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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OSIĄGNIĘCIE PRZEZ STAN NOWY JORK 
REKORDOWYCH WPŁYWÓW Z PODATKÓW OD ZAKŁADÓW SPORTOWYCH  

  
Po zaledwie 5 miesiącach funkcjonowania mobilnych zakładów sportowych 

władze stanu Nowy Jork uzyskały 267 mln USD wpływów z podatków – więcej niż 
jakikolwiek inny stan  

  
Dochody z podatków zainwestowano w edukację, dotacje na programy sportowe 

dla młodzieży oraz zapobieganie problemom związanym z hazardem, leczenie 
oraz usługi z zakresu wychodzenia z tego uzależnienia  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że niedawno uruchomione w stanie Nowy Jork 
mobilne zakłady sportowe pozwoliły uzyskać rekordowe wpływy z podatków w ciągu 
niespełna sześciu miesięcy, przewyższając tym samym wyniki stanów, które oferują 
zakłady sportowe od lat. Według danych władz stanu Nowy Jork, stan wygenerował 
ponad 267 mln USD z zakładów sportowych od stycznia 2022 roku. Od 8 stycznia 
mobilne zakłady sportowe przyniosły 263 mln USD, a od lipca 2019 r. zakłady sportowe 
w czterech nowojorskich kasynach komercyjnych przyniosły 4,3 mln USD całkowitego 
przychodu. Według raportów, w ciągu pięciu miesięcy przychody z zakładów 
sportowych w stanie Nowy Jork przewyższały łączne przychody jakiegokolwiek innego 
stanu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dotyczy to również to Pensylwanii, która od 
listopada 2018 r. uzyskała 253 mln USD przychodów z zakładów sportowych, oraz New 
Jersey, które od czerwca 2018 r. wygenerowało 229 mln USD.  
  
„W ciągu niespełna pół roku stan Nowy Jork stał się liderem wśród wszystkich stanów 
we wdrażaniu skutecznej polityki dotyczącej gier hazardowych, a setki milionów dolarów 
przeznaczono na ważne programy, poprawiające jakość życia wszystkich jego 
mieszkańców”, powiedziała gubernator Hochul. „Zobowiązuję się do przestrzegania 
odpowiedzialnej i skutecznej polityki w zakresie gier hazardowych, która zapewni 
postęp w branży i będzie nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego naszego 
stanu”.  
  
Dyrektor wykonawczy Komisji ds. Gier Hazardowych Stanu Nowy Jork, Robert 
Williams, powiedział: „Liczby te są kolejnym dowodem na to, że branża gier 
hazardowych w stanie Nowy Jork ma się dobrze dzięki wdrożeniu skutecznych regulacji 
oraz działaniom odpowiedzialnych operatorów zakładów sportowych. Te wyniki – setki 
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milionów dolarów przychodu w ciągu niespełna sześciu miesięcy działalności – mówią 
same za siebie”.  
  
Wraz z pojawieniem się mobilnych zakładów sportowych, Komisja ds. Gier 
Hazardowych Stanu Nowy Jork (New York State Gaming Commission), jej partnerzy w 
ramach partnerstwa na rzecz odpowiedzialnego uprawiania hazardu (Responsible Play 
Partnership) oraz ośrodki oferujące gry hazardowe zaangażowały się w proaktywne, 
informacyjne wydarzenia i działania mające na celu zachęcanie do odpowiedzialnego 
uprawiania hazardu.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) stanu Nowy Jork, Chinazo 
Cunningham, powiedział: „OASAS oferuje usługi i wsparcie dla mieszkańców stanu 
Nowy Jork zmagających się z problemem hazardu. Dodatkowe przychody z mobilnych 
zakładów sportowych pozwolą OASAS na dalszy rozwój usług w zakresie 
zapobiegania, leczenia, powrotu do zdrowia i redukcji szkodliwych skutków hazardu dla 
osób i członków ich rodzin, którzy są na nie narażeni”.  
  
Dochody z podatków od mobilnych zakładów sportowych w stanie Nowy Jork będą 
reinwestowane w szkolnictwo podstawowe i średnie oraz dotacje na programy sportowe 
dla młodzieży, a także na zapobieganie problemom z hazardem, leczenie i usługi z 
zakresu wychodzenia z tego uzależnienia. Ponadto od ośmiu operatorów platform do 
mobilnych zakładów sportowych stan pobrał opłaty licencyjne w wysokości 25 mln USD, 
co łącznie przyniosło stanom 200 mln USD. Wszystkie wpływy z opłat licencyjnych 
zostały już przeznaczone na cele edukacyjne.  
  
Senator i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wyścigów Konnych, Gier i 
Zakładów Sportowych, Joseph P. Addabbo, Jr, powiedział: „Mieszkańcy stanu 
Nowy Jork udowodnili, że są gotowi na wprowadzenie do oferty zakładów sportowych, 
w tym ich mobilnego komponentu, i że nie jesteśmy już tym zdezelowanym, chwiejącym 
się samochodem na prawym pasie ruchu, który mijają inne pojazdy (stany), ale 
błyszczącym, rozpędzonym sportowym autem na lewym pasie ruchu, które wyprzedza 
wszystkich innych. Świadectwem jakości pracy włożonej w stworzenie wiarygodnego 
produktu dla mieszkańców stanu Nowy Jork jest fakt, że już w ciągu niespełna sześciu 
miesięcy przekroczyliśmy przychody wszystkich innych stanów. Te rekordowe wpływy z 
podatków już są inwestowane w nasze szkoły, programy sportowe dla młodzieży oraz 
służby zajmujące się problemami z hazardem w stanie Nowy Jork. Z niecierpliwością 
czekam na jeszcze lepszą przyszłość dla branży zakładów sportowych, pracując nad 
uzyskaniem jeszcze większych funduszy i miejsc pracy w naszym stanie dzięki grom 
hazardowym”.  
  
Członek Izby Zgromadzenia i przewodniczący Komisji Wyścigów Konnych i 
Zakładów, Gary Pretlow, powiedział: „W marcu powiedziałem, że: „Jesteśmy na 
dobrej drodze, aby stać się światową stolicą zakładów sportowych”. Mobile zakłady 
sportowe są siłą napędową gospodarki stanu Nowy Jork. Jestem zachwycony 
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wpływami, jakie udało nam się wygenerować na edukację, sport młodzieżowy i 
problematykę związaną z uzależnieniem od hazardu”.  
  
Według GeoComply, firmy zajmującej się oprogramowaniem wykorzystywanym przez 
kasyna sportowe w celu spełnienia wymogów geolokalizacyjnych, od stycznia 
utworzono ponad 2,7 miliona unikalnych kont graczy, którzy przeprowadzili ponad 620 
milionów transakcji.  
  
W roku podatkowym 2023, a następnie co roku, przychody z mobilnych zakładów 
sportowych będą rozdzielane w następujący sposób: 5 mln USD na finansowanie 
programów sportowych dla młodzieży o mniejszych szansach, 6 mln USD na 
finansowanie edukacji i leczenia problematycznych zachowań związanych z hazardem, 
a pozostała większość na pomoc edukacyjną.  
  
W każdy piątek Komisja ds. Gier Hazardowych NYS (NYS Gaming Commission) 
publikuje internetowe cotygodniowe raporty dotyczące mobilnych zakładów sportowych.  
  
Przepisy Komisji wymagają, aby operatorzy przeciwdziałali grze osób niepełnoletnich, 
umożliwiali obstawiającym narzucanie limitów wydatków oraz dzielili się informacjami na 
temat ryzyka i oznak problematycznych zachowań związanych z hazardem. Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork, którzy zmagają się z problemem uzależnienia od hazardu lub znają 
osobę z takim problemem, mogą zadzwonić na bezpłatną, poufną infolinię HOPEline 
pod numer 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) lub wysłać SMS o treści HOPENY 
(467369). Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą również skontaktować się z Regionalnym 
Centrum ds. Rozwiązywania Problemów z Hazardem (Regional Problem Gambling 
Resource Center) pod adresem: https://nyproblemgamblinghelp.org/  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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