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INFORMACJA PRASOWA:  

LEGALNE? NIELEGALNE? ZAKŁADY BUKMACHERSKIE ONLINE 

Zakłady bukmacherskie online w większości nadal są nielegalnie i nie podlegają 

jurysdykcji polskiej. Wielu dorosłych graczy nie zdaje zaś sobie sprawy z tego, że 

gra na nielegalnych portalach oraz nie wie, jakie im za to grożą kary. 

Zakłady bukmacherskie to jedne z 12 legalnych w Polsce rodzajów gier opisanych w Ustawie  
o grach hazardowych. Wyniki rozgrywek sportowych obstawiać można w kolekturach 

stacjonarnych oraz online - na stronach operatorów. Choć szacuje się, że z takiej rozrywki 

korzysta jedynie niecały 1 procent Polaków, to aż ponad połowa z nich gra regularnie, czyli 

kilka razy w miesiącu.  

- Firmy bukmacherskie działające w Polsce legalnie, pozostają pod kontrolą Służby Celnej  

i mają zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie gier. Niestety rynek online zdominowały 

firmy działające nielegalnie. Wielu graczy nie zdaje sobie sprawy z tego, że korzystając z ofert 

tych firm, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego (art. 107), podlegają karze 

grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3 (albo obu tym karom łącznie) – mówi Maja 

Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. 

Jednocześnie przeglądając strony, na których oferowane są zakłady bukmacherskie, gracz może 

mieć problem by samodzielnie rozpoznać, które z nich są legalne, a które nie. Pomimo, że 

firmy je oferujące zarejestrowane są na Malcie, Cyprze czy Gibraltarze - informacje na stronach 

podane są w języku polskim.  

- Grę ułatwia też fakt, że w przeciwieństwie do legalnych operatorów, operatorzy nielegalni 

często nie wymagają weryfikacji wieku gracza za pomocą przesłania danych z dowodu 

tożsamości. W ciągu minuty można mieć zarejestrowane konto i rozpocząć grę. Wystarczy 

podać tylko numer karty kredytowej - dodaje Ruszpel. 

Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2015 r., Służba Celna nie jest w stanie 

zapobiec nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy 

bukmacherskie, których siedziby znajdują się poza granicami Polski. W efekcie, w latach 2012-

2014 liczba zidentyfikowanych przez Służbę Celną podmiotów zagranicznych, urządzających 

nielegalne gry hazardowe, wzrosła z 86 do 156. 

- Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że działający nielegalnie bukmacherzy nie chronią 

osób szczególnie wrażliwych, czyli niepełnoletnich i dzieci, przed grą oraz ryzykiem 

uzależnienia od hazardu - mówi Ruszpel. - Dlatego należy przestrzegać przed tym zagrożeniem 

nie tylko graczy, ale całe społeczeństwo.  



 
Fundacja Inspiratornia powstała w 2010 roku i specjalizuje się w realizacji kampanii społecznych oraz działaniach informacyjnych i edukacyjnych realizowanych w 

przestrzeni publicznej. Pierwszym takim działaniem było namalowanie graffiti poświęconego uzależnionym - "Leczyć zamiast karać". Zgodzili się na nim wystąpić m.in. 

Marek Balicki, Wiktor Osiatyński i Tomek Lipiński. Następnym – cykl ponad 30 audycji w Polskim Radio RDC za dyrekcji Ewy Wanat. 

Jedną z najgłośniejszych akcji Inspiratorni była „Miasto Wciąga” – kampania społeczna połączona z działaniami edukacyjnymi poświęconymi prawu narkotykowemu. 

Ambienty zrealizowane dla tej akcji to imitacje narkotyków oraz termoaktywne ulotki, które rozmieszczono w klubach nocnych i pubach. 

                                                                                                                                    

 

W Polsce zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności w Internecie posiada 

tylko 5 firm bukmacherskich. Są to E-TOTO, Zakłady Sportowe STS, Fortuna, Milenium  

i Totolotek. Trzy ostatnie wzięły udział w szkoleniach poświęconych odpowiedzialnemu 

hazardowi, które poprowadził członek Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Hazardem 

EASG Thomas Nilsson. Fundacja Inspiratornia przygotowała poradnik dla osób obstawiających 

zakłady online, poświęcony profilaktyce uzależnienia od hazardu, w którym znajdą się także 

zasady bezpiecznego grania. Poradnik można pobrać na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl 

 

Więcej informacji:  

www.fundacja-inspiratornia.pl  

fundacja.inspiratornia@gmail.com  

tel.: 606 662 355; 608 015 735 
 

   

 

 

 

 

 

 

Projekt szkoleń był współfinansowany ze środków  

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 
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