ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
w Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej
Zwracamy się do Państwa w związku z podjęciem inicjatywy zawiązania Izby
Gospodarczej, której celem działania będzie wspieranie polskich legalnych przedsiębiorców
działających w obszarze zakładów bukmacherskich. Naszym celem jest współdziałanie w celu
zapewnienia takim firmom pomocy w codziennych zmaganiach z organami Państwa, a w
szczególności Ministerstwem Finansów, Urzędami Skarbowymi, Urzędami Celno-Skarbowymi i
wszelkimi innymi organami zajmującymi się nadzorem i kontrolą wykonywania działalności
gospodarczej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pozornie legalne czynności nadzorczo-kontrolne
wykonywane przez organy Państwa, nie tylko istotnie utrudniają prowadzenie firmy ale
niejednokrotnie w rzeczywistości są podejmowane z przekroczeniem uprawnień urzędniczych
i doprowadzają do upadłości działającego zgodnie z prawem przedsiębiorcę. Nie
sprzeciwiamy się oczywiście kontrolom uprawnionych organów państwowych. Naszym celem
jest prowadzenie legalnej działalności bukmacherskiej oraz działalności z nią związanej.
Chcemy jednak zapewnić, aby kontrole organów państwa przebiegały zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustaw i rozporządzeń, aby nie paraliżowały funkcjonowania
przedsiębiorstw, aby urzędnicy nie dokonywali nadinterpretacji prawa na niekorzyść
podatników, aby w trakcie kontroli nie wprowadzali w błąd, a nawet zastraszali
przedsiębiorców.
Chcielibyśmy doprowadzić do zmiany podejścia organów Państwa do przedsiębiorców
związanych z powyższą branżą poprzez wykazanie, że kontrolujący urzędnik powinien przede
wszystkim przedsiębiorcy pomóc, wytknąć ewentualne błędy i wskazać jak ich unikać w
przyszłości, po to aby firma rozwijała się jak najprężniej, zwiększała obroty, dokonywała
inwestycji, zatrudniała kolejnych pracowników i płaciła podatki. Dzisiejsza mentalność
urzędnicza oparta jest przede wszystkim na usiłowaniu, niemal za wszelką cenę, znalezienia
jak największej ilości uchybień oraz nałożeniu jak najwyższych kar, upomnień, podatków i
karnych odsetek. Właśnie tę mentalność chcielibyśmy zmienić. Chcemy wykazać, że Państwo,
które przyjmuje od przedsiębiorców liczne, wysokie podatki jest de facto naszym
wspólnikiem, któremu powinno zależeć na rozwoju, a nie upadłości firmy.
Zamierzamy też promować korzystanie z nowych technologii oraz innowacji i
upowszechniać wszelkie nowinki technologiczne, również w mentalności organów władzy
publicznej wykazując, że korzystanie z nich jest zaletą i powinno być wspierane, a nie
dezawuowane przez te organy.
W takim właśnie celu założyliśmy Izbę Gospodarczą, która działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 30.05.1989 r. o Izbach Gospodarczych.
Izba Gospodarcza daje możliwość wywierania realnego wpływu na proces tworzenia
aktów prawnych dotyczący funkcjonowania zakładów bukmacherskich i działalności
powiązanej, a także reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej
przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Izba Gospodarcza może

również stosować lobbing w celu wywarcia korzystnego dla przedsiębiorców wpływu na
prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych i samorządowych. Przedsiębiorca
działający w ramach Izby Gospodarczej ma znacznie większe możliwości obrony swoich
interesów i praw, niż w wypadku, w którym funkcjonuje samodzielnie.
Izby Gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności
gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w
obrocie gospodarczym. Izba Gospodarcza posiada uprawnienia w dziedzinach dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorców, np. prawo do wyrażania opinii o projektach rozwiązań
odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, czy też uczestniczenia w przygotowywaniu
projektów aktów prawnych w tym zakresie. Izba gospodarcza może dokonywać ocen
wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej. Członkostwo w Izbie daje również możliwość nawiązania owocnych kontaktów
biznesowych, poszerzenia rynków, a także podniesienia kompetencji kadry pracowniczej.
Izba Gospodarcza działa w szczególności poprzez:
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występowanie z inicjatywą zmian prawa w zakresie dotyczących zakładów
sportowych,
opiniowanie projektów aktów prawnych,
przekazywanie postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii
Prezydenta i organów samorządowych,
zapewnianie dla swych Członków profesjonalnej i darmowej pomocy prawnej oraz
podatkowej w celu udzielenia pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej,
czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników
kontrolujących przedsiębiorców,
przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz
wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do
uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności
gospodarczej prowadzonej przez członków,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie
budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy
konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w terenie całego kraju,
reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
przedsiębiorców w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w
kontaktach z organami państwowymi,
wspieranie zrzeszonych przedsiębiorców poprzez dostarczanie wiedzy (know-how)
oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych,
organizowanie seminariów, konferencji i innych wydarzeń poświęconych wsparciu
przedsiębiorców.

Prowadzimy profesjonalną stronę internetową, która umożliwia nam stały rozwój i
udzielenie wsparcia jak największej liczbie przedsiębiorców. Współpracujemy z największymi
autorytetami prawnymi i podatkowymi, w szczególności profesorami, w celu wzmocnienia
naszej pozycji i efektywności działania. Zamierzamy również nawiązać współpracę z

analogicznymi organizacjami z Unii Europejskiej oraz wymieniać się doświadczeniami,
pomysłami i spostrzeżeniami.
Przyjęcie w poczet Członków istniejącej Izby następuje po złożeniu przez
przedsiębiorcę na piśmie deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Izby i zobowiązaniu się
do przestrzegania Statutu. Wypełnioną i podpisaną, przez osobę uprawnioną do działania w
imieniu przedsiębiorcy, deklarację członkowską, należy przesłać pocztą na adres siedziby
Izby. Po przesłaniu deklaracji, Przedsiębiorca zostanie zawiadomiony o terminie, w którym
Izba będzie podejmować uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków. Przedsiębiorca
może zostać przyjęty w poczet członków Izby bez konieczności obecności na posiedzeniu
Izby. Przyjęcie w poczet Członków Izby zostanie potwierdzone certyfikatem członkostwa.
Zapewniamy Państwu bieżące wsparcie w trakcie powyższych procedur oraz
profesjonalną obsługę prawną. W przypadku pytań lub wątpliwości, chętnie udzielimy
odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

