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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WYKUPIENIE ZAKŁADÓW NA KWOTĘ 
PRAWIE 2 MLD USD W CIĄGU PIERWSZYCH 30 DNI PO URUCHOMIENIU 

MOBILNYCH ZAKŁADÓW SPORTOWYCH  
   

Rekordowa kwota ponad 70 mln USD wpływów z podatków, z czego prawie cała 
suma przeznaczana jest na edukację; korzystają na tym również sporty 

młodzieżowe i programy związane z zapobieganiem problemom związanym z 
hazardem  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj udane uruchomienie mobilnych zakładów 
sportowych w stanie Nowy Jork, w ramach których, w ciągu pierwszych 30 dni 
obstawiono zakłady na kwotę prawię 2 mld USD. Ta rekordowa kwota, większa niż 
kiedykolwiek zgłoszona przez inny stan, wygeneruje ponad 70 mln USD wpływów 
podatkowych dla stanu Nowy Jork, zapewniając fundusze, które zostaną przeznaczone 
na programy wspierające edukację, sporty młodzieżowe i nie tylko.  
  
„W ciągu ostatniego miesiąca przekonaliśmy się, że mobilne zakłady sportowe mogą 
być motorem gospodarki stanu Nowy Jork, będąc źródłem znacznych funduszy dla 
naszych szkół, sportu młodzieżowego i wielu innych dziedzin”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Ponieważ ta nowa branża nadal się rozwija, władze stanu Nowy Jork 
zapewnią, abyśmy mieli zasoby i zasady, aby był to dla wszystkich korzystne”.  
  

Mobilne zakłady sportowe zostały uruchomione w stanie Nowy Jork 8 stycznia 2022 
roku; od tego czasu w stanie Nowy Jork obstawiono zakłady za ponad 1,98 mld USD. 
Całkowity dochód brutto z gier wyniósł ponad 138 mln USD, a przy 51% stawce 
podatkowej dla stanu, zakłady te wygenerowały ponad 70,6 mln USD dochodu z 
podatków. Zgodnie z prawem stanowym, dochody podatkowe generowane przez 
branżę mobilnych zakładów sportowych muszą być przeznaczane na edukację 
podstawową i średnią, dotacje na program sportowy dla młodzieży, ulgi w podatku od 
nieruchomości oraz na zapobieganie problemom związanym z hazardem i terapię 
uzależnień od gier hazardowych.  

  
W ubiegłym roku gubernator Hochul poleciła Komisji Gier Stanu Nowy Jork 
przygotować się do uruchomienia mobilnych zakładów sportowych, które zostały 
wcześniej zatwierdzone przez ustawodawcę, poprzez zaangażowanie 
licencjonowanych firm do spełnienia wymogów regulacyjnych niezbędnych do 
rozpoczęcia działalności w stanie Nowy Jork. Takie podejście, dzięki temu, że lokalni 



gracze nie będą musieli wyjeżdżać do sąsiednich stanów w celu obstawiania zakładów, 
pozwoli zatrzymać ich w stanie Nowy Jork.  
  
Dyrektor Komisji Gier, Robert Williams, powiedział: „Gubernator Hochul, która 8 
stycznia uruchomiła mobilne zakłady sportowe, nie ma wątpliwości, że istnieje duże 
zainteresowanie zakładami sportowymi online w Empire State, który właśnie ustanowił 
krajowy rekord miesięcznych wpływów z podatków”.  
  
Komisarz OASAS, Chinazo Cunningham, powiedziała: „OASAS jest zobowiązana 
do zapewnienia, że osoby i rodziny potrzebujące pomocy w zakresie hazardu 
problemowego mają dostęp do wszystkich dostępnych wsparcia i zasobów w naszym 
stanie. Przychody z uruchomienia mobilnych zakładów sportowych zapewnią bardzo 
potrzebne wsparcie finansowe dla służb zajmujących się zapobieganiem problemom 
hazardowym, leczeniem i terapią uzależnień”.  
  
Senator Joseph Addabbo Jr. powiedział: „Kiedy wprowadziliśmy mobilne zakłady 
sportowe do stanu Nowy Jork, byliśmy przekonani, że będzie to sukces, ale pobicie 
krajowego rekordu sumy obstawionych zakładów sportowych oferowanych na zaledwie 
sześciu platformach bukmacherskich i to już w pierwszym miesiącu działalności jest 
bardzo satysfakcjonujące i obiecujące. Pobicie tego rekordu dowodzi, że stan Nowy 
Jork był gotowy na mobilne zakłady sportowe i dzięki nim zapewniamy naszemu 
stanowi nowe znaczące źródło dochodów, edukacji i finansowania leczenia uzależnień. 
To może również dać nam wskazówkę odnośnie kierunków rozwoju w przyszłości, 
zwłaszcza, że zbliżają się rozgrywki Super Bowl i March Madness. Przyszłość dla 
mobilnych zakładów sportowych w Nowym Jorku rysuje się w jasnych kolorach!”.  
  
Członek Zgromadzenia, J. Gary Pretlow, powiedział: „Ponad 1 mld USD w 
obstawionych zakładach sportowych w pierwszym miesiącu, plasuje stan Nowy Jork na 
dobrej drodze, aby stał się światową stolicą zakładów sportowych. Cieszę się, że 
Komisji Gier udało się sprawnie ustalić operatorów dwa tygodnie przed terminem”.  
  
W dniu 6 stycznia 2022 r. Komisja zezwoliła czterem dostawcom i operatorom platform 
– Caesars, DraftKings, FanDuel i Rush Street Interactive – na rozpoczęcie działalności 
z dniem 8 stycznia 2022 r. Od tego czasu działalność rozpoczęło 3 kolejnych 
operatorów – Bet MGM, Points Bet oraz Wynn Interactive. W złożonych ofertach 
uwzględniono wszystkich głównych operatorów w Stanach Zjednoczonych, wybierając 8 
dostawców platform i 9 operatorów. 
  
Według GeoComply, firmy dostarczającej oprogramowanie używane przez firmy 
bukmacherskie w celu zapewnienia wymogów geolokalizacyjnych, w ponad 187 mln 
transakcji użyto ponad 1,76 mln unikalnych kont graczy. Geolokalizacja jest 
przeprowadzana w sposób ciągły, aby zapewnić, że podczas obstawiania zakładów 
gracze znajdują się w granicach stanu Nowy Jork.  
   
W roku budżetowym 2022 (od 8 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.) 98% podatku 
stanowego nałożonego na mobilne zakłady sportowe będzie finansować edukację, 1% 



podatku trafi na programy sportowe dla młodzieży defaworyzowanej, a kolejny 1% 
podatku zostanie przeznaczony na finansowanie edukacji i terapii w zakresie hazardu 
problemowego. Wszystkie przychody z opłat licencyjnych są przeznaczane na 
edukację. Plan finansowy budżetu wykonawczego na rok 2023 przewiduje wpływy w 
wysokości 249 mln USD, w tym 200 mln USD z już zebranych opłat licencyjnych w roku 
budżetowym 2022, 357 mln USD w roku budżetowym 2023, 465 mln USD w roku 
budżetowym 2024, 493 mln USD w roku budżetowym 2025, 509 mln USD w roku 
budżetowym 2026 i 518 mln USD w roku budżetowym 2027. Począwszy od roku 
budżetowego 2023, 6 mln USD zostanie przeznaczone na programy zajmujące się 
problemami związanymi z grami hazardowymi, 5 mln USD zasili programy grantowe dla 
sportów młodzieżowych w całym stanie, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na 
edukację.  
  
Zakłady obejmowały ponad 600 mln USD na football, ponad 540 mln USD na 
koszykówkę i prawie 80 mln USD na hokej. Dane liczbowe z wczorajszego Super Bowl 
będą zawarte w cotygodniowym i aktualizowanym w każdy piątek raporcie Mobile 
Sports Wagering Reports, który można znaleźć tutaj.  
  
Komisja wprowadziła przepisy zobowiązujące operatorów do zapobiegania grom 
nieletnich, zapewnienia graczom możliwości ustalenia limitów wydatków oraz 
dostarczania informacji na temat ryzyka związanego z hazardem i oznak hazardu 
problemowego. Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem od 
hazardu, lub osoby, które znają kogoś takiego, mogą znaleźć pomoc, dzwoniąc na 
bezpłatną, poufną infolinię HOPEline pod numer 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) 
lub wysyłając SMS o treści HOPENY (467369).  
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