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Wybrane zagadnienia

1. Zadania Służby Celnej oraz ustawowe cele do 
realizacji w obszarze gier hazardowych.  

2. Przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom 
społecznym.

3. Wzrost zagrożenia uzależnieniem od hazardu 
wśród dzieci i młodzieży.

4. Działania profilaktyczne przeprowadzane przez 
Służbę Celną.   



 

Zadania Służby Celnej

Do zadań Służby Celnej w obszarze gier 
hazardowych należy:

 udzielanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie gier hazardowych,

 zatwierdzanie regulaminów gier hazardowych,

 wymiar i pobór podatku od gier oraz dopłat,

 kontrola urządzania i prowadzenia gier 
hazardowych,

 rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie, 
zwalczanie przestępczości skarbowej w zakresie 
nielegalnego urządzania gier hazardowych oraz 
ściganie jej sprawców.



 

         Zadania Służby Celnej

Działania Służby Celnej w zakresie zwalczania 
przestępczości urządzania nielegalnych gier są 
skoncentrowane w szczególności na segmencie gier 
na nielegalnych automatach.  

Ten obszar gier hazardowych wywołuje jeden z 
najsilniejszych mechanizmów uzależnień (raport 
CBOS z badań ilościowych na temat „Uzależnienie 
od hazardu” - marzec 2011). 



 

Zasadnicze cele ustawowe związane z 
hazardem na tle wszystkich zadań 
realizowanych przez Służbę Celną

 

 CELE REGULACYJNO –FISKALNE
 

 stabilne i legalne funkcjonowanie zarejestrowanych 
podmiotów prowadzących działalność hazardową,

 uporządkowanie systemu podatkowego w zakresie 
podatku od gier i zapewnienie wpływów 
budżetowych z tytułu tego podatku;



          

Zasadnicze cele ustawowe związane z 
hazardem na tle wszystkich zadań 
realizowanych przez Służbę Celną

  CELE SPOŁECZNE (ochrona  przed uzależnieniami, 
ochrona nieletnich),

 zakaz udziału w grach osób poniżej 18 roku życia 
(uprawnienie osoby kierującej ośrodkiem gier do 
żądania dowodu tożsamości stwierdzającego wiek 
uczestnika gry hazardowej – art. 27 ustawy o grach 
hazardowych),

 zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 
hazardowych osób skazanych za przestępstwo 
popełnione w związku z udziałem w grach 
hazardowych (art. 41c kodeksu karnego),



 Zasadnicze cele ustawowe związane z 
hazardem na tle wszystkich zadań 
realizowanych przez Służbę Celną

 CELE SPOŁECZNE 

 ograniczenie dozwolonej reklamy i promocji gier 
hazardowych oraz informowania o sponsorowaniu 
(art. 29 ustawy),

 obowiązek rejestracji gości w ośrodkach gier 
(art. 15a ustawy),

 obowiązek zainstalowania w kasynie gry 
audiowizyjnego systemu kontroli gier 
(art. 15b ustawy).



                   Działania kontrolne

2011 2012 2013 2014

Liczba 
zatrzymanych 
nielegalnych  
automatów do 

gier 3 229  3 281 5 946 14 
257 

Kontrole gier na automatach – dane dotyczące całego kraju



Działania kontrolne 
Kontrole gier na automatach – Izba Celna w Rzepinie 
(woj. lubuskie) 

2011 2012 2013 2014
Liczba 

zatrzymanych 
nielegalnych  

automatów do 
gier 103 111 194 452



 

 
Przeciwdziałanie

Służba Celna:

 rozpoznaje procesy w obszarze nielegalnego 
hazardu i podejmuje reakcję, chroniąc przed 
uczestnictwem w nielegalnych grach,

 podejmuje skuteczne działania w celu 
uniemożliwienia świadczenia usług przez 
dostawców nielegalnych gier hazardowych.



 Przykładowe urządzenia hazardowe

Automat 
klasyczny - 
„owocarka”



„Symulatory  
gier” - wg 
deklaracji 
właściciela 
-urządzenie 

zręcznościowo-
zabawowe

Przykładowe urządzenia hazardowe



Wielofunkcyjny 
terminal 

internetowy jako 
automat do gier 

Przykładowe urządzenia hazardowe



2. Terminal internetowy 
z urządzeniem wspomagającym 
funkcje finansowe (wpłatomat)

1. Terminal internetowy przyjmujący 
i wypłacający gotówkę

3. Terminal internetowy 
z urządzeniem wspomagającym 

nowej generacji (logowanie, finanse), 
np. PAY@STREET

Przykładowe urządzenia hazardowe



Zdalne gry hazardowe, 
w tym za 

pośrednictwem 
Internetu, tel. kom. itp.

Możliwość uprawiania gier hazardowych 
na innych urządzeniach



Wzrost zagrożenia uzależnieniem od 
hazardu wśród dzieci i młodzieży

      Młodzież należy do najwyższej grupy ryzyka odnośnie 
podejmowania zachowań o charakterze ryzykownym. 
Doprowadzić to może do wielu uzależnień w tym od 
nałogowego hazardu.

     Wg. raportu CBOS z 2012 roku najwyższy odsetek osób 
uzależnionych od nałogowego hazardu obserwuje się wśród 
dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 

    Co czwarty młody człowiek w wieku 15 lat i więcej w 
ciągu ostatnich miesięcy grał w gry na pieniądze.



 

Skala zjawiska wśród młodych ludzi

Według raportu ESPAD ( Europejski Program Badań 
Ankietowych w Szkołach) z 2011 roku:

 
- około 1/3 młodzieży przynajmniej raz w życiu 

uprawiała hazard,
- uprawianie hazardu deklaruje 8,9 % uczniów trzecich 

klas gimnazjalnych oraz 10 % drugich klas szkół 
ponadgimnazjalnych,

- ok. 2% młodzieży może być już zagrożona hazardem 
problemowym.



 

Skala zjawiska wśród młodych ludzi

Inne badania prowadzone przez ośrodki badawcze  ( CBOS) 
potwierdzają, iż:

- na pierwszym miejscu wśród gier hazardowych wybieranych 
przez dzieci i młodzież jest udział w losowaniach lotto i 
konkursach sms,

- na kolejnym miejscu są wszechobecne automaty do gier,

- częściej grają chłopcy niż dziewczęta,

- najczęściej uzależniają się dzieci pozbawione opieki 
rodzicielskiej, których rodzice ostatni rok spędzili poza domem 
np. w pracy poza granicami kraju,

- 37% grającej młodzieży zdarzyło się w ciągu roku wydać więcej 
pieniędzy niż zaplanowało,

- uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce najchętniej grają w 
domu np. przez internet, natomiast uczniowie osiągający słabsze 
wyniki częściej korzystają z automatów do gier.



 

Czynniki ryzyka

Środowiskowe:

- obecność problemu hazardu lub innych uzależnień w 
rodzinie,

- sytuacja materialna i przykładanie przez najbliższych dużej 
wagi do wartości materialnych,

- doświadczenie trudnych i traumatycznych przeżyć (śmierć 
najbliższych, wypadek, ciężka choroba, przemoc fizyczna 
lub psychiczna, nadużycia seksualne).

Psychologiczne:

- niska samoocena,

- impulsywność,

- trudności w relacjach i kontaktach interpersonalnych,

- podatność na negatywny wpływ rówieśników,



 

Najczęstsze objawy uzależnienia:

Objawy związane z procesem uzależniania się młodej osoby od 
hazardu zależą przede wszystkim od indywidualnego rozwoju 
osobowego człowieka i zazwyczaj nie są w każdym przypadku 
takie same. Trudno zatem o postawienie pewnej diagnozy i 
jednoznaczne stwierdzenie uzależnienia. Poniżej prezentuję 
niepokojące symptomy:

- obecność problemu hazardu lub innych uzależnień w rodzinie,

- znaczące zmiany w zachowaniu ( agresja, nerwowość, niepokój),

- pogorszenie się wyników w nauce,

- kłamstwa, drobne oszustwa, kradzieże w domu, szkole,

- częste i chętnie podejmowane rozmowy związane z hazardem,

- niewyjaśnione nieobecności w szkole, 



 

Uzależnienie od hazardu -nowym 
wyzwaniem wychowawczym 

     Problematyka uzależnienia od hazardu powinna znaleźć 
odpowiednie miejsce w planie pracy nauczycieli i specjalistów 
pracujących w szkołach.

     Odpowiednia profilaktyka oraz uświadomienie młodzieży jakie 
zagrożenia mogą wynikać z niekontrolowanego uprawiania 
hazardu, istotnie przyczyni się do zmniejszenia ilości osób, które 
potrzebować będą specjalistycznego leczenia w przyszłości.



Działania profilaktyczne:
Projekt „Służba Celna ostrzega” 



 

Działania profilaktyczne:
Zajęcia edukacyjne w placówkach 

oświatowych 



Wspólna akcja Służby Celnej i Ordynariatu 
Polowego WP 

„Nie daj się uzależnić od hazardu”  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracował:

kom. Bogusław Miszczyński

kom. Krzysztof Orchowski
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