z ograniczeniami

Czechy

Rumunia

Dozwolona reklama w poszczegól-
nych krajach:
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Automaty na świecie

Szacuje się, że w 2019 roku na całym świecie funk-
cjonowało przeszło 7,4 mln legalnych automatów do 
gier.  Bezwzględnym światowym liderem jest Japo-
nia, w której jest przeszło ponad połowa wszystkich 
automatów na świecie. 

Są to jednak automaty gamingowe, w których nie 
można grać za realne pieniądze, ale wygrywane w 
nich nagrody mają z kolei określoną wartość, przez 
co można je zamienić na środki finansowe. W Japonii 
w 2019 roku było ok. 4,1 mln automatów.

Druga pozycja w tabeli to Stany Zjednoczone, gdzie 
mamy przeszło 0,9 mln automatów. Najwięcej z nich, 
bo aż 171 tys. znajdowało się w Nevadzie – stolicy 
światowej branży rozrywkowej. Licząc jeden automat 
per capita na mieszkańca, mamy tu jedno urządzenie 
przypadające na 19 osób. 

Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują kraje z Euro-
py. Włosi mieli 407 tys. automatów, a Niemcy, które 
uchodzą za bardzo liberalny rynek w kwestii regula-
cji automatów w Europie – znajdują się w tym ran-
kingu na czwartej pozycji. TOP5 zamyka Hiszpania z 
212 tys. automatów w całym kraju.

Rumunia – jako benchmark regulacji na rynku ter-
minali EGM

Rumunia w Unii Europejskiej uchodzi za jeden z naj-
lepiej uregulowanych rynków pod względem termi-
nalu EGM. Populacja tego kraju jest znacznie niższa 
od Polski i wynosi ok. 19 milionów mieszkańców, a 
mimo to, warunki rynkowe dla operatorów są dużo 

bardziej przyjazne. 
Jeden terminal przypada średnio na 242 mieszkań-
ców w Rumunii, gdy w Polsce ten wskaźnik jest ok. 
30-krotnie większy i wynosi jeden terminal na 6300 
mieszkańców. 

Wskaźnik GGR w przeliczeniu na jeden automat 
również jest wyższy niż ma to miejsce w przypadku 
polskim. Jeden automat na terenie Rumunii jest w 
stanie dostarczyć 2,6 tys. euro przed opodatkowa-
niem i jest to wynik podobny do terminali z rynku 
niemieckiego, gdzie średnia wynosi 2,75. tys euro. 

Terminale na terenie Rumunii spełniały wszelkie nor-
my odpowiedzialnej gry i na tle całej Europy ucho-
dzą za jedne z najbardziej nowoczesnych placówek 
rozrywkowych. 

3.3 Ograniczenia związane z dynamiką rozwoju 
segmentu Salonów Gier w Polsce

Porównując regulacje, które można przeanalizować 
w innych krajach Europy, Polska mierzy się z dosyć 
specyficznymi ograniczeniami, jeśli chodzi o rozwój 
Salonów Gier. 
 
Jak już wyżej wskazano, obszar salonów gier na 
automatach w Polsce obłożony jest wyjątkowymi 
restrykcjami i ograniczeniami. Kluczowym ogra-
niczeniem jest całkowity zakaz reklamy i promocji 
oraz brak możliwości informowania o salonach gier. 
Nie mniejsze znaczeniu w ograniczeniu możliwości 
lojalizowania graczy ma obowiązek szczegółowej 
rejestracji graczy czy obowiązki oraz ograniczenia 
lokalizacyjne. 
 
Obecnie Salony Gier na automatach mają również 
konkurenta w postaci szarej strefy, dzięki któremu 
klienci mają powszechny i anonimowy dostęp do nie-
legalnych placówek. Mimo licznych akcji podejmowa-
nych przez Krajową Administrację Skarbową, wysiłki 
podmiotów ścigania nie przynoszą wymiernych 
efektów. Koszty podejmowanych działań niemalże 
równoważą się z kwotami ściągniętych w ramach 
mandatów nakładanych na osoby uczestniczące w 
procederach. Jedynym realnym sposobem likwidacji 
szarej strefy i efektywnej walki z nią jest jak najszyb-
szy rozwój legalnej sieci SGA. 
 
Od 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa wszczęła 
12920 postępowań przeciwko punktom z nielegalny-
mi automatami. Całkowite koszty operacji wyniosły 
przez te lata 44 miliony złotych. Taką samą kwotę 
udało się wyegzekwować w ramach nałożonych kar. 
Ta statystyka pokazuje, że taktyka zwalczania niele-
galnych punktów z automatami do gier powinna się 
zmienić. 
 

Źródło: World Count of Gaming Machines
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Wieloletni zakaz urządzania zarówno gier na au-
tomatach o niskich wygranych, jak i salonów gier 
na automatach spowodował, że dla potencjalnych 
klientów tego typu rozrywka kojarzy się z nielegalną 
aktywnością. 
 
Totalizator Sportowy przy obecnych uwarunkowa-
niach prawnych będzie rozwijał segment Salonów 
Gier na automatach, ale nie będzie to rozwój na tyle 
dynamiczny, by stanowił realny i znaczący dopływ 
m.in. do budżetu państwa z tytułu podatku od gier. 
Powrót do modelu Automatów o Niskich Wygranych 
lub modelów hybrydowych mogłyby doprowadzić 
do pełnego wykorzystania potencjału rynkowego i 
całkowitej likwidacji szarej strefy. 

3.4  Zmiany w przyzwyczajeniach konsumenckich 
klientów

Salony Gier należące do Totalizatora Sportowego 
przy braku możliwości reklamowania się i wielu in-

IV.  Analiza poszczególnych segmentów rynku roz-
rywkowego nieobjętych monopolem państwa

nych obostrzeniach, mają duże trudności w kreowa-
niu potrzeb rynkowych. Potencjał rynku polskiego 
jest w dużej mierze niewykorzystywany, ponieważ 
wielu klientów nie ma szans otrzymać komunikatu, o 
istnieniu tego typu placówek. 
 
Brak możliwości informowania o produkcie sprawia, 
że zarówno osoby dotychczas korzystające z nie-
legalnych ośrodków, jak też osoby, które wcześniej 
nie miały styczności z salonami gier, nie mają moż-
liwości zapoznania się z legalną ofertą Totalizatora 
Sportowego.
 
Klienci, którzy wcześniej korzystali z Automatów 
Gier o Niskich Wygranych w wielu przypadkach 
przyzwyczaili się do starych lokalizacji placówek, 
z których Totalizator Sportowy w ramach ustawy 
hazardowej nie może korzystać. Obecnie zmiany w 
ustawie celnej zmierzają do zmiany tego stanu rze-
czy. 

Znowelizowana ustawa hazardowa z 2017 roku 
pośrednio lub bezpośrednio wpłynęła na działalność 
operacyjną podmiotów w następujący sposób:
 
Rejestr domen zakazanych – pomimo niedoskona-
łości w funkcjonowaniu samego rejestru, w pewnym 
stopniu spełnił on swoją funkcję i ograniczył dzia-
łalność szarej strefy. Ze wszystkich segmentów 
na rynku, bukmacherzy okazali się największym 
beneficjentem znowelizowanej ustawy hazardowej. 
Providerzy Internetu w Polsce mieli obowiązek blo-
kowania dostępu do witryn, które znajdowały się we 
wcześniej wspomnianym rejestrze. 
 
Blokady płatności – zaraz po wymienieniu rejestru 
domen zakazanych, warto wyeksponować rolę, jaką 
odegrały również blokady płatności do nielegalnych 
operatorów. Gracze nie mieli bowiem możliwości 
swobodnego transferowania środków, tak jak miało 
do miejsce do czasu wprowadzenia nowelizacji usta-
wy hazardowej. 
 
Nowe produkty bukmacherskie – bukmacherzy w 
pełni wykorzystali możliwości płynące ze znoweli-
zowanej ustawy hazardowej i poszukiwali nowych 
produktów, które były w stanie wpłynąć na poziom 

4. Zakłady bukmacherskie

konkurencyjności całej branży. Pierwszym z takich 
produktów były tzw. Sporty wirtualne, czyli zakłady 
na symulowane gry na platformie bukmachera lub w 
punkcie stacjonarnym. Plusem tego typu rozwiązań 
z perspektywy gracza i operatora była dostępność 
zdarzeń 24 godziny na dobę. Kolejnym z produktów, 
które pozytywnie wpłynęły na branżę okazały się 
zakłady na przewidywanie wyniku gier, karcianych. 
Gracze mogą w ten sposób zakładać się np. na to, 
która para rąk okaże się silniejsza w symulowanej 
grze karcianej.  
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4.1   Podmioty posiadające zezwolenie na organiza-
cję zakładów wzajemnych

W Polsce mamy obecnie 21 podmiotów posiadają-
cych zezwolenia na zakłady w sieci Internet lub w 
sieci naziemnej. Dwanaście z wymienionych podmio-
tów ma zezwolenia jednocześnie na retail i online, 
ośmiu bukmacherów posługuje się tylko zezwole-
niem na online, a jeden bukmacher, który jeszcze nie 
wystartował, ma zezwolenie na online. 

4.2 Omówienie sytuacji rynku retail i online

Rynek retail w zakładach bukmacherskich jest tą 
częścią branży, która w najbliższych czasach najbar-
dziej się zmieni. Eksperci na całym świecie podkre-
ślają, że udział retailu będzie malał, i ta sama teza 
dotyczy również rynku polskiego.
 
Biorąc pod uwagę 12 ostatnich kwartałów od 1 stycz-
nia 2018, tylko cztery razy udało się bukmacherom 
przekroczyć próg 40 mln odprowadzonego podatku 
w skali kwartału. Co więcej, rok 2020 w związku z 
pandemią był trudny dla bukmacherskiego rynku 
retail. Nawet I kwartał 2020 roku, w którym nie było 
ograniczeń związanych z pandemią, był najsłabszym 
kwartałem dla części retailowej od kilku ostatnich lat. 
 
Eksperci prognozują, że przyszłością na rynku retail 
jest połączenie zakładów z innymi segmentami rynku 
oraz coraz większa automatyzacja obsługi klienta. 
 
Zmieniająca się struktura wiekowa klientów, infor-
matyzacja społeczeństwa i powszechny dostęp do 
urządzeń mobilnych sprawia, że rewolucja techno-
logiczna postępuje również w tym sektorze branży 
rozrywkowej. Biorąc pod uwagę obroty całej branży 
bukmacherskiej, udział retail w całości obrotu to 
tylko 15%.

Ministerstwo Finansów w ramach informowania o 
realizacji ustawy hazardowej podaje co roku liczbę 
ośrodków gier objętych zezwoleniami. Na koniec 
2018 roku wszystkich punktów bukmacherskich 
wraz z totalizatorami było 2530. Rok później ich 
liczba spadła o 107 punktów. Za rok 2020 dokład-
nych wyników rynek jeszcze nie poznał, ale biorąc 
pod uwagę, że jeden z bukmacherów jest w stanie 
upadłości, a pozostali operatorzy w skutek pandemii 
zamykali nierentowne punkty, bilans za 2020 rów-
nież będzie ujemny.

Innym obok bukmacherki rodzajem zakładów wza-
jemnych są totalizatory, m.in. jako zakłady na wyścigi 
konne. Klienci chcący zawierać zakłady totalizatora  
na gonitwy odbywające się na terenie Polski na jed-
nym z trzech dostępnych torów – Służewiec, Partyni-
ce oraz Hipodrom oraz wyścigi poza granicami Polski 
mogą zawierać zakłady na terenie miejsca wyścigów 
lub na stronie operatora Traf, którego właścicielem 
jest spółka Totalizatora Sportowego. 
 
Totalizatory opodatkowane są w Polsce 2,5% stawką 
podatku, w przeciwieństwie do zakładów bukma-
cherskich, gdzie stawka wynosi 12%. 

BESTBET

Nazwa operacyjna
podmiotu Retail Online

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Tak Tak

Nie Tak

Nie Tak

Tak Nie

Tak Tak

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Tak Tak

Nie Tak

Tak Tak

Tak Tak

Betclic

BETFAN

BetX

E-TOTO

eWinner

forBET

FORTUNA

Fuksiarz

Fun Project

GO BET

LV BET

Milenium*

Mr BET

Noblebet

PZBUK

STS

SUPERBET

TOTALBET

TOTOLOTEK

Traf

Źródło: Ministerstwo Finansów
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Naziemne 12% 2018 156 915

Naziemne 12% 2019 165 899

Naziemne 12% 2020 126 752

Internet 12% 2018 465 363

Internet 12% 2019 657 627

Internet 12% 2020 746 908

Naziemne 2,5% 2018 569

Naziemne 2,5% 2019 325

Naziemne 2,5% 2020 231

Internet 2,5% 2018 0

Internet 2,5% 2019 15

Internet 2,5% 2020 108

Podatek od gier
(tys. PLN)

Stawka Rok

4.3 Podział udziałów rynkowych w zakładach wza-
jemnych w 2020 roku

Liderem wśród wszystkich licencjonowanych opera-
torów jest firma STS, która w 2020 roku miała udzia-
ły na poziomie 45,8%, w porównaniu z 45,1% do 
roku 2019. Drugą największą firmą bukmacherską w 
Polsce jest Fortuna, która w porównaniu z 2019 roku 
straciła część swoich udziałów na rzecz pozostałych 
operatorów. 
 
Na kolejnych miejscach znajduje się forBET (6,6%), 
Betclic (4,2%), LVBET (2,7%), BETFAN (2,6%), Toto-
lotek (2,3%), Totalbet (2,2%), ETOTO (2%), a pozo-
stałe firmy miały łącznie 3,7% udziałów w rynku.

Źródło: Ministerstwo Finansów
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4.4 Restrykcje dla branży

Największym wyzwaniem i przeszkodą dla firm 
z sektora bukmacherskiego jest podatek od gier. 
Kwota podatku to 12% odprowadzanego od każdej 
stawki wniesionej od gracza. Dodatkowo przy wygra-
nej przekraczających kwotę 2280 zł, doliczany jest 
dodatkowy podatek w wysokości 10%. Taki system 
opodatkowania utrudnia funkcjonowanie firm na 
polskim rynku, szczególnie dla podmiotów, które do-
piero zaczynają swoją działalność. Według danych za 
rok 2019 tylko dwie największe firmy bukmacherskie 
w Polsce wykazały zysk operacyjny. Coraz większe 
grono operatorów głośno postuluje zmiany podsta-
wy opodatkowania i przejście z modelu podatku od 
obrotu na model podatku GGR.
 
Bukmacherzy muszą również pamiętać o kilku mniej 
lub bardziej oczywistych restrykcjach – reklama nie 

4.5 Opłaty pobierane przez związki sportowe i or-
ganizatorów za możliwość wykorzystywania wyni-
ków sportowych

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w 
branży bukmacherskiej i jednocześnie ogranicze-
niem w funkcjonowaniu działalności są opłaty po-
bierane przez krajowych organizatorów rozgrywek, 
czyli de facto związki sportowe, za wykorzystywanie 
wyników sportowych. 
 
Opłaty są z góry ustalane przez danego organizatora 
i nie ma nad nimi praktycznie żadnej zewnętrznej 
kontroli. 
 
Jeśli zatem dany operator chce mieć w swojej ofer-
cie polską ekstraklasę, żużel, sporty walki – musi on 
dostać od organizatora pozwolenie, wnosząc tym 
samym ustaloną opłatę. 
 
Największym obciążeniem dla bukmacherów są 
obecnie prawa do polskich rozgrywek piłkarskich. 
PZPN i Ekstraklasa S.A. pobierają od każdego 
bukmachera 0,5% od obrotu brutto całej firmy, bez 
znaczenia, czy dane rozgrywki, na które wykupiono 
zgody, były uwzględniane na kuponach graczy, czy 
nie. 
 

może zawierać stwierdzeń, że gra u bukmachera ma 
relaksujący i uspokajający skutek; jest sposobem na 
rozwiązywanie problemów finansowych;  nie może 
zawierać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną; nie 
może kojarzyć się z sukcesem zawodowym. 
 
Na bukmacherach ciąży również ostrzeganie przed 
odpowiedzialnością udziału w nielegalnych grach 
hazardowych, ryzyku związanym z hazardem oraz 
koniecznością informowania o posiadanym zezwole-
niu na urządzanie zakładów wzajemnych. 
 
Reklama operatorów bukmacherskich nie może być 
również prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze 
między godziną 6:00, a 22:00 z wyłączeniem rekla-
my w trakcie trwania imprez sportowych, których 
podmiot prowadzący działalność jest sponsorem, lub 
jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących 
czynny udział w danej imprezie sportowej. 
 
Operatorzy nie mogą reklamować się również w 
prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzien-
ników i czasopism i w miejscach publicznych z wy-
łączeniem imprez masowych i sportowych, których 
bukmacher jest sponsorem lub w której biorą udział 
zawodnicy bądź drużyna sponsorowana przez dany 
podmiot.

Źródło: Stowarzyszenie Graj Legalnie

Bukmacher Udziały
2020

Udziały
2019

STS 45,8% 45,1%

Fortuna 27,8% 30,9%

forBet 6,6% 6%

Betclic 4,2% 1,7%

LV Bet 2,7% 3,5%

Betfan 2,6% 1,6%

Totolotek 2,3% 4,6%

Totalbet 2,2% 1,6%

eToto 2% 2,2%

Inni 3,7% 2,9%
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Tylko w 2019 roku do budżetu PZPN i Ekstraklasy 
S.A. wpłynęły ponad 34 miliony złotych z tytułu opłat 
za wyniki sportowe. Od całości kwoty PZPN pobiera 
60%, Ekstraklasa 40%. 
 
Bukmacherzy, którzy nie posiadają polskiego zezwo-
lenia na zakłady bukmacherskie, nie są zobowiązani 
do wnoszenia opłat, co z góry ustawia polskie pod-
mioty w nierównej sytuacji biznesowej. 
 
Obecnie UOKiK jest w procesie analizy skargi złożo-
nej przez podmioty bukmacherskie na praktyki mo-
nopolistyczne PZPN i Ekstraklasa S.A. Najbardziej 
jaskrawym przykładem było uiszczanie opłat za wy-
niki w momencie oficjalnego zawieszenia rozgrywek 
w kwietniu i maju 2020. Opłata dla Ekstraklasy S.A. 
i PZPN pobierana jest także z kwoty 12% podatku i 
stanowi niejako element podwójnego opodatkowania 
(podatek od podatku). 

4.6 Dania jako benchmark regulacji branży igamin-
gu

Dania przed wieloma laty zmagała się z bardzo 
wysokim poziomem szarej strefy, ale regulacje pro 
rynkowe spowodowały regularny wzrost znaczenia 
licencjonowanych podmiotów. 
 
Znaczącą różnicą w porównaniu do rynku polskie-
go jest rozpatrywanie wartości lokalnego rynku na 
podstawie GGR, a nie jego obrotu. Stawka podatku 
operatorów online wynosi 20% od wartości GGR. 
 
Dania poprzez swój liberalny stosunek do gier hazar-
dowych i stworzenie przyjaznego środowiska bizne-
sowego sprawiła, że ograniczenie szarej strefy było 
możliwe bez stosowania agresywnej metody bloko-
wania czy represjonowanie graczy korzystających z 
nielicencjonowanych operatorów. 
 
Dania posiada również specjalną opłatę licencyjną, 
którą każdy operator musi wnieść co roku. Oznacza 
to kolejny, stały i przewidywalny wpływ do budżetu, 
dzięki któremu rosnąca liczba operatorów przekłada 
się na korzyści fiskalne państwa.

5.1 Rys historyczny i ogólny obraz kasynowy

Historia kasyn w Polsce rozpoczyna się w 1920 roku, 
kiedy to w Sopocie otworzono pierwsze kasyno, 
które oferowało początkowo jedynie grę w ruletkę. Z 
czasem, gdy miejsce zaczęło się robić coraz bardziej 
popularne, wprowadzono bakarata, blackjacka oraz 
pokera. Goście z różnych zakątków świata przybywa-
li, aby rozerwać się w kasynie usytuowanym w nad-
morskiej miejscowości, dlatego w 1927 roku właści-
ciele kasyna postanowili wybudować ekskluzywny 
Grand Hotel.
 
W dwudziestym wieku kasyna oczywiście zaczęły 
również powstawać w wielu innych miastach w Pol-
sce. Wyjątkowy klimat gier stołowych, atmosfera 
hazardowa, drinki, eleganckie stroje i profesjonalni 
krupierzy – to było coś, co pozwalało ludziom ode-
rwać się od szarej peerelowskiej rzeczywistości i w 
efekcie przyciągało wielu gości.
 
Automaty do gier pojawiły się jednak dopiero w 
latach 80. – z kolei dziś to główne źródło dochodu 
większości kasyn naziemnych w Polsce.
 
Jednakże nie wszystkim graczom może się podobać 
atmosfera w kasynie oraz wymagania i restrykcje 
związane z przebywaniem w nim. Z pewnością nie-
którzy niedzielni użytkownicy automatów hazardo-
wych, którzy spędzali czasem pół godziny na grze 
w barze, który był po drodze z pracy do domu, nie 
przekonali się do pójścia do kasyna.
 
Wyprawa do kasyna wymaga zaplanowania – być 
może nieco lepszego stroju, zarezerwowania często 
całego wieczoru oraz dopełnienia wszelkich restryk-
cji. W końcu przed wejściem do jaskini hazardu nale-
ży się zarejestrować, okazać dowód osobisty, który 
potem zostanie zarejestrowany w specjalnym rapor-
cie, do którego wgląd mają takie organy, jak Służba 
Celna oraz inspektor kontroli skarbowej i policji.
  
Jakie są legalne kasyna w Polsce? Ile ich jest i gdzie 
je znaleźć? Obecnie istnieje 51 legalnych kasyn 
naziemnych (jedno kasyno ma zawieszoną licencję), 
które najczęściej ulokowane są w większych polskich 
miastach. Ponadto warto również wspomnieć, iż 
kasyna są także dopuszczalne na polskich pełnomor-
skich statkach pasażerskich i promach pasażerskich. 
Grę należy rozpocząć jednak pół godziny po wypły-
nięciu okrętu z portu.

5. Kasyna stacjonarne
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5.2 Podział rynku kasyn stacjonarnych w Polsce

Polski rynek kasyn stacjonarnych wykazuje cechy 
oligopolu. Prawie wszystkie kasyna należą do dwóch 
właścicieli – grupy Zjednoczonych Przedsiębiorstw 
Rozrywkowych i Casinos Poland (należącego do du-
żej, międzynarodowej grupy Century Casinos). 
 
Podział kasyn jest dosyć charakterystyczny, bo 
spółka Casinos Poland i Casinos Poland CP obecne 
są głównie w większych miastach wojewódzkich i 
stolicy. Spółka Casinos Poland prowadzi kasyno w 
warszawskim hotelu Hilton, we Wrocławiu oraz w 
Katowicach.
 
Spółka Casinos Poland CP prowadzi pięć kasyn – ka-
syno Marriott w Warszawie, kasyno WAWA w Warsza-
wie, kasyno w Bielsku-Białej, Krakowie i Łodzi. 
 
43 kasyna należące do Zjednoczonych Przedsię-
biorstw Rozrywkowych działania operacyjne pro-
wadzą pod dwoma brandami – Hit Casino i Cristal 
Casino.
 
Dwa niezależne kasyna w Polsce należące do pry-
watnych właścicieli znajdują się w Koninie i Zamo-
ściu.

5.3 Wpływ reglamentacji na całkowity kształt bran-
ży

Reglamentacja działalności hazardowej do tej pory 
premiowała bardzo wyraźnie podmioty, który już 
znajdują się na rynku i praktycznie uniemożliwia roz-
poczęcie działalności przez inne marki chcące wejść 
na polski rynek kasynowy. 
 
Uczestnicy rynku, czyli Casinos Poland i marki nale-
żące do giganta branży ZPR, bardzo dobrze opano-
wały proces licencyjny i przyznawanej w niej punk-
tacji, uniemożliwiając w praktyce pojawienie się na 
rynku nowych operatorów. 
 
Legislator przyznawał punkty m.in. za deklarowane 
obroty, które bardzo często przekraczały obroty 
wszystkich kasyn stacjonarnych w Polsce razem 
wziętych. Legislator nie weryfikował w żaden sposób 
tych danych, na co uwagę zwracał zarówno NIK, jak i 
branżowi eksperci. Punkty przyznawane są również 
za budynek, w którym ma znajdować się zadeklaro-
wane we wniosku kasyno – tzw. budynki historyczne 
są dodatkowo premiowane. 
 
Ministerstwo Finansów zaproponowało rozwiązanie, 
by deklarowany obrót we wniosku licencyjnym za-
stąpić średnim odprowadzonym podatkiem za zeszły 

5.4 Ograniczenia ustawowe do liczby kasyn w Pol-
sce

Liczba kasyn w Polsce jest regulowana ustawowo. W 
miejscowościach, które mają do 250 tys. mieszkań-
ców, może być jedno kasyno. Na każde kolejne rozpo-
częte 250 tys. mieszkańców, ta liczba rośnie o jeden. 
Dla przykładu w miejscowości, która posiada 400 tys. 
mieszkańców, mogą funkcjonować dwa kasyna. 
 
Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może 
być jednak wyższa niż jeden kasyno na każde pełne 
650 tys. mieszkańców województwa.

Liczba mieszkańców ustalana jest na podstawie wy-
liczeń Głównego Urzędu Statystycznego jako liczbę 
ludności, która faktycznie zamieszkuje dany obszar 
według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok, w którym podmiot wystąpił z wnioskiem o udzie-
lenie koncesji na prowadzenie kasyna. 

Informacje o kończących się licencjach kasynowych 
są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, 
ale nie później niż dziewięć miesięcy przed dniem jej 
wygaśnięcia. 

Jeżeli z informacji wynika, że w chwili wygaśnięcia 
koncesji brakować będzie innych wolnych lokalizacji, 
wniosek o udzielenie koncesji składa się w terminie 
trzech miesięcy od opublikowania informacji na stro-
nie Ministerstwa Finansów. 

Jeżeli o koncesję, której wydanie podlega ogranicze-
niom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot 
spełniający warunki określone w ustawie, Minister 
Finansów ogłasza i przeprowadza przetarg.

rok przez ubiegającego się o licencję operatora. Takie 
rozwiązanie będzie premiowało sieć Casinos Poland, 
które posiada kasyna bardziej reprezentatywne, w 
dużych ośrodkach miejskich, które średnio na kasy-
no odprowadzają większą sumę w postaci podatku 
od gier. W dalszym ciągu brak propozycji regulacji 
wprowadzających politykę równego traktowania po-
tencjalnych nowych operatorów i ubiegających się o 
przedłużenie koncesji. 
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5.5 Inne ograniczenia ustawowe do rozwoju kasyn 
stacjonarnych w Polsce

Poza ograniczeniem dotyczącej liczby kasyn, działal-
ność operatorów kasynowych w Polsce jest również 
regulowana na innych polach. 
Ustawodawca dopuszcza limit automatów na każde 
kasyno w postaci 70 automatów. Kasyna w najwięk-
szych miastach przeważnie w pełni wykorzystują 
możliwy limit. Limity budzą wiele kontrowersji, nie 
tylko pod względem ich limitowania na liczbę miesz-
kańców, ale również w przeliczeniu na jedną placów-
kę kasynową. Kasyna mają ograniczoną możliwość 
magazynowania automatów rezerwowych, co w sytu-
acji awarii hardware’u jest dla operatorów problema-
tyczne. Ograniczenia te hamują również rozbudowę 
parku maszyn i gwarantowaniu klientom najwyższej 
jakości usług i produktów. 
Kasyna stacjonarne nie mają również możliwości żad-
nej publicznej reklamy. Tematem kontrowersji były 
nawet strony internetowe operatorów i to, co może 
się na nich znajdować. Nie ma możliwości reklamy 
symboli kasynowych i elementów kojarzących się z 
grą. Operatorzy nie mają nawet możliwości szero-
kiego informowania o swoich placówkach, na czym 
nieustannie korzysta szara strefa.

6.1 Poker największą ofiarą nieprecyzyjnie skon-
struowanej ustawy hazardowej

Poker w świecie branży hazardowej jest jednym z naj-
częściej wymienianych obszarów, w którym potrzeb-
ne są całkowicie nowe regulacje. Rynek pokera, który 
odbywa się w kasynach i poza kasynami, jest w dużej 
mierze niewykorzystany poprzez wysoki i nierynko-
wy podatek. 
 
Rynek online w stu procentach znajduje się w szarej 
strefie, głównie ze względu na nieefektywną i nie-
rynkową stawkę opodatkowania, brak puli między-
jurysdykcyjnej, skomplikowane regulacje w zakresie 
turniejów czy brak gier cashowych. 
 
Dobre regulacje europejskie wskazują, że należny 
podatek powinien być liczony jako procent od staw-
ki RAKE (w przypadku gier cashowych) lub opłaty 
turniejowej. RAKE stanowi główne źródło dochodu 
organizatora, ponieważ poker jest grą, w której gra-
cze grają przeciwko sobie, a nie przeciwko organiza-
torowi.
 
Natomiast w przypadku turniejów od graczy pobie-

6.2 Poker online

W teorii monopol na urządzanie gier online w poke-
ra ma Totalizator Sportowy. Przeszkodą jest jednak 
wysokość obowiązującego podatku w postaci 25% od 
kwoty wygranej w turnieju, gdyż powoduje to nie-
równości rynkowe i brak atrakcyjności potencjalnej 
wygranej dla gracza, która nie uwzględnia odjęcia 
potencjalnych kosztów (tj. poprzednie przegrane w 
turniejach online). 
 
Ustawa hazardowa nie przewiduje również możliwo-
ści grania o wspólną pulę z graczami z innych rynków 
pokerowych, co przynosi mniej atrakcyjne poten-
cjalne wygrane dla graczy i stawia operatora w prze-
granej pozycji w porównaniu z operatorami ze strefy 
offshore. 
 
Gracze online, podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku gier pokerowych w sieci stacjonarnej, nie mają 
możliwości uczestniczenia w grach cashowych. 
 
Brak podjęcia jakichkolwiek kroków normalizujących 
ustawowo grę w pokera powoduje 100% szarą strefę 
w pokerze online. 

6.3 Poker w kasynach

Jednym z największych ograniczeń do gry w pokera 
w kasynach jest wcześniej wspomniana wysokość 
podatku, która wynosi 25% od kwoty wygranej w 
turnieju pomniejszoną o wysokość opłaty turniejowej. 
Dla graczy profesjonalnych i półprofesjonalnych jest 
to warunek dyskwalifikujący. 
 
Kolejnym utrudnieniem jest zakaz urządzania gier 
cashowych, które cieszą się popularnością wśród po-
kerzystów. Brak odpowiednich regulacji w tym aspek-
cie powoduje przejście tego typu graczy do szarej 
strefy. 

6.4 Poker organizowany poza kasynami

Turnieje pokerowe organizowane poza kasynami spo-
tykają się z podobnymi obwarowaniami, jakie mają 
miejsce w sytuacji pokera online i pokera rozgrywa-
nego w kasynach. Stawka podatkowa jest w głównej 
mierze przeszkodą nie do zaakceptowania przez pod-
mioty chcące działać legalnie na rynku, więc część z 

6. Poker

rana jest opłata turniejowa i to od niej powinno się 
odprowadzać podatek. 
Brak odpowiednich regulacji we wszystkich segmen-
tach pokera powoduje, że gracze z Polski zmuszeni 
są jeździć chociażby do innych sąsiednich krajów 
takich jak Czechy, gdzie kasyna, w których mogą 
legalnie zagrać w pokera, znajdują się kilkadziesiąt 
kilometrów od granicy z Polską.
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6.5 Turystyka pokerowa

W przypadku rozgrywek pokerowych offline należy 
również uwzględniać turnieje wyższego prestiżu, 
podczas których zachodzi tzw. zjawisko turystyki 
pokerowej. Pokerzyści różnej narodowości przyjeż-
dżają do kraju w którym odbywa się dane wydarze-
nie, trwające przeważnie kilka dni. W przeciągu tego 
czasu setki lub tysiące uczestników korzysta z usług 

nich decyduje się na działalność w szarej strefie. 
Pokerzyści skuszeni wizją potencjalnego większego 
zarobku również uciekają w kierunku szarej strefy. 
Organizatorzy i uczestnicy obecnie legalnie organi-
zowanych rozrywek poza kasynami kierują się wizją 
krzewienia i podtrzymywania środowiska pokerowe-
go w Polsce. 

Wymagania administracyjne są na tyle duże, że dla 
organizatorów tego typu turniejów nie ma podstaw 
biznesowych, by nakład ich pracy był biznesowo 
efektywny.

lokalnych sieci hotelarskich, gastronomii i innych 
form rozrywki. 

Brak precyzyjnych badań na ten temat, ale w przy-
padku braku odpowiednich regulacji pokera w Polsce, 
Skarb Państwa nie czerpie żadnych korzyści – podob-
nie jak przedsiębiorcy.

Polacy w tym celu jeżdżą do Czech i Słowacji z uwagi 
na brak alternatyw w Polsce.

Rozmiar szarej strefy online w Polsce to jeden z naj-
bardziej dyskusyjnych tematów w branży. Prawidłowe 
jej oszacowanie jest bardzo trudne pod względem 
analitycznym i technicznym. Ministerstwo w swoich 
raportach powołuje się na szacunki H2G Capital – 
określanej jako niezależną spółkę badającą światowe 
rynki gier hazardowych. 
 
Stowarzyszenie Graj Legalnie pokazało raport EY 
przygotowany na podstawie modelu ekonometrycz-
nego, według którego podobnie jak w przypadku 
danych H2G Capital udział szarej strefy spada, ale 
odwrotnie niż w przypadku H2G Capital nie nastąpiło 
nominalne zmniejszenie wartości szarej strefy w roku 
2017 i 2018 w porównaniu z 2016 roku. Wprost prze-
ciwnie, nominalna szara strefa rośnie nieprzerwanie 
od 2016 roku pomimo zmian regulacyjnych wprowa-
dzonych zgodnie z nowelizacją. 
 
Pełna metodyka H2G Capital uwzględnia takie skła-
dowe jak:
• Site traffic
• Estymację GGR na podstawie benchmarków
• Dane pozyskane od subskrybentów ich platformy 
(np. EGBA)
• Weryfikację publikowanych wyników firm offshore

V. Działania szarej strefy w Polsce
1. Rozmiar szarej strefy w Polsce

Podmiot ten opiera jednak swoje szacunki na podsta-
wie firm, które są zarejestrowane poza granicami Pol-
ski, ale jednocześnie są zobowiązane przez poszcze-
gólnych regulatorów licencyjnych lub są notowane na 
giełdach i raportują dokładnie swoje wyniki finansowe 
dla akcjonariuszy – możemy je określić tzw. jawnymi 
spółkami offshore. 
 
Warto tu również zaznaczyć, że nawet jeśli dane nie 
pokazują pełnego obrazu szarej strefy online, to po-
kazują pozytywny i istotny czynnik, jakim jest pro-
centowy spadek udziału szarej strefy – również na tle 
średniej europejskiej. 
 
H2G porównuje nawet wyniki jawnych spółek offsho-
re w poszczególnych krajach, pokazując wspomniany 
fragment szarej strefy, którego obroty zdecydowanie 
maleją. 
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Według powyższych wyliczeń można zaobserwować, że szara strefa online w Polsce wyraźnie się zmniejsza. 
W 2016 roku szara strefa tylko w zakładach bukmacherskich w Polsce wynosiła 63,5%, przy średniej unijnej 
na poziomie 37,9%. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy hazardowej wynik ten w kolejnych latach spadał 
aż do poziomu 8,8% w 2019 roku. Miałoby to oznaczać, że szara strefa w Polsce jest kilkukrotnie niższa niż 
średnia unijna – mimo obowiązującego podatku obrotowego. 
 
Szara strefa w grach kasynowych zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku wynosiła 100%, ponieważ nie było 
żadnego licencjonowanego operatora, który oferował graczom możliwość gry. Debiut marki Total Casino na-
leżącej do Totalizatora Sportowego miał miejsce w grudniu 2018 roku, zatem pełnym rokiem obrotowym dla 
marki kasynowej był dopiero 2019, kiedy według wyliczeń H2G spadła do poziomu 55,3%. 
 
Raport H2G Capital pokazuje zatem bardzo wyraźny trend, że regulacje europejskie poszczególnych krajów, 
a w tym również Polski, pozytywnie wpływają na ograniczenie rozmiaru szarej strefy online. Ten sam raport 
wskazuje, że szara strefa w roku 2017 i 2018 była mniejsza niż w 2016. 
 
Należy wyraźnie podkreślić, że dane H2G Capital stanowią tylko element szarej strefy online i nie pokazują jej 
pełnego wymiaru. Kolejny segment szarej strefy to podmioty funkcjonujące bez żadnej licencji lub podmioty 
funkcjonujące na bazie licencji krajów egzotycznych z nigdzie nieraportowanymi wynikami. Określenie pozio-
mu tych segmentów szarej strefy jest niezwykle trudne, eksperci szacują że te segmenty mogą być 2-3 razy 
wyższe niż te opisane w H2G Capital.  
 
Prawda zapewne leży pośrodku i tego typu badania powinny być kontynuowane, a metodologie dopracowy-
wane. Z każdego raportu wynika jednak zdecydowany wzrost legalnego rynku i spadek udziału szarej strefy. 
Udział szarej strefy może dalej spadać wraz z nadejściem nowych regulacji takich jak kwestii informowania i 
reklamy, fiskalnych, usprawnień blokowania stron i płatności i załatanie pokerowej luki.  
 
Trzeba również zaznaczyć, że szara strefa online w zakładach bukmacherskich znacząco różni się od szarej 
strefy w segmencie kasyn online. W przypadku zakładów bukmacherskich, motywacją dla graczy są wyższe 
wygrane. W przypadku kasyna online, taka zasada nie zachodzi, ponieważ podatek w przypadku kasyna nie 
jest naliczany od stawki zakładu. 
 
Szara strefa w segmencie kasyna online bierze się z braku możliwości informowania o legalnej alternatywie, 
zakresu oferowanych produktów (niektórzy dostawcy nie chcą współpracować z monopolistą) i brakiem moż-
liwości stworzenia konkurencyjnego produktu pokera online. 

*Powyższe zestawienie nie zawiera rynków hazardowych Luksemburga, Wielkiej 
Brytanii, Malty i Irlandii. Źródło: MF.gov.pl na podstawie H2 Gambling Capital

Wyszczególnienie (rynek online) 2016 2017 2018 2019

Szara strefa w Polsce�ogółem 79,4% 39,4%
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21,7%
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100,0%

56.3%

29,1%

31,0%

13,4%

28,6%

98,2%
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26,5%
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25,2%
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45,2%

40,5%
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Średnia UE szarej strefy ogółem

Szara strefa w Polsce
w zakładach wzajemnych�
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Szara strefa obecna jest we wszystkich segmentach 
branży rozrywkowej. Zachodzi jednak pewna zależ-
ność między ograniczeniami dla danego segmentu 
i obciążeniami podatkowymi, a realnym rozmiarem 
szarej strefy.  
 
Podmioty, które mimo posiadanej licencji mają ogra-
niczenia w postaci reklamy, nie są w stanie bizne-
sowo konkurować ze spółkami offshore, które nie 
są płatnikiem w polskim systemie podatkowym i nie 
przestrzegają zapisów polskiej ustawy hazardowej. 
 
W Polsce najbardziej zagrożone są segmenty kasyna 
online, zakłady bukmacherskie oraz gry na automa-
tach poza kasynami.

W zależności od segmentu, metody szarej strefy na 
dotarcie do klientów również są różne. Warstwa onli-
ne szczególnie wyróżnia się na polu innowacyjności. 
Jak zatem podmioty bez licencji promują nielegalne 
gry hazardowe?

VPN 
Niektórzy operatorzy hazardowi sami edukują swoich 
klientów, jak używać narzędzi typu VPN, które zmie-
niają numer IP użytkownika internetu, który podej-
muje akcję. Oznacza to tyle, że używając tego typu 
narzędzia do wejścia chociażby na domenę znajdu-
jącą się w rejestrze domen zakazanych, blokada nie 
będzie uruchomiona.

Pośrednicy płatności
Zagraniczni pośrednicy płatności nie weryfikują 
źródeł pochodzenia przelewów. Oznacza to tyle, że 
gracz wyedukowany nie będzie miał problemów z 
wpłaceniem oraz potencjalnym wypłaceniem wygra-
nych środków. Mimo że w Polsce wszyscy operatorzy 
bankowi i tzw. bramki płatności były zobligowanie do 
blokowania niedozwolonych transakcji hazardowych, 
to dalej z wielu kart prepaid gracz jest w stanie zasilić 
konto nielicencjonowanego podmiotu. 

Reklama w social media
Platformy mediów społecznościowych nie dosto-
sowują swoich regulaminów do obowiązującego w 
Polsce prawa, a co za tym idzie, firmy bez licencji 
swobodnie mogą reklamować się, promować i komu-
nikować ofertę do polskojęzycznych klientów. Za po-
mocą profili w mediach społecznościowych operato-
rzy informują również o kolejnych numerach domen, 
które są używane po tym, gdy wcześniejsze adresy 
dopisywane były do rejestru domen zakazanych.
Swobodna interakcja w języku polskim z klientami 
powoduje, że gracz wchodząc na stronę podmiotu 
offshore, nie ma pojęcia, że jest na stronie nielicen-
cjonowanego operatora.

Programatic
Wielu wydawców medialnych w Polsce korzysta z tzw. 
reklamy programatycznej, czyli automatycznego mo-
delu sprzedaży reklam na stronie. Dla wydawców jak 
i dla reklamodawców ten typ sprzedaży reklam jest 
dużo bardziej prosty niż standardowe metody. Nie-
stety taki model niesie ze sobą również zagrożenie 
i brak większej możliwości wyświetlanych reklam ze 
strony wydawców. Reklama programatyczna używa-
na jest głównie do remarketingu, czyli zachęcenia 

Rejestr domen zakazanych to narzędzie, które po-
wstało wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy 
hazardowej w 2017 roku. Jest to spis stron opera-
torów hazardowych, którzy oferują gry bez licencji. 
Jeśli dany operator się na niej znajdzie, dostawcy 
Internetu są zmuszeni, by blokować wszystkie tego 
typu adresy.
 
Obecnie w ramach rejestru domen zakazanych funk-
cjonuje przeszło 13800 domen. Wiele z nich to do-
meny tego samego operatora, ponieważ i tu firmy 
offshorowe znalazły lukę w funkcjonowaniu rejestru. 
Bukmacherzy i kasyna online, których strony są 
blokowane, do nazwy swojej domeny dopisują kolejne 
cyfry i litery, co obchodzi indeksację wcześniej dopi-
sanych adresów. 
 
Proces dopisywania domen jest na tyle czasochłonny, 
że przerwa w dostępie do strony danego operatora to 
przeważnie kilka minut, a czas na dodanie domeny do 
indeksu potrafi zająć Ministerstwu Finansów nawet 
do kilku tygodni.
 
Wraz ze zmianami w Kodeksie Celnym, zmiany do-
tkną również funkcjonowania rejestru domen zaka-
zanych. Gdy zmiany wejdą w życie, domeny będą 
mogły być dopisywane do rejestru przez urzędników 
niższego szczebla, a dodatkowo będą mogły się tam 
znajdować również strony, które reklamują nielicen-
cjonowe gry hazardowe.

2. Które segmenty są najbardziej 
narażone na oddziaływanie sza-
rej strefy?

3. Rejestr domen zakazanych

4. W jaki sposób szara strefa 
omija funkcjonowanie ustawy ha-
zardowej w sektorze online?
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do powrotu i skorzystania z danej usługi, gdy dany 
klient był już wcześniej na stronie nielicencjonowa-
nego podmiotu. 

Reklamy zagranicznych operatorów na wydarze-
niach sportowych w Polsce
Mimo jasnych przepisów odnośnie do tego, którzy 
operatorzy mogą reklamować się w Polsce, problem 
dalej występuje. W sezonie piłkarskim 2020/2021 
w eliminacjach do europejskich pucharów, rywale 
polskich drużyn rozgrywali swoje mecze na terenie 
Polski w strojach z logotypami nielicencjonowanych 
bukmacherów. 
 
Dwa przypadki o których mowa miały miejsce w 
meczach Legia Warszawa – Omonia Nikozja i Piast 
Gliwice – TSV Harberg. Mimo braku odpowiednich 
narzędzi do wyciągania konsekwencji z tego typu 
działań, istnieją możliwości do przeciwdziałania tego 
typu incydentom. 
 
Podmioty zagraniczne w wyżej wymienionych przy-
padkach otrzymały ekwiwalent reklamowy na pozio-
mie kilku milionów złotych z uwagi, że wydarzenia 
sportowe były również transmitowane w telewizji.

Afiliacja offshore
Mimo zmienionej ustawy podmioty offshorowe dalej 
poszukiwały wydawców mediów i stron o tematyce 
hazardowej, którzy chcą działać w modelu afilia-
cyjnym (pozyskiwanie ruchu i klientów na stronę w 
zamian za ustalone warunki premiowe), a podmiotów 
tego typu nie brakuje. 
 
Problem nielegalnej afiliacji istnieje w najwięk-
szym stopniu w sektorze kasyna online. Totalizator 
Sportowy jak i właściciel marki Total Casino nie ma 
możliwości nawiązywania współpracy z podmiotami 
afiliacyjnymi, a tę lukę wykorzystuje szara strefa. Dla 
przykładu klient po wpisaniu w popularną wyszuki-
warkę internetową „ranking kasyn internetowych” 
lub „najlepsze kasyno online” dostaje dziesiątki o ile 

nie setki stron, które wyświetlą zestawienie nielicen-
cjonowanych operatorów. Klient nie dostaje również 
żadnej informacji, że gra u wymienionych operato-
rów jest niezgodna z prawem. 
 
Motywacją graczy korzystających z kasyn offshore 
nie jest chęć wyższych wygranych, ponieważ w prze-
ciwieństwie do zakładów bukmacherskich podatek 
nie jest płacony od stawki zakładu. Główną przeszko-
dą z perspektywy operatora Total Casino jest zatem 
brak możliwości informowania o legalnej alternaty-
wie i skutecznym dotarciem do graczy zainteresowa-
nych produktem.

Cztery lata po wprowadzeniu nowelizacji UGH rynek 
wygląda zupełnie inaczej niż przed jej wprowadze-
niem. Uczestnicy rynku dostrzegają wiele pozytyw-
nych cech normalizujących i regulujących rynek oraz 
zbliżających go do standardów europejskich. 

Z wielu stron docierają sygnały, że branża rozrywko-
wa bogatsza o praktyczne doświadczenia z funkcjo-
nowania w obecnym porządku prawnym, jest gotowa 
do otwartej dyskusji w zakresie kolejnego doprecy-
zowania regulacji wzmacniających legalnych opera-
torów. 

Największym benefitem płynącym ze znowelizowa-
nej ustawy hazardowej są rosnące wpływy zarówno 
dla operatorów hazardowych, jak i do budżetu pań-
stwa z tytułu podatku od gier (o miliard więcej niż w 
2016 roku) i dopłat celowych. Nie powinno to jednak 
spowodować zatrzymania prac nad dalszym regulo-
waniem rynku, bo pomimo że procentowa wartość 
udziału legalnych segmentów hazardowych wzrosła, 
to wartość nominalna szarej strefy w dalszym ciągu 
jest wysoka. 

W interesie wszystkich uczestników rynku powinna 
być przede wszystkim ochrona gracza przed nega-
tywnymi skutkami uzależnień. Jest to możliwe tylko 
i wyłącznie na legalnym rynku. Podjęcie wspólnych 
działań w walce z szara strefa przyniesie korzyści 
zarówno z poziomu zwiększenia wpływów podatko-
wych, jak i wyrównania szans rynkowych legalnych 
operatorów w konkurencji z podmiotami nielicencjo-
nowanymi.

Krok w dobrą stronę
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