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Projekt

USTAWA

z dnia                                        

o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach
na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160,
poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
�o grach i zakładach wzajemnych�;

2) w art. 1 wyrazy �gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach� zastępuje się
wyrazami �gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o
niskich wygranych�;

3) w art. 2:
a) w ust. 1:
 - po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
 �2a) wideoloterie, które są urządzane  w sieci terminali wideo połączonych z centralnym
systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub
innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki,
a podmiot urządzający wideoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne,
 2b) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze, zawierającego
przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, gra odbywa
się w skali ogólnokrajowej z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot
urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe�,
 - w pkt 9 wyrazy �towaru lub usługi� zastępuje się wyrazami �towaru, usługi lub innego dowodu
udziału w grze�,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
 �2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość
jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej
stawki, za udział w jednej grze, nie może być wyższa niż 0,06 euro. Równowartość 15 euro i 0,06
euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
poprzedniego roku kalendarzowego.�,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
�3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra
losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych
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posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b, jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na
automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.�;

4)  art. 3. otrzymuje brzmienie:
�Art. 3.  Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone
wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.�;

5) w art. 4:
a) w ust. 1 wyrazy �gier liczbowych i loterii pieniężnych� zastępuje się wyrazami �gier
liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo�,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
�3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 122, poz.1319, z
2001r. Nr 154, poz. 1800 i Nr 110, poz. 1189) w zakresie ochrony konkurencji.�,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 �4.  Ustalenie statutu spółek, o których mowa w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie
sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
a także rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości
przekraczającej równowartość 50 000 euro i podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu
straty, wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.�;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:
�Art. 5.  1. Działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gry bingo
pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust. 1, może nabywać lub obejmować:
1) osoba prawna lub spółka nie mająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na

terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

2) osoba fizyczna będąca obywatelem  Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba
że ustawa stanowi inaczej.�;

7) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
�1a. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie w punktach
gier na automatach o niskich wygranych.�;

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
�1. Zabrania się reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier
cylindrycznych, gier w karty,  gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier
na automatach o niskich wygranych - przez co rozumie się zachęcanie do udziału w nich,
przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w których są urządzane, i
możliwościach uczestnictwa.�;
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9) w art. 9:
a) w pkt 1  lit. a) otrzymuje brzmienie:
 �a) kasyno gry � jako miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości
lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna
liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych
automatów wynosi od 5 do 30 sztuk,�,
b)  dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
�3) punkcie gry na automatach o niskich wygranych � rozumie się przez to miejsce, w którym
prowadzi się gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu,
a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk,�;

10) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
�Urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o
niskich wygranych�;

11) w art. 10:
a) w ust. 1 wyrazy �grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie� zastępuje się
wyrazami �grach  i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, �,
b) w ust. 2 wyrazy �loterii pieniężnej oraz fantowej� zastępuje się wyrazami �loterii pieniężnej,
loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe�;

12) w art. 11:
a) ust. 1 � 5 otrzymują brzmienie:
 �1. Wygrane w grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wypłaca (wydaje) się
okazicielom losów lub innych dowodów udziału w tych grach lub zakładach, za zwrotem tych
dowodów, chyba że regulamin tych gier lub zakładów stanowi inaczej.
 2. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma obowiązku
badania uprawnień okaziciela losu lub innego dowodu udziału w grze lub zakładzie, może
jednak wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli
zachodzą wątpliwości co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub innym dowodem
udziału w grze lub zakładzie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty (wydania)
wygranej, podmiot urządzający taką grę lub zakład jest obowiązany zapłacić odsetki ustawowe
za okres wstrzymania wypłaty (wydania).

 3. Nie dokonuje się wypłaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu udziału w
grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, których autentyczności lub numeru nie
można stwierdzić.
 4. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziału w grze lub zakładzie
wzajemnym, o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo na okaziciela,
stwierdzającego udział w takiej grze lub zakładzie, uczestnikowi takiej gry lub zakładu  nie
przysługują żadne roszczenia wobec podmiotu urządzającego grę lub zakład, chyba że regulamin
takiej gry lub zakładu stanowi inaczej,
 5. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany, na
żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie, wystawić imienne
zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego
zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w
którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
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Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany
prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez 5 lat
następujących po roku, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.�,
 
 b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
 �5a. Podmiot urządzający grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie jest obowiązany
nabywać druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.�,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
�7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz
ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzględniając konieczność
ujęcia we wzorze zaświadczenia w szczególności:

1) danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia o wygranej,
2) określenia rodzaju gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie oraz terminu
uzyskania wygranej,
3) określenia wysokości wygranej.�;

13) art. 12 otrzymuje brzmienie:
�Art. 12. 1. Roszczenia związane z udziałem w grze lub zakładzie wzajemnym, o których mowa
w art. 2 przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.�;

14) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 �1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie lub prowadzenie działalności w zakresie
gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol
Państwa w zakresie gier losowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zakładu .�,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
 �3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu
oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych, z tym że
czynności ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykonuje  izba skarbowa, która
udziela zezwolenia.�,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
�4. Regulamin gry lub zakładu wzajemnego, o których mowa w art. 2, określa:
1) szczegółowe warunki i zasady  gry lub zakładu, w tym  określenie wygranych, terminy oraz
miejsca gry lub zakładu,
2) prawa i obowiązki uczestników gry lub zakładu,
3) nazwę podmiotu urządzającego grę lub zakład,
4) zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń
wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu,
5) wysokość kapitału gry lub  zakładu, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych.
5. Podmiot urządzający gry lub zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiązany
zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu.�;
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15) po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu:
�Art. 15a. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe jest obowiązany
przedstawić ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia urządzanej gry, szczegółową informację o realizacji obowiązku wynikającego z art.
6 ust. 3.
Art. 15b. 1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę
bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym
odczytaniem wyniku gry,  w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem
farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia
struktury papieru, losy lub inne dowody udziału w grze, loterii pieniężnej i fantowej oraz kartony
do gry bingo pieniężne i fantowe.
2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa
w art. 14 ustawy, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
3. Automaty i urządzenia do gier powinny zapewniać ochronę praw grających i realizację
przepisów ustawy.
4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty
posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub
wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania  automatów i urządzeń do gier ponosi
podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2. �;

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:
�Art. 16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę
interesów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry
lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) ogólne warunki urządzania gier  i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym
szczegółowe obowiązki podmiotu urządzającego gry lub zakłady wzajemne wobec ich
uczestników, a także tryb zgłaszania roszczeń oraz wymagania dotyczące regulaminów loterii
fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej,
2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania   automatów i urządzeń do
gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do
eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń,
3) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposoby zabezpieczenia
uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz  jego treść.�;

17) w art. 17:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 �1a. W wideoloteriach i grach na automatach o niskich wygranych mogą uczestniczyć wyłącznie
osoby, które ukończyły 18 lat.�,
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
�5. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa; do tej opłaty mają
zastosowanie  przepisy  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.
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1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452),
6.  Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upoważnionych przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej oraz
pracowników szczególnego nadzoru podatkowego.�;

18) w art. 18 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy �dokumentów tożsamości� zastępuje się wyrazami
�dokumentów potwierdzających tożsamość�;

19) art. 19 i 20 otrzymuje brzmienie:
 �Art. 19.  1. Osoby sprawujące zarząd nad ośrodkami gier i punktami przyjmowania zakładów,
osoby zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami i zakładami wzajemnymi, o których
mowa w art. 2 oraz osoby bezpośrednio prowadzące te gry lub zakłady,  są obowiązane uzyskać
świadectwo zawodowe, z zastrzeżeniem ust.3,
2. Świadectwo zawodowe wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na czas
określony,  osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada nienaganną opinię,
2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej
do zajmowania stanowiska, o które się ubiega,
3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4) posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać za równoważne ze
świadectwami zawodowymi świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację
prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2 .
4. Warunkiem wydania świadectwa zawodowego i uznania za równoważne z nim świadectwa, o
którym mowa w ust. 3, jest wniesienie opłaty.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając ochronę interesów
uczestników gier lub zakładów wzajemnych oraz w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu
takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wiąże się z koniecznością uzyskania
świadectwa zawodowego,
2) wzór świadectwa zawodowego.

Art. 20. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomości
przepisów o grach i zakładach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie
niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca  się z 3 osób wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników urzędu
obsługującego tego ministra.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
4. Członkowie komisji egzaminacyjnej, za swoje czynności, otrzymują wynagrodzenie.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawidłowości

przebiegu egzaminu, określi, w drodze rozporządzenia:
1)  regulamin działania komisji egzaminacyjnej ,
2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego składania,
3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia  członków komisji egzaminacyjnej.�;



7

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:
�Art. 22. 1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana  do
zainstalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym
umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikację
prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu
obrazu.
2.  Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie osobom upoważnionym,
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do sprawowania nadzoru i kontroli,
pracownikom szczególnego nadzoru podatkowego lub uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o którym mowa w ust. 1,
uwzględniając, w szczególności  konieczność zapewnienia możliwości odtworzenia przebiegu
każdej gry.�;

21) w art. 24:
a) po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
� 1a. Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych udziela  izba skarbowa, na obszarze której są urządzane i prowadzone takie
gry.�,
b)ust. 6 otrzymuje brzmienie:
�6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przekazać
określonym izbom i urzędom skarbowym uprawnienia do wydawania zezwoleń na urządzanie
loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych, urządzanych
na terenie jednego województwa oraz określać szczegółowy sposób ich wydawania -
z uwzględnieniem ochrony praw grających oraz zapewnienia  właściwej kontroli prowadzenia
gier.�;

22) w art. 25:
a) w zdaniu wstępnym po wyrazach �w art. 24 ust. 1� dodaje się wyrazy �i 1a�,
b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
�3) 200 tys. euro � gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych�;

23) art. 26 otrzymuje brzmienie:
�Art. 26. 1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych,
o których mowa w art. 2,  powołuje się rady nadzorcze.
2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej, występującej z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia, mogą być wydawane tylko akcje imienne.
3. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek, prowadzących działalność w zakresie, o którym
mowa w  art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw finansów
publicznych , z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Każda zmiana w strukturze kapitału spółek,  posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, wymaga uzyskania zezwolenia
właściwej izby skarbowej.
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5 . W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji (udziałów)
akcjonariusza (udziałowca), dysponującego akcjami (udziałami), których wartość nie przekracza
jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4.
6. Wniosek w sprawie zezwoleń, o których mowa w ust. 3 i 4, zawiera:
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich akcji

(udziałów),
2) wskazanie nabywcy (zastawcy) w razie nabycia (zastawu) akcji lub udziałów:

a) w przypadku spółek  handlowych � przez podanie pełnej nazwy i adresu siedziby spółki,
b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby (imiona i

nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz rodzaj, seria i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość),

3) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji (udziałów) i
przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność tych środków,
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się:
1) odpis aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) aktualny odpis umowy lub statutu spółki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego w przypadku spółki, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit.a),
3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są zbywane, oraz
sytuację finansową nabywcy.�;

24) w art. 27a w zdaniu wstępnym po wyrazach �w art. 24 ust.1� dodaje się wyrazy �i 1a�;

25) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzmieniu:

�Art. 27 b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, jeżeli :

1) założycielami albo akcjonariuszami (udziałowcami) spółek prowadzących działalność w
zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w  art. 5 ust. 1,  dysponującymi akcjami
(udziałami ), których wartość przekracza jedną setną kapitału spółki, lub członkami zarządu, rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej takich spółek są osoby fizyczne, prawne lub spółki nie
posiadające osobowości prawnej, co do  których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,

2) członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prowadzących działalność
w zakresie  gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, są osoby fizyczne nie
będące obywatelami polskimi lub obywatelami Państw Członkowskich Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ,

3) przed właściwym organem toczy się postępowanie przeciwko osobom, wymienionym w ust. 1
i 2, w sprawie legalności źródeł pochodzenia kapitału.�;

26) art. 28  i 28 a otrzymują brzmienie:
�Art. 28.  1. Spółka, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier i
zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie może powierzyć innemu podmiotowi
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem lub urządzaniem tych gier lub zakładów.
2. Automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich.
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Art. 28a. Przepisów art. 26-28 nie stosuje się do działalności w zakresie loterii promocyjnej,
loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.�;
27)  w art. 29:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
�1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców -
jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn
zwiększa się o 1.
2. Salony gier na automatach oraz salony gry bingo pieniężne mogą być lokalizowane w
miejscowościach liczących do 100 tys. mieszkańców � jeden salon. Na każde kolejne rozpoczęte
100 tys. mieszkańców liczba dozwolonych salonów gier zwiększa się o 1.�,

2) w ust. 3  wyrazy  �danych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego�
zastępuje się  wyrazami � danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny �;

28) art. 30 otrzymuje brzmienie:
�Art. 30. Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach
gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół,
placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.�;

29) skreśla się art. 31 i 31a;

30) w art. 32:
a) w ust. 1:
- w zdaniu wstępnym wyrazy �zakładów wzajemnych oraz gier na automatach� zastępuje się
wyrazami �zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych�,
- w pkt 1 wyrazy �rejestru handlowego� zastępuje się wyrazami �Krajowego Rejestru
Sądowego�,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
�5) odpis dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy
zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą urządzane  gry, a w
przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych lub punkty urządzania gier na
automatach o niskich wygranych - zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z
budynku (lokalu),�,
-pkt 7 otrzymuje brzmienie:
�7) przewidywany rodzaj gier lub zakładów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczbę, wraz z

informacją o planowanej kolejności ich uruchomienia,�,
-  pkt 11 otrzymuje brzmienie:
�11) projekty regulaminów gier,�,
- dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
�19) oświadczenie osób, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, że nie toczy się przeciwko nim
postępowanie w sprawie legalności źródeł pochodzenia kapitału�,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
�1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest składane pod rygorem stwierdzenia
nieważności zezwolenia.�,
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c) w ust. 2:
- pkt 9 otrzymuje brzmienie:
�9) projekt regulaminu gry,�,
- dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
13) ekspertyzę losów, innych dowodów udziału w grze lub kartonów, potwierdzającą
zabezpieczenie przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w
szczególności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem
lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru�;

31) w art. 33:
a) w ust. 1 po wyrazach �Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki,� dodaje się wyrazy
�prowadzącej działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, o  których mowa w art. 5 ust.
1,�,
b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
�2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami fizycznymi.
Osoby te powinny ponadto przedstawić odpowiednie, uwierzytelnione zaświadczenia,
wystawione przez właściwe władze państwa, którego są obywatelami lub stałymi
mieszkańcami.�;

32) w art. 34:
a) w ust. 1 wyrazy � gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach� zastępuje się

wyrazami � gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2�;
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
�2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 1, odnoszących się do loterii promocyjnej i
loterii audioteksowej następuje w terminie 2 miesięcy,�;

33) w art. 35:
a) w ust. 1:
- w zdaniu wstępnym wyrazy  �zakładów wzajemnych oraz gier na automatach� zastępuje się
wyrazami �zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych�,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
�3) miejsce urządzania gier lub zakładów ,�,
- w pkt 4 wyrazy �gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach� zastępuje się
wyrazami � gier lub zakładów �,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie
�4. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 3 i  3a, dołącza się zatwierdzone regulaminy  gier lub
zakładów.�;

34) w art. 36 w ust. 1 po wyrazach �zakładów wzajemnych� dodaje się wyrazy� i gier na
automatach o niskich wygranych�;

35) w art. 37 po wyrazach �zakładów wzajemnych� dodaje się wyrazy� lub punktów gier na
automatach o niskich wygranych�;

36) w art. 38:
a) w ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
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�5) 1000 euro - w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.�,
b) w ust. 3 wyrazy  �gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach� zastępuje się
wyrazami  �gier lub zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 2,�;

37) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
�1. Podmiot urządzający gry i zakłady, o których mowa w art. 2, uiszcza opłaty za udzielone
zezwolenia i opłatę egzaminacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 3, oraz opłaty za wydanie
świadectwa zawodowego lub uznanie za równoważne z nim świadectwa, o którym mowa w art.
19 ust. 3.�;

38) w art. 40 w ust. 1 wyrazy  �gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach�
zastępuje się wyrazami �gier i zakładów, o których mowa w art. 2,�;

39) w art. 42:
a) w pkt 1 po wyrazach �w loteriach� dodaje się wyrazy �i grze telebingo�,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
�2a) w wideoloteriach � kwota stanowiąca różnicę między kwotą wpłaconą lub zakredytowaną w
pamięci terminala a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier,�,
c) w pkt 6 skreśla się wyraz �użytych�;

40) po art. 42 dodaje się art. 42a i 42b w brzmieniu:
�Art. 42a. 1. Podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej
�podatnikami�, są obowiązane do obliczania i wpłacania podatku od gier za okresy miesięczne, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Podatek od gier jest wpłacany  na rachunek właściwego urzędu skarbowego   w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Podatnicy urządzający gry liczbowe wpłacają podatek od gier, na rachunek właściwego urzędu
skarbowego, w terminie 10 dni od dnia losowania.
4. Podatnicy są obowiązani bez wezwania składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe
dla podatku od gier, według ustalonego wzoru, za okresy miesięczne w terminie, o którym mowa
w ust. 2.
5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji,
chyba że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

6. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku
złożenia deklaracji, są obowiązani do przedstawienia właściwemu urzędowi skarbowemu
rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry,
określonego w zezwoleniu.

Art. 42b.Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z
zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, ustala się:
1) według miejsca lokalizacji ośrodka gier,
2) według siedziby podmiotu prowadzącego zakłady wzajemne, gry liczbowe, loterie pieniężne,
grę telebingo lub wideoloterię,
3) według siedziby organu, który wydał zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo
fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.�;
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41) art. 43 otrzymuje brzmienie:
�Art. 43.1.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty,
2) inne terminy składania rozliczeń, o których mowa w art. 42a ust.6.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa
w ust. 1 i 2, uwzględnia:

1) specyfikę poboru podatku od gier,
2)założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier
oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych.�.

42) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
�Art. 44a. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier,
sporządza i przedstawia rozliczenie podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr jest
sporządzany odrębnie dla każdej ze spółek nabywających kartony do gry bingo pieniężne.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 14, będący płatnikiem podatku od gier jest obowiązany
ponadto:
1) sporządzać roczne obliczenie pobranych kwot podatku i przedstawiać je właściwemu urzędowi
skarbowemu do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego to obliczenie dotyczy;
obliczenie zawiera sumy wpłat podatku od gier, pobranych od spółek urządzających grę bingo
pieniężne,
2) przechowywać prowadzone rejestry podatku od gier oraz dowody przekazania pobranego
podatku, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamknięto.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia
niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:
1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów,
2) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier
oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych.�;

43) w art. 45 w ust. 1:
a) w pkt 2 po wyrazach � loterii pieniężnej� dodaje się wyrazy  � i gry telebingo�,
b) w pkt 4 po wyrazach � na automatach�  dodaje się wyrazy � oraz dla wideoloterii,�;

44) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:
�Art. 45a 1. Podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich
wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej
równowartość 200 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Wartość euro
ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata
podatku.�;

45) w art. 46 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
�4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa
w ust. 3, uwzględnia:
1) specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier i zakładów,
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2)założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od gier
oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych.�;
46) w art. 47a  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
�1. W grach wymienionych w art. 4 ust.1, ustanawia się dopłaty w wysokości 25% stawki, ceny
losu lub innego dowodu udziału w grze.";

47) w art. 47b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
�1. Podmioty urządzające gry, o których mowa w art. 4 ust. 1, są obowiązane przekazywać
wpływy z dopłat, o których mowa w art. 47a ust. 1, na wyodrębnione rachunki środków
specjalnych, prowadzone w tym celu przez:

a) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20%,
b) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w wysokości 80%.�,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
�1a. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 lit. a), są przeznaczone wyłącznie na
promowanie i wspieranie:
a) ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze

edukacyjnym,
b) twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i

rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej,
c) działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego,
d) młodych twórców i artystów,
e) działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.�;

c) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:
�2. Wpływy z dopłat, o których mowa w ust. 1 lit. b), są przeznaczone wyłącznie na
modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu
wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

2a. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób
określony w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000
r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz.  1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676).�;

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
�2c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji zadań, o których mowa w ust. 1a, tryb składania
wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i
zapewnienie ciągłości realizowanych zadań, przy uwzględnieniu poziomu przychodów środków
specjalnych.�;

e) w ust. 3 po wyrazach �określonych dla� dodaje się wyrazy �dokonywania w danej grze�;

f) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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�4. Do wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy
ustawy, o której mowa w ust. 2a, dotyczące dotacji celowych podlegających szczególnym
zasadom rozliczania.�;

48) w art. 48 w ust. 3 po wyrazach �na automatach� dodaje się wyrazy �oraz szczególny nadzór
podatkowy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych�;

49) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:
�Art. 48a. Izba skarbowa, która udzieliła zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrolę nad
działalnością podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych w zakresie
zgodności tej działalności z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem
gry.�;

50) w art. 49:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
�Podmioty urządzające i prowadzące  gry i zakłady, o których mowa w art. 2, są obowiązane, na
każde wezwanie, umożliwić inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom upoważnionym przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych dokonanie wszystkich czynności
niezbędnych do zagwarantowania skuteczności kontroli i nadzoru, a w szczególności: �,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
�4. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić ewidencję napiwków.
Do ewidencji napiwków stosuje się ust. 1 pkt 2 i 6.�;

51) w art. 51:
a) skreśla się pkt 1-3,
b)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
� 4) określić sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając zapewnienie
skuteczności sprawowanego nadzoru i kontroli.�;

52) w art. 52:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyraz �oraz� zastępuje się wyrazem �lub�,
b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
�4) skazania, prawomocnym orzeczeniem sądu, osoby wymienionej w art. 27b pkt 1, za
przestępstwo, o którym mowa w art. 299 § 1 lub § 2 Kodeksu karnego�;

53) po art. 52a dodaje się art. 52b i 52c w brzmieniu:
�Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynności ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, określone w art. 49, 50 i 52 wykonuje właściwa izba skarbowa.
Art. 52c. Izby skarbowe corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, przedkładają ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych informację o realizacji ustawy w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych.�

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr
117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz.
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1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz.
199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie:

�6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach
o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez
uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych,
6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych,
loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa
wartość tych wygranych nie przekracza kwoty trzykrotności najniższego wynagrodzenia za
pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok
podatkowy, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o
grach i zakładach wzajemnych,�;

2) w art. 41 w ust. 7 po wyrazach �loteriach pieniężnych,� dodaje się wyrazy �grze telebingo,�.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz.
572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216,  z 2001 r.
Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365,  Nr 74, poz.
676 i Nr 89, poz. 804) w art. 35b:
1) w ust. 1 - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
�2) urządzanie gier w kasynach gry, na automatach i na automatach o niskich wygranych, tam
gdzie się one znajdują.�;
2) w ust. 2 - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
�3) otwarcia i zamknięcia stołów gry w kasynach gry, obliczania rezultatów gier na stołach i na
automatach, a także  przychodów oraz stosowania maksymalnej stawki i wartości maksymalnej
wygranej  w grach na automatach o niskich wygranych,�.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz.
670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr
111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z
1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz.
459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr
122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185 i Nr 41, poz. 365) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2  wyrazy
�gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach� zastępuje się wyrazami �gier
losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych�.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) art. 66 otrzymuje brzmienie:
� Art. 66. Do papierów wartościowych, określonych w art. 3 ust. 2 i 3, dopuszczonych do
publicznego obrotu, nie stosuje się przepisów o grach i  zakładach wzajemnych.�
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Art. 6. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr
70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz.
18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr
93, poz. 820) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
�6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych,".

Art. 7. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 30 w § 5 wyrazy �zakładu wzajemnego lub gry na automacie� zastępuje się
wyrazami �zakładu wzajemnego, gry na automacie lub gry na automacie o niskich wygranych�;
2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie:
�§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: �gra bingo fantowe", �gra
losowa", �gra na automacie", �gra na automacie o niskich wygranych", �wideoloteria", �gra
telebingo", �loteria audioteksowa", �loteria fantowa", �loteria promocyjna", �zakłady wzajemne",
�zezwolenie", mają znaczenie nadane im w przepisach o grach i zakładach wzajemnych";
3) tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

�Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych�;
 
4) w art. 107:
a)  w § 1 wyrazy �zakład wzajemny lub grę na automacie� zastępuje się wyrazami �zakład

wzajemny, grę na automacie lub grę na automacie o niskich wygranych�,
b)  w § 3 wyrazy �zakładzie wzajemnym lub grze na automacie� zastępuje się wyrazami

�zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych�.

5) w art. 109 wyrazy �zakładzie wzajemnym lub grze na automacie� zastępuje się wyrazami
�zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych�.

6) w art. 110 wyrazy �zakładzie wzajemnym lub grze na automacie� zastępuje się wyrazami
�zakładzie wzajemnym, grze na automacie lub grze na automacie o niskich wygranych�.

Art. 8. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

�7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych�.

Art. 9. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr
48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158,  z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085,
Nr 111, poz. 1197 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)  w art. 14 skreśla się ust. 4a
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Art. 10. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz.
1099) w art. 10 wyrazy  �przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na
automatach �  zastępuje się wyrazami � przepisów o grach i zakładach wzajemnych�.

Art. 11. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) w art.
14 w ust. 1 wyrazy �przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach�
zastępuje się wyrazami � przepisów o grach i zakładach wzajemnych�.

Art. 12. 1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej.
2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
udziałowcami (akcjonariuszami) spółek, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wymienionej w
art. 1, mogą być wyłącznie osoby krajowe, nie będące osobami zależnymi od podmiotów
zagranicznych w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Art. 13. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o ustawie o grach losowych, zakładach
wzajemnych i grach na automatach albo o przepisach o grach losowych, zakładach wzajemnych i
grach na automatach należy przez to rozumieć odpowiednio ustawę o grach i zakładach
wzajemnych lub przepisy o grach i zakładach wzajemnych.

Art. 14.  Akty wykonawcze wydane na podstawie uchylonych lub zmienionych przepisów
ustawy wymienionej w art. 1, pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich nowymi przepisami, o
ile nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Art. 15. Do loterii pieniężnych urządzanych na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przed dniem wejścia w życie ustawy, do
czasu ich zakończenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16.  Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem
art. 1 pkt 46 i pkt 47 lit. a - c i lit. e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

UZASADNIENIE

W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na
automatach /dalej: ustawa/ zostały określone warunki urządzania i zasady prowadzenia
działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Trzeba przy
tym zaznaczyć, że ustawa zawiera zamknięty katalog gier, które mogą być urządzane
w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów, czego konsekwencją jest zakaz prowadzenia tych
gier, które nie zostały wymienione w ustawie.
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Do Ministerstwa Finansów wpływają liczne postulaty w sprawie stworzenia możliwości
prawnych dla wprowadzenia na rynek gier nowych produktów. Reakcją ministerstwa na
postulaty wprowadzenia nowych produktów i technologii powinno być tworzenie norm
prawnych zapewniających legalność takiej działalności, należycie chroniących interes społeczny,
jak również zabezpieczających wpływy do budżetu państwa. Rozszerzenie katalogu gier, które
mogą być urządzane na podstawie ustawy wiąże się z koniecznością sformułowania warunków
podejmowania i prowadzenia tej działalności, określenia jej opodatkowania oraz poddania
procedurom kontrolnym.

Przedłożony projekt nowelizacji zawiera kilka zasadniczych zmian w obowiązującym stanie
prawnym, a w szczególności:

1. Rozszerzenie ustawowego katalogu gier o wideoloterie, grę telebingo i gry na automatach o
niskich wygranych;

2. Określenie warunków podmiotowych podjęcia działalności w zakresie nowo wprowadzonych
gier;

3. Określenie procedury uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie;
4. Ustalenie zasad opodatkowania gier;
5. Objęcie nowych gier systemem nadzoru i kontroli;
6. Zmianę limitów lokalizacyjnych;
7. Dostosowanie przepisów ustawy do wymogów Unii Europejskiej.

Wprowadzenie do katalogu wideoloterii ma na celu uregulowanie statusu prawnego nowej
technologii w obszarze gier. Jednocześnie proponuje się objąć ich urządzanie monopolem
państwa, który do tej pory obejmował jedynie prowadzenie działalności
w zakresie gier liczbowych i loterii  pieniężnych. W celu umożliwienia podmiotom
wykonującym monopol państwa rozszerzenia oferty gier o zasięgu ogólnokrajowym
z losowaniem na antenie telewizyjnej, proponuje się objęcie regulacją ustawową gry telebingo.
Takie rozwiązanie powinno zapewnić zwiększenie wpływów do budżetu państwa, a jednocześnie
zapewni właściwy nadzór i kontrolę tej działalności.
W związku z objęciem wideoloterii oraz gry telebingo monopolem państwa podjęcie działalności
przez jednoosobowe spółki skarbu państwa nie wymaga uzyskania zezwolenia. Podstawę
rozpoczęcia działalności w tym zakresie stanowi przepis art. 4 ustawy.
W obowiązującym stanie prawnym gry na automatach mogą być urządzane wyłącznie
w kasynie gry lub w salonie gry na automatach. Proponuje się by gry na automatach,
w których jednorazowa wygrana nie przekraczałaby równowartości 15 euro
 a maksymalna stawka za jedną grę nie byłaby wyższa niż 0,06 euro, mogły być urządzane poza
ośrodkami gier � w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych. Tym samym
rozszerzona byłaby dostępność automatów z określonym limitem wygranych. Jednocześnie
proponuje się ograniczenie dopuszczalnej liczby tych automatów do trzech
w jednym miejscu oraz zakaz lokalizowania miejsca gry na automatach o niskich wygranych w
odległości mniejszej niż 100 m. od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
oraz ośrodków kultu religijnego.

Podobnie jak w przypadku gier na automatach, działalność w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych mogłaby być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością. Takie rozwiązanie ma na celu usprawnienie nadzoru
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i kontroli a także zbliża warunki prowadzenia działalności w obu obszarach (gier na automatach i
gier na automatach o niskich wygranych). Procedurę uzyskania zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych określono analogicznie do
procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, z tą
jednak różnicą, że  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych będzie wydawała właściwa izba skarbowa. Z uwagi na fakt, że przewiduje się
dużą liczbę wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie tej działalności, przyznanie
uprawnień 16 izbom skarbowym zapewni równoległe rozpatrywanie dużej ilości wniosków.

Z uwagi na fakt, iż wideoloterie i gry na automatach z technicznego punktu widzenia są grami na
podobnych urządzeniach a zasady gry są zbliżone, proponuje się wprowadzenie dla wideoloterii
stawkę podatkową w wysokości 45%, przy czym podstawę opodatkowania określono jako
różnicę pomiędzy wpłatami do urządzenia a realizowanymi wygranymi.
Z uwagi na występujący w tych grach system monitorująco sprawozdawczy zaproponowane
rozwiązanie podatkowe będzie łatwe do wprowadzenia, a następnie do weryfikowania przez
organ podatkowy. Jednocześnie dla gry telebingo zaproponowano 15% stawkę podatku od gier, a
podstawę opodatkowania będzie stanowić suma wpływów uzyskanych ze  sprzedaży losów lub
innych dowodów udziału w grze. Takie rozwiązanie wynika z faktu, iż gra
w swoim charakterze jest zbliżona do loterii pieniężnej.

Natomiast gry na automatach o niskich wygranych proponuje się objąć podatkiem
w formie zryczałtowanej w wysokości 200 euro od jednego automatu miesięcznie.
Z uwagi na to że przewiduje się, iż eksploatowana będzie duża liczba automatów
o niskich wygranych (kilkadziesiąt tysięcy) przyjęty system uprości i ułatwi pobór tego podatku.
Ustalona wysokość zaproponowanego ryczałtu wynika z analizy dotychczasowych wpływów z
gier na automatach urządzanych w ośrodkach gier działających na podstawie zezwolenia (około
500 euro miesięcznie), z uwzględnieniem wprowadzenia w tych automatach ograniczenia
wysokości wygranej do 15 euro.

Biorąc pod uwagę, że wideoloterie i gry telebingo urządzane będą przez jednoosobowe spółki
skarbu państwa, nadzór nad tą działalnością będzie sprawowany przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych w zakresie zgodności tej działalności z przepisami ustawy,
udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem gry oraz ministra właściwego do spraw skarbu
państwa w ramach nadzoru właścicielskiego.

W odniesieniu do gier na automatach o niskich wygranych proponuje się, żeby kontrolę
i nadzór sprawowały izby skarbowe właściwe do udzielenia zezwolenia na prowadzenie tej
działalności. Wstępna weryfikacja podmiotów ubiegających się o udzielenie zezwolenia jest
prowadzona na etapie ubiegania się przez podmiot o zezwolenie. Przyznanie uprawnień
kontrolnych i nadzorczych izbom skarbowym stanowi konsekwencję przyznania im uprawnień
koncesyjnych.

Jednocześnie proponuje się objęcie gier na automatach o niskich wygranych szczególnym
nadzorem podatkowym, sprawowanym przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Jest to rozwiązanie
analogiczne do przyjętego w zakresie gier na automatach. Konieczność jego wprowadzenia
wynika z możliwości prowadzenia działalności na automatach o niskich wygranych poza
ośrodkami gier i co za tym idzie, na znacznie większą skalę.
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Kolejna zmiana zaproponowana w projekcie ustawy dotyczy limitów lokalizacyjnych
ośrodków gier.

Wraz z wejściem w życie w 1993 r. przepisów ustawy wprowadzono  limity lokalizacyjne dla
kasyn gry, salonów gier na automatach i salonów gry bingo pieniężne uzależniając liczbę
ośrodków gier od liczby mieszkańców (Art. 29 i 30 Ustawy). Powyższa zasada określania
limitów powoduje, że niewykorzystane są lokalizacje w małych miejscowościach, przy
jednoczesnym zainteresowaniu podmiotów otwieraniem ośrodków w dużych miastach, gdzie
wolnych lokalizacji brakuje.
Proponuje się uelastycznienie limitów, poprzez ich zwiększanie  proporcjonalnie do liczby
mieszkańców.
Sztywne określenie limitów lokalizacyjnych doprowadziło do naruszenia proporcji pomiędzy
ilością ośrodków gier przypadających na określoną liczbę mieszkańców
w różnych miastach (np. w Warszawie 1 salon przypada na 235 tys. mieszkańców,
w Gdyni 1 salon na 83 tys. mieszkańców). Wydaje się także uzasadnione stworzenie prawnych
możliwości, dla otwierania ośrodków gier w miastach, które nie spełniają wymogów dotyczących
minimalnej liczby mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości o charakterze turystycznym
jak Sopot, czy Zakopane. W tym celu proponuje się żeby
w miastach do 100 tys. można było prowadzić jeden salon gier, a na każde kolejne 100 tys.
mieszkańców możliwość otworzenia jednego salonu. Analogicznie odnośnie kasyn:
w miastach do 250 tys. mieszkańców jedno kasyno, na każde następne 250 tys. mieszkańców �
jedno kasyno . Proponowana zmiana spowoduje wzrost ośrodków gier w większych miastach, co
przyniesie wymierne korzyści dla budżetu.
Jednocześnie w celu ograniczenia liczby otwieranych kasyn w małych miejscowościach
proponuje się wprowadzenie warunku minimalnej ilości zainstalowanych automatów
i urządzanych w kasynach tzw. gier żywych ( gry cylindryczne i gry w karty).

Przedłożony projekt nowelizacji zawiera ponadto zmianę polegającą na dostosowaniu przepisów
ustawy do wymogów Unii Europejskiej.

Art. 44 Układu Europejskiego przewiduje, że Polska zapewni w odniesieniu do zakładania
przedsiębiorstw  przez przedsiębiorstwa  i obywateli Wspólnoty, traktowanie nie mniej
korzystne, niż traktowanie własnych obywateli i przedsiębiorstw.  Przepis tego artykułu

wynika bezpośrednio z ustanowionych przez Traktat o Ustanowieniu Wspólnoty
Europejskiej (TWE) swobód (swobody zakładania przedsiębiorstw i swobody przepływu

kapitału) oraz zakazu dyskryminacji ze względu na narodowość.
Na potrzebę nowelizacji  ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych wskazała też
Sejmowa Komisja Integracji Europejskiej w Dezyderacie nr 3 uchwalonym na posiedzeniu
w dniu 19 marca 1999 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o grach
losowych... W Dezyderacie Komisja wskazała na niezgodność art. 5 cyt. ustawy z prawem Unii
Europejskiej i zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań dostosowawczych.

Obecnie obowiązujący przepis  art. 5 ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych
i grach na automatach pozostaje zarówno w niezgodności z Układem Europejskim jak
i z wymienionymi powyżej zasadami ustanowionymi przez TWE, gdyż w rzeczywistości
całkowicie ogranicza możliwość zakładania przedsiębiorstw i dokonywania przepływów
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kapitałowych  przez przedsiębiorstwa z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
tym samym statuując faktyczną i bezpośrednią dyskryminację  pomiędzy przedsiębiorstwami
krajowymi a przedsiębiorstwami z państw EOG.
Projektowana ustawa ma na celu wyeliminowanie istniejącej niezgodności z prawem Unii
Europejskiej poprzez umożliwienie działalności w zakresie hazardu spółkom akcyjnym
i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością mającym siedzibę na terytorium RP, w których
akcje lub udziały obejmują lub nabywają bądź osoby prawne lub spółki nie posiadające
osobowości prawnej, mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG bądź
osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego UE lub EOG.
Jednocześnie proponuje się określenie przesłanek, których wystąpienie skutkuje odmową
wydania zezwolenia na prowadzenie działalności objętej przedmiotem ustawy. Zezwolenie nie
mogłoby być wydane, jeżeli  udziałowcami (akcjonariuszami) byłyby osoby, co do których
istniałyby uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku
publicznego lub jeżeli  przed właściwym organem toczyłoby się postępowanie
w sprawie legalności źródeł pochodzenia kapitału.

Uzasadnienie szczegółowe:

tytuł ustawy
Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej tytuł ustawy powinien odpowiadać jej zakresowi
przedmiotowemu. Po nowelizacji ustawa swym zakresem będzie obejmować trzy kategorie gier
tj. gry losowe, gry na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych oraz zakłady
wzajemne.

Art. 1
Zmiana wynika z wprowadzenia nowej kategorii gier � gier na automatach o niskich wygranych.

Art. 2 ust. 1 pkt 2a i 2b
Rozszerzono katalog gier o wideoloterię i grę telebingo. Ma to na celu uregulowanie statusu
prawnego nowych produktów oraz nowych technologii w obszarze gier.

Art. 2 ust. 1 pkt. 9
Proponuje się aby loterie, w których uczestniczy się przez nieodpłatne nabycie dowodu
udziału w grze zaliczyć do kategorii loterii promocyjnych.  Takie rozwiązanie umożliwi
podmiotom, które nieodpłatnie dystrybuują  dowody udziału w loterii, urządzanie loterii
promocyjnych w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów. W obowiązującym stanie
prawnym ww. przedsięwzięcia promocyjne kwalifikowane były  do loterii fantowych,
podczas gdy celem ich podejmowania była promocja sprzedaży towarów i usług.

Art. 2 ust. 2b
Proponowana zmiana ma na celu objęcie regulacją ustawową nowej kategorii gier � gier na
automatach o niskich wygranych, w których wartość jednorazowej wygranej nie może
przekroczyć 15 euro a maksymalna stawka udziału za jedną grę nie byłaby wyższa niż 0,06 euro.
Wprowadzenie ograniczenia wysokości wartości jednorazowej wygranej w tych automatach jest
uzasadnione dużą dostępnością ww. gier. Uwzględniając fakt, że pojedyncza gra trwa około 4
sekund, w celu ograniczenia możliwości wysokich przegranych, proponuje się wprowadzenie
maksymalnej stawki udziału  w jednej grze.
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Konsekwencją wprowadzenia gier na automatach o niskich wygranych będą odpowiednie zmiany
w przepisach art. 3; tytule rozdziału 2; art. 10 ust. 1 ; art. 11 ust 1-4; art. 12 ust. 1; art. 13 ust. 4
pkt 1-3 i 5 oraz ust. 5; art. 35 ust. 1 pkt 4; art. 39 ust. 1; art. 40 ust. 1.

Art. 2 ust. 3
Zmiana ma na celu doprecyzowanie uprawnień ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w zakresie kwalifikowania urządzanych gier lub zakładów.

Art. 4 ust. 1, ust. 3 i ust. 4
Zmiana ma na celu objęcie monopolem państwa wideoloterii i gry telebingo. Przyjęcie takiego
rozwiązania wychodzi naprzeciw zarówno postulatom organu właścicielskiego podmiotów
wykonujących monopol w zakresie gier jak i samych podmiotów dążących do rozszerzenia
swojej oferty, zwiększenia przychodów i tym samym wpływów do budżetu państwa.
W związku z utratą mocy ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, konieczne
jest powołanie przepisów obecnie obowiązujących.
Skreślono  przepis, zgodnie z którym realizacja monopolu państwa, mogła stanowić wyłączny
przedmiot działalności spółek wykonujących ten monopol. Obowiązujący obecnie przepis
art. 4 ust. 4 ustawy w sposób nieuzasadniony ogranicza możliwość prowadzenia dodatkowej
działalności gospodarczej przez spółki realizujące monopol w zakresie gier liczbowych i loterii
pieniężnych. Zaproponowana zmiana umożliwi efektywne wykorzystanie wysokich nakładów
inwestycyjnych poniesionych przez Totalizator Sportowy w ogólnopolską sieć teleinformatyczną.
Ustępowi 4 proponuje się nadać nowe brzmienie. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy wykonywanie
monopolu należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa. Minister Finansów sprawuje ponadto nadzór i kontrolę całego rynku gier i
zakładów wzajemnych oraz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich wpływów
budżetowych z tego rynku. Z uwagi na fakt, że ok. 70 % wpływów budżetowych z tytułu podatku
od gier pochodzi  z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Totalizator Sportowy, zapewnienie
udziału ministra właściwego do spraw finansów publicznych, poprzez wyrażanie zgody, na etapie
podejmowania poszczególnych czynności ułatwi nie tylko sprawowanie nadzoru ale też
planowanie założeń ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku
od gier.

Art. 5 ust. 1,ust. 2 i ust. 3
Zmiana ma na celu wyeliminowanie istniejącej niezgodności z prawem Unii Europejskiej
poprzez umożliwienie działalności w zakresie hazardu spółkom akcyjnym i spółkom
z ograniczoną odpowiedzialnością mającym siedzibę na terytorium RP, w których akcje lub
udziały obejmują lub nabywają bądź osoby prawne lub spółki nie posiadające osobowości
prawnej, mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG bądź osoby
fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego UE lub EOG.
Ponadto proponuje się wprowadzenie takich samych wymogów w odniesieniu do formy
organizacyjno prawnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych,
gier w karty, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych, gier na automatach oraz
gier na automatach o niskich wygranych.
Obecnie przeszkodą w przejściu do drugiego etapu stowarzyszenia RP-UE jest
w dalszym ciągu sprawa ograniczeń kapitałowych m.in. w sektorze gier losowych i zakładów
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wzajemnych. Sprawa przejścia do drugiego etapu stowarzyszenia została poruszona przez stronę
wspólnotową  podczas posiedzenia Podkomitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych (12-
13.03.2002). Należy także podkreślić, że zgodnie ze Stanowiskiem Negocjacyjnym dotyczącym
gier losowych odpowiednia zmiana ww. ustawy powinna nastąpić �znacznie przed 31 grudnia 2002
r.�. Poza tym nowelizacja ww. ustawy przyczyni się do realizacji w ustawodawstwie polskim
wspólnotowej zasady swobodnego przepływu kapitału. Prawo wspólnotowe zakazuje wszelkich
ograniczeń dotyczących swobodnego przepływu kapitału zarówno między państwami
członkowskimi, jak i państwami członkowskimi a państwami trzecimi. Oznacza to, iż wszelkie
restrykcje kapitałowe powinny zostać zniesione. Przepływ kapitałowy jest pojęciem bardzo
różnorodnym i obejmuje między innymi inwestycje bezpośrednie. Są one zdefiniowane w sposób
podobny do nomenklatury stosowanej przez OECD jako wszelkiego rodzaju inwestycje
dokonywane przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mające na celu ustanowienie trwałych i
bezpośrednich stosunków pomiędzy osobą dostarczającą kapitału a przedsiębiorcą w celu
prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez przedsiębiorstwa z kolei rozumie się
przedsiębiorstwa prawnie niezależne (np.: spółki córki) oraz biura przedstawicielskie czy
oddziały. Przepływ kapitału obejmuje także inwestycje portfelowe a także zakup wszelkiego
rodzaju papierów wartościowych (np.: obligacji) czy zaciąganie i udzielanie kredytów i
pożyczek. Swoboda przepływu kapitału nie jest swobodą absolutną i podlega, podobnie jak inne
swobody ustanowione przez TWE, określonym ograniczeniom. Wyjątki dotyczą prawa państw
członkowskich i odnoszą się  do zastosowania odpowiednich przepisów podatkowych, które
rozróżniają pomiędzy siedzibą podatników oraz miejsca zainwestowanego kapitału bądź mają na
celu zapobieżenie naruszeniom prawa wewnętrznego w szczególności podatkowego, dotyczącego
nadzoru finansowego lub które ustanawia postępowanie dotyczące deklaracji kapitałowych dla
celów administracyjnych lub informacji statystycznej albo też mają za podstawę interes
publiczny lub publiczne bezpieczeństwo. Przepisy dot. swobodnego przepływu kapitału nie
naruszają też ograniczeń dotyczących prawa do zakładania przedsiębiorstw, które są zgodne z
TWE.
Zmiana w ust. 3 jest konsekwencją zmiany w przepisach o spółkach handlowych.

Art. 7 ust. 1a
Dodanie ust. 1a jest następstwem ograniczenia możliwości urządzania niektórych gier losowych i
gier na automatach do ustawowo określonych miejsc. Podobne rozwiązanie przyjęto w
przypadku gier na automatach o niskich wygranych. Wprowadzony przepis jednoznacznie
przesądza, że prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych będzie dozwolone wyłącznie w miejscach określonych
w ustawie.

Art. 8 ust. 1
Objęcie zakazem reklamy wideoloterii i gier na automatach o niskich wygranych jest
konsekwencją obowiązującego zakazu reklamy gier o podobnym charakterze tj. gier urządzanych
w salonach gier i w kasynach gry. Wprowadzenie zakazu reklamy gry w kości uniemożliwi
pośrednie reklamowanie kasyn, w których mogą być organizowane.

Art. 9. pkt 1 lit. a)
Z uwagi na zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy rozwiązania w zakresie limitów
ośrodków gier wydaje się uzasadnione  wprowadzenie warunku minimalnej ilości
zainstalowanych automatów i urządzanych w kasynie gry tzw. gier żywych. Wprowadzenie
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takiego rozwiązania ma celu ograniczenie ryzyka wzrostu liczby ośrodków gier,
a w szczególności w małych miejscowościach. Minimalną liczbę gier i automatów określono na
poziomie jaki obecnie występuje w najmniejszym działającym ośrodku gier.

 Art. 9 pkt 3
Dodany przepis określa pojęcie punktu gry na automatach o niskich wygranych. Jednocześnie
wprowadza się limit liczby automatów o niskich wygranych w jednym miejscu do 3 sztuk.

Art. 10 ust. 1
Określenie w ustawie relacji wartości stawki do wartości wygranej dotyczy wszystkich gier,
dlatego konsekwentnie przyjęto takie rozwiązanie w odniesieniu do gier na automatach
o niskich wygranych.

Art. 10 ust. 2
W obowiązujący stanie prawnym nie został określony warunek minimalnej ogólnej wartości
wygranych dla gry bingo fantowe. Z uwagi na fakt podobieństwo gry bingo fantowe i loterii
fantowej przejawiające się w tym, że zysk z obu gier jest przeznaczony w całości na cele
dobroczynne celowe jest określenie jednakowej wartości wygranych w obu grach. Jednocześnie
proponuje się określenie dla nowej gry telebingo minimalnej ogólnej wartości wygranej w
wysokości takiej samej jak dla loterii pieniężnych t.j. 30%.

Art. 11 ust. 5a
Dodanie tego przepisu ma na celu wprowadzenie obowiązku nabywania druków zaświadczeń o
uzyskanej wygranej od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 Art. 11 ust. 7
Celem wprowadzonej zmiany jest doprecyzowanie delegacji ustawowej oraz określenie
wytycznych w celu zapewnienia zgodności przepisu z art. 92 Konstytucji RP.

Art.12
Zmiana ma na celu objęcie regulacją normatywną terminów przedawnienia roszczeń.

Art. 13 ust. 1
Z uwagi na treść przepisu art. 13 ust. 2 i 3 określającego że regulamin gry stanowiącej
monopol państwa oraz zmiany w tym regulaminie zatwierdza minister właściwy do spraw
finansów publicznych konieczne było też uzupełnienie przepisu ust. 1 o obowiązek
przedkładania projektu regulaminu gry losowej objętej monopolem państwa.

Art. 13 ust. 3a
Dodanie przepisu wynika z przyjętego w projekcie rozwiązania, iż właściwym organem
w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych jest izba skarbowa. W związku z powyższym izbom skarbowym należy
przyznać kompetencję także do zatwierdzania regulaminów gier na automatach
o niskich wygranych jak również do zatwierdzania zmian w tych regulaminach.

Art. 13 ust. 4 pkt 4
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Zmiana ma na celu doprecyzowanie treści regulaminów gier i zakładów poprzez wyraźne
zobowiązanie podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie do określania
w regulaminach obok trybu składania roszczeń, także trybu postępowania reklamacyjnego,
o którym mowa w art. 12 ust. 2.

Art. 15a
Zgodnie z przepisami Ustawy dochód z gry bingo fantowe i loterii fantowej przeznaczany jest w
całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych,
w szczególności dobroczynnych. Uwzględniając nałożone na ministra właściwego do spraw
finansów publicznych obowiązki w zakresie nadzoru i kontroli, koniecznym jest wprowadzenie
ww. regulacji w celu zwiększenia skuteczności nadzoru nad urządzaniem tych gier, w zakresie
przeznaczenia środków uzyskanych z ich organizowania.

Art. 15b
W ust. 1 wprowadzono przepis materialny, nakładający na podmioty urządzające loterie
pieniężne i fantowe oraz gry bingo pieniężne i fantowe obowiązek zabezpieczenia losów i innych
dowodów udziału w grze oraz kartonów przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem
wyników gry.
W ust. 2 określono obowiązek zatwierdzania przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych wzorów kartonów do gry bingo pieniężne.
Ponadto w ust. 3-5 określone zostały ustawowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i
użytkowania automatów i urządzeń do gier.

Art. 16
Zmiany w treści tego przepisu mają na celu dostosowanie delegacji ustawowej do wymogów art.
92 Konstytucji RP, poprzez określenie wytycznych i doprecyzowanie upoważnienia.   Ponadto
dodano przepisy materialne w zakresie obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego do
spraw finansów publicznych na wprowadzenie do eksploatacji i użytkowania  automatów i
urządzeń do gier losowych oraz ponoszenia kosztów wprowadzenia do eksploatacji i
użytkowania automatów do gier oraz urządzeń do gier losowych ponosi podmiot ubiegający się o
zezwolenie na prowadzenie działalności z wykorzystaniem ww. automatów i urządzeń. Obecnie
odpowiedni przepis ten znajduje się w akcie wykonawczym.

Art. 17 ust. 1a, ust. 5 i 6
Wprowadzenie tego przepisu ma na celu ochronę osób niepełnoletnich przed uczestnictwem w
grach na automatach o niskich wygranych.   Kolejna zmiana jest konsekwencją zmiany
przepisów ordynacji podatkowej. Ponadto ujednolicono status pracowników wykonujących
nadzór i kontrolę w ośrodkach gier.

Art. 18 ust. 2 pkt 3
Zmiana jest następstwem zniesienia definicji dokumentu tożsamości w przepisach
o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Art. 19
Zmiana ma charakter porządkujący przepisy. Ponadto dostosowano delegacje ustawowe do
wymogów art. 92 Konstytucji RP, poprzez określenie wytycznych i doprecyzowanie
upoważnienia. Zmiany treści tego przepisu mają na celu ochronę praw uczestników gier. Osoby,
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o których mowa w art. 19 ust. 1  w projekcie nowelizacji ustawy powinny posługiwać się
językiem polskim w stopniu wystarczającym do sprawdzenia wiedzy niezbędnej do zajmowania
stanowiska, o które się ubiegają (uzyskanie świadectwa zawodowego poprzedzone jest
egzaminem).
Ta propozycja uzasadniona jest koniecznością udzielania klientom szczegółowych informacji o
zasadach gry oraz do przyjmowania ewentualnych reklamacji.
Wprowadzono możliwość uznawania za równoważne ze świadectwami zawodowymi świadectwa
wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenie w zakresie gier i zakładów.

Art. 20
Przepis określa zakres przedmiotowy egzaminu oraz sposób powołania komisji egzaminacyjnej,
przyznanie wynagrodzenia komisji oraz delegację dla ministra właściwego do spraw finansów
publicznych do wydania aktu wykonawczego. Skreślono przepis o możliwości uznawania
świadectw wydanych przez władze innego państwa, gdyż sposób uznawania nabytych uprawnień
do wykonywania zawodu regulują  odrębne przepisy.

Art. 22
Przepisy regulujące, co powinno być objęte magnetycznym zapisem obrazu znajdują się
w przepisach wykonawczych do Ustawy. Tymczasem magnetyczny zapis obrazu ma duże
znaczenie dla weryfikacji prawidłowości wydawania zaświadczeń o wygranych. Powoduje
to potrzebę wprowadzenia do Ustawy zapisów regulujących tę kwestię, co powinno ułatwić
weryfikowanie prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej. Naruszenie
tego przepisu będzie skutkowało sankcją, o której mowa w art. 52 Ustawy (cofnięcie
zezwolenia). Zmiana w ust.2 ma na celu ujednolicenie statusu pracowników wykonujących
nadzór i kontrolę w ośrodkach gier.

Art. 24 ust. 1a
Określenie w art. 24 ust. 1a izby skarbowej jako organu uprawnionego do udzielania zezwoleń na
urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, ma na
celu usprawnienie i skrócenie procedury warunkującej uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w ww. zakresie.

Art. 24 ust. 6
Zmiana o charakterze legislacyjnym, polegająca na określeniu gier, które mogą być przedmiotem
zezwoleń udzielanych przez izby skarbowe.

Art. 25 pkt 3
Zgodnie z przyjętymi w nowelizacji rozwiązaniami, działalność w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych może być prowadzona przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki
akcyjne. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku spółek prowadzących działalność w zakresie
gier na automatach minimalna wysokości kapitału wynosi 500 tys. euro, celowym jest ustalenie
dla spółek prowadzących działalność
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych minimalnej wysokości kapitału na kwotę 200
tys. euro
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Art. 26
Analogicznie do rozwiązań przyjętych w stosunku do spółek prowadzących działalność na
podstawie ustawy, proponuje się objęcie spółek prowadzących działalność w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych obowiązkiem powołania rady nadzorczej.
W związku z faktem, iż w ramach procedury koncesyjnej badana jest, między innymi, legalność
pochodzenia kapitału, uzasadnione jest wprowadzenie systemu nadzoru nad strukturą kapitału
spółki. Ponadto uwzględniając fakt, iż organem wydającym zezwolenie
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych jest izba skarbowa, uzasadnionym jest
wprowadzenie zapisu, iż każda zmiana w strukturze kapitału spółki, która posiada zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, wymaga
zezwolenia właściwej izby skarbowej.

Zmiana w pkt 4 ma na celu doprecyzowanie treści przepisu poprzez określenie obowiązków
nałożonych na wnioskodawcę w zakresie wskazania źródeł pochodzenia środków na nabycie lub
objęcie udziałów lub akcji i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających
legalność tych środków w trybie art. 26 ust. 3 i 4.

Art. 27a.
Zmiana ma na celu objęcie podmiotów ubiegających się o zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych obowiązkiem
udokumentowania: legalności źródeł pochodzenia kapitału, terminowego wywiązywania się
z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa, terminowego opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne.

Art. 27b.
Wprowadzenie tego przepisu ma celu określenie  przesłanek których wystąpienie skutkuje nie
wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności objętej przedmiotem ustawy.  Zezwolenie nie
będzie wydane jeżeli:
- udziałowcami (akcjonariuszami) są osoby, co do których istnieją uzasadnione zastrzeżenia z

punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, lub
- przed właściwym organem, przeciwko określonym osobom,  toczyłoby się postępowanie w

sprawie legalności źródeł pochodzenia kapitału.

Art. 28 ust. 1 i 2
Wprowadzenie w art. 28 ust. 1 zakazu powierzania przez podmiot prowadzący działalność
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, innemu podmiotowi wykonywania
czynności związanych z prowadzeniem tych gier ma na celu przeciwdziałanie sytuacji,
w której działalność w ww. zakresie mogłaby być prowadzona przez inny podmiot niż ten, który
uzyskał zezwolenie. Podobne rozwiązanie wprowadzono w art. 28 ust. 2, gdzie określono, iż
automaty do gier, automaty do gier o niskich wygranych oraz urządzenia służące do prowadzenia
gier nie mogą stanowić własności osób trzecich. Ma to zapewnić prowadzenie działalności
wyłącznie z wykorzystaniem automatów i urządzeń, będących własnością podmiotu, który
uzyskał zezwolenie.

Art. 28a
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Z uwagi na określenie w art. 6 ust. 1 ustawy, iż o zezwolenie na urządzenie określonych gier
mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, stosowanie przepisów art. 26 - 28 nie znajduje uzasadnienia.

Art. 29 ust. 1 - 3
Sztywne określenie limitów lokalizacyjnych doprowadziło do naruszenia proporcji pomiędzy
ilością ośrodków gier przypadających na określoną liczbę mieszkańców
w różnych miastach (np. w Warszawie 1 salon przypada na 235 tys. mieszkańców,
w Gdyni 1 salon na 83 tys. mieszkańców). Wydaje się także uzasadnione stworzenie prawnych
możliwości, dla otwierania ośrodków gier w miastach, które nie spełniają wymogów dotyczących
minimalnej liczby mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza miejscowości o charakterze turystycznym
jak Sopot, czy Zakopane. W tym celu proponuje się żeby
w miastach do 100 tys. można było prowadzić jeden salon gier, a na każde kolejne 100 tys.
mieszkańców możliwość otworzenia jednego salonu. Analogicznie odnośnie kasyn:
w miastach do 250 jedno kasyno, na każde następne 250 tys. mieszkańców � jedno kasyno.
Proponowana zmiana spowoduje wzrost ośrodków gier w większych miastach, co przyniesie
wymierne korzyści dla budżetu.
Zmiana w ust. 3 uwzględnia fakt, iż dane o których mowa w tym przepisie nie są ogłaszane przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lecz gromadzone przez GUS.

Art. 30
Wprowadzenie tego przepisu, jest podyktowane ochroną osób niepełnoletnich przed swobodnym
dostępem do gier na automatach o niskich wygranych proponuje się aby miejsca gry na
automatach były oddalone co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.

Art. 31 i 31a.
Skreślenie art. 31 i 31a. jest konsekwencją wprowadzenia zmian w art. 29.

Art. 32 ust. 1
Zmiana ma na celu objęcie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie gier na
automatach o niskich wygranych wymaganiami formalnymi analogicznymi do rozwiązań
przyjętych w przypadku gier na automatach. Z uwagi na charakter gier
i określone w ustawie miejsca lokalizacji zbędny jest wymóg przedkładania odpisu dokumentów
wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiązującej do
oddania we władanie budynku (lokalu), a celowe wydaje się posiadanie przez wnioskodawcę
zgody władającego budynkiem (lokalem) do korzystania z budynku bądź lokalu (pkt 5). Takie
rozwiązanie wydaje się również uzasadnione w przypadku punktów przyjmowana zakładów
wzajemnych.
Proponuje się skreślenie w art. 32 ust. 1 pkt 11 część zdania stanowiącego, iż projekty
regulaminów gier powinny zawierać w szczególności zasady postępowania reklamacyjnego o
którym mowa w art. 12, gdyż w art. 13 ust. 3 pkt 4 wprowadza się wymóg, aby regulamin gry
losowej, zakładu wzajemnego i gier na automatach o niskich wygranych zawierał zasady
postępowania reklamacyjnego.
Ponadto dodano obowiązek przedkładania ekspertyzy potwierdzającej zabezpieczenie losów lub
innych dowodów udziału w grze oraz kartonów potwierdzającą zabezpieczenie przed
sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku. Jednocześnie z uwagi na
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wprowadzenie przepisu art. 27b dodano obowiązek przedkładania oświadczenia  osób, o których
mowa w art. 27b ust. 1 i 2, że nie toczy się wobec nich postępowanie w sprawie legalności źródeł
pochodzenia kapitału, pod rygorem stwierdzenia nieważności zezwolenia.

Art. 33 ust. 1 i 2
W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie obowiązku przedłożenia
zapytania o karalność przez podmioty ubiegające się o zezwolenie na urządzania loterii
promocyjnych i loterii audioteksowych, proponuje się określenie w ust. 1, iż obowiązek ten
będzie dotyczył spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
Zmiana treści ust. 2 art. 33 pozwoli zrealizować warunki określone w ust. 1 art. 33 oraz umożliwi
organowi wydającemu zezwolenie weryfikację osób fizycznych będących wspólnikami spółki,
przedstawiającymi sobą co najmniej jedną setną kapitału, oraz członkami władz (zarządu, rady
nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie w oparciu
o przedstawione odpowiednie zaświadczenia wystawione przez właściwe władze państwa,
którego są obywatelami lub stałymi mieszkańcami.

Art. 34
Termin 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku jest rozwiązaniem analogicznym do przyjętych dla
gier urządzanych w kasynie, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieniężne oraz w
zakresie zakładów wzajemnych i jest uzasadniony nałożonymi na organ wydający zezwolenie
przepisami ustawy obowiązkami, w tym w szczególności obowiązkiem badania legalności
kapitału spółki ubiegającej się o zezwolenie.

Art. 35 ust. 1 pkt 3
W obowiązującym stanie prawnym art. 32 ust. 1 nie nakłada na podmiot obowiązku załączania
do wniosku o udzielnie zezwolenia informacji o właścicielu budynku (obiektu),
w którym są urządzane gry lub zakłady. Natomiast przepis art. 35 ust. 1 pkt 3 w obecnie
obowiązującym stanie prawnym nakłada obowiązek zamieszczania w zezwoleniu informacji o
właścicielu budynku w którym prowadzone są gry lub zakłady. Te dwie normy prawne są
wewnętrznie sprzeczne. Proponuje się likwidację tego stanu. Uwzględniając zasadę trwałości
decyzji administracyjnych nie wydaje się zasadne utrzymywanie warunku określonego
w art. 35 ust. 1 pkt 3.

Art. 36
Mając na celu równe traktowanie przedsiębiorców prowadzących działalność
o podobnym charakterze, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych powinno być udzielane na okres 6 lat.

Art. 37
Proponuje się aby jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych było udzielane na określoną w zezwoleniu liczbę punktów urządzania gier na
automatach o niskich wygranych. Powyższe rozwiązanie ma na celu zapewnienie przejrzystości
warunków prowadzenia działalności oraz ułatwienie sprawowania nad nią nadzoru i kontroli.

Art. 38
W celu zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestnika gry oraz innych ewentualnych
roszczeń, w tym zwłaszcza z tytułu zobowiązań podatkowych, proponuje się w art. 38 ust. 1
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dodanie punktu 5, stanowiącego iż spółka, której udzielono zezwolenia jest obowiązana złożyć
finansowe zabezpieczenie w wysokości wynoszącej równowartość 1000 euro -
w przypadku prowadzenia gier w punkcie gry na automacie o niskich wygranych.
Ustalona kwota zabezpieczenia wynika z analizy obowiązujących kwot finansowych
zabezpieczeń dla działalności w zakresie gier na automatach, z uwzględnieniem wprowadzonego
w przypadku gier na automatach o niskich wygranych limitu wygranej.

Art. 39 ust.1
Zmiana jest konsekwencją zmiany przepisu art. 19 i 20 ustawy.

Art. 42 pkt 1
Ponieważ zasady prowadzenia gry telebingo są zbliżone do zasad urządzania loterii pieniężnej, w
związku z tym proponuje się określenie jednakowej podstawy opodatkowania podatkiem od gier
i stawki podatku od gier.

Art. 42 pkt 2a i 6
Mając na celu realizację zasady równego traktowania przedsiębiorców prowadzących działalność
o podobnym charakterze, podstawę w wideoloteriach określono analogicznie, jak w przypadku
gier na automatach.

Art. 42a, 42b, 43  i 44a
Zmiana ma na celu przepisem  rangi ustawowej określić zasady obliczania podatku od gier,
terminy i tryb płatności oraz tryb sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń
z tego podatku. Ponadto minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze
rozporządzenia może określić inne terminy płatności podatku od gier oraz tryb jego zapłaty, wzór
deklaracji oraz zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku składania deklaracji. Do
wszystkich delegacji wprowadzono wytyczne, zgodnie z wymogami art. 92 Konstytucji RP.
Wskazanie jako właściwego w sprawach podatkowych w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych organu, który wydał zezwolenie, jest następstwem upoważnienia izb skarbowych do
wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Właściwość organów
podatkowych w zakresie wideoloterii i gry telebingo określono tak samo, jak właściwość
organów podatkowych w zakresie innych gier objętych monopolem państwa.

Art. 45 ust. 1 pkt 2
Dla gry telebingo zaproponowano 15% stawkę podatku od gier, a podstawę opodatkowania ma
stanowić suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału
w grze. Takie rozwiązanie wynika, z faktu, iż gra w swoim charakterze  jest zbliżona do loterii
pieniężnej.

Art. 45 ust. 1 pkt 4
Wideoloterie mają podobny charakter co gry na automatach. Z technicznego punktu widzenia są
grami na podobnych urządzeniach a zasady  gry są zbliżone. Dlatego też proponuje się stawkę
podatku od gier ustalono na tym samym poziomie � 45%, przy czym podstawę opodatkowania
określono jako różnicę  pomiędzy wpłatami do urządzeń a realizowanymi wygranymi.
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Art. 45a
Przepis ten wprowadza zasadę objęcia gier na automatach o niskich wygranych podatkiem od
gier płaconym w formie ryczałtu. Opodatkowanie gier na automatach o niskich wygranych
podatkiem od gier płaconym w formie ryczałtu w wys. 200 euro od jednego automatu
miesięcznie. Ustalona wysokość zaproponowanego ryczałtu wynika z analizy dotychczasowych
wpływów z gier na automatach urządzanych w ośrodkach gier działających na podstawie
zezwolenia (około 500 euro miesięcznie).
Z uwagi na przewidywaną dużą liczbę automatów zaproponowane rozwiązanie ułatwi pobór
należności podatkowych.

Art. 46 ust. 4
W dodanym ustępie 4 przepisu tego artykułu wprowadzono wytyczne do wydania aktu
wykonawczego, co ma doprowadzić do zgodności tego przepisu z art. 92 Konstytucji RP.

Art. 47a ust. 1 i 47b
Wprowadzane zmiany mają na celu pozyskanie przez Ministra Kultury dodatkowych środków na
realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak również
zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli zadań finansowanych ze środków specjalnych
pochodzących z dopłat do stawek, ceny losów i innych dowodów udziału w grze.
Ponadto uszczegółowiono przepis ust. 3 w art. 47b poprzez wskazanie, że dopłaty są
przekazywane na zasadach i w terminach określonych dla podatku od gier. W projekcie
określono, że wpływy przeznaczone są na promowanie i wspieranie  ogólnopolskich i
międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym, twórczości
literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju
czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej, działań na rzecz
ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, młodych twórców i artystów oraz działań na rzecz
dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

Art. 48 ust. 3
Zmiana wynika z wprowadzenia nowej kategorii gier - gier na automatach o niskich wygranych.
Objęcie szczególnym nadzorem podatkowym gier na automatach o niskich wygranych,
sprawowanym przez urzędników kontroli skarbowej,  podyktowana jest potrzebą zapewnienia
właściwego nadzoru nad realizacją obowiązków podatkowych w przedmiotowym zakresie. Jest
to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w obecnie obowiązującym stanie prawnym w
ośrodkach gier. Skoro zaś obowiązuje szczególny nadzór podatkowy w ośrodkach gier, to tym
bardziej powinien obowiązywać w miejscach urządzania gier na automatach o niskich
wygranych. Mając na uwadze przewidywaną znaczną ilość zarówno automatów jak i miejsc
urządzania gier na tych automatach, przyjęte rozwiązanie jest w pełni uzasadnione.

Art. 48a
Ustanowienie izb skarbowych jako organów sprawujących nadzór i kontrolę nad działalnością
podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych jest konsekwencją przyjęcia
zasady, że izby skarbowe zostały określone w projekcie ustawy jako organ upoważniony do
wydawania zezwoleń. Niezbędne jest zatem stworzenie im możliwości kontroli i nadzoru
działalności, na którą udzieliły zezwolenie.

Art. 49 ust. 1 i 4
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Zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości oraz doprecyzowanie przepisu poprzez
jednoznaczne wskazanie, że inspektor kontroli skarbowej może podejmować czynności kontrolne
bez upoważnienia Ministra Finansów.
Wprowadzenie ust. 4 ma na celu określenie obowiązku ewidencjonowania napiwków w kasynach
gry.

Art. 51
Pkt. 1-3 tego artykułu skreśla się jako budzące wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP,
gdyż zawierają delegację do nakładania w drodze rozporządzenia obowiązku wprowadzenia
ewidencji oraz szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości, które nie są przewidziane
w Ustawie.
Zmiany w pkt. 4 mają na celu dostosowanie delegacji ustawowej do wymogów art. 92
Konstytucji RP, poprzez określenie wytycznych do aktów wykonawczych.

Art. 52 ust. 1 pkt 1
Proponowana zmiana rozszerzy możliwości właściwych organów do wydawania decyzji
dyscyplinujących podmioty urządzające gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach
i gry na automatach o niskich wygranych. Przepis w aktualnym brzmieniu wymaga łącznego
wystąpienia dwóch przesłanek, czyli naruszenia ustawy oraz warunków zezwolenia aby organ
mógł w formie decyzji wydać polecenie usunięcia nieprawidłowości. Po zmianie do wydania tej
decyzji wystarczy zaistnienie jednej z tych przesłanek.

Art. 52 ust. 2
Dodaje się pkt. 4, który umożliwi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
cofnięcie udzielonego zezwolenia, w przypadku skazującego wyroku sądu za przestępstwa
o których mowa w art. 299 § 1 lub § 2 Kodeksu Karnego.

Art. 52 b
Z uwagi na zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie zgodnie z którym izby skarbowe
byłyby organami właściwymi do wydawania zezwoleń oraz sprawowania nadzoru i kontroli w
zakresie gier na automatach o niskich wygranych, uzasadnionym jest wyposażenie tych organów
w określone uprawnienia kontrolne i dyscyplinujące.

Art. 52c
W celu zapewnienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kontroli całego
rynku gier proponuje się zobowiązać izby skarbowe do corocznego składania określonych
w tym przepisie informacji.

Art. 2 projektu nowelizacji
W art. 2 projektu nowelizacji zawarto zmiany w innych ustawach, będące konsekwencją
przedłożonego projektu i mają na celu wkomponowanie w obowiązujący porządek prawny
przepisów nowelizacji.
Ponadto wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym loterie pieniężne urządzane na
podstawie zatwierdzonych regulaminów, przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych do czasu ich zakończenia będą prowadzone w oparciu o przepisy dotychczasowej
ustawy.
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Natomiast termin wejścia w życie przepisów art. 1 pkt 46 i pkt 47 lit.) a, lit.) b, lit.) c i lit. ) e
projektu  określono na 1 stycznia 2003r. gdyż w świetle przepisu  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych, środki specjalne  nie powinny być tworzone w trakcie
roku budżetowego.

Uchwalenie przedmiotowego projektu powinno  spowodować wzrost wpływów do budżetu
Państwa.

Ocena skutków regulacji:

Uchwalenie projektu nowelizacji spowoduje poszerzenie katalogu gier, które będą mogły być
urządzane na podstawie przepisów ustawy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia
wpływów do budżetu Państwa, zarówno z podatku od gier jak i innych zobowiązań publiczno-
prawnych. Nie jest możliwe obecnie oszacowanie poziomu tych dochodów, gdyż trudno
przewidzieć zainteresowanie podmiotów podejmowaniem działalności w zakresie nowo
proponowanych gier.

Podejmowanie nowych rodzajów działalności w ramach przyjętych norm prawnych  będzie
sprzyjało  tworzeniu nowych miejsc pracy.

Proponowane w projekcie rozwiązania przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku
gier, przez zwiększenie liczby ośrodków gier, rozszerzenie dostępnej oferty gier oraz
umożliwienie podjęcia działalności na tym rynku nowym podmiotom.
Ponadto uruchomienie nowych ośrodków gier nie będzie ograniczone warunkiem minimalnej
liczby mieszkańców, co umożliwi  podejmowanie działalności w miejscowościach, gdzie
dotychczas działalność ta nie mogła być  prowadzona.

Projekt, na etapie prac w Ministerstwie Finansów  został poddany konsultacjom  społecznym, do
których zostali zaproszeni  przedstawiciele organizatorów gier i zakładów wzajemnych tj.
Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne, Izby Gospodarczej
Producentów, Operatorów i Dystrybutorów Urządzeń Rozrywkowych, Rekreacyjnych,
Sprzedających Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych w Warszawie oraz Stowarzyszenia
Menadżerów Firm Działających w Zakresie Gier Losowych. W celu omówienia uwag
zgłoszonych przez organizatorów gier i zakładów wzajemnych w Ministerstwie Finansów odbyło
się spotkanie z ww. podmiotami.

Wszelkie wnioski i postulaty kierowane do Ministerstwa Finansów, zarówno od organizatorów
gier jak i innych podmiotów zostały poddane szczegółowej analizie, zarówno pod kątem
możliwości objęcia ich regulacją ustawą jak i wykorzystania na etapie stosowania prawa.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Termin wejścia w życie przepisów
dostosowawczych został określony na dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, gdyż z
tym dniem najpóźniej powinno nastąpić dostosowanie przepisów ustawy o grach do wymogów
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Unii Europejskiej. Tak określony termin uwzględnia założenia strategii akcesyjnej i wymogi
procesu dostosowawczego.

Tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Europejskiej, których wdrożenie jest celem
niniejszego  projektu ustawy

Postanowienia Traktatu
Ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Projekt przepisu prawa polskiego dostosowujący prawo do
wymogów UE � ustawa o zmianie ustawy o grach losowych,
zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

art. 12 zakazuje dyskryminacji  ze
względu na przynależność
państwową

Art. 1 pkt. 6 projektu nowelizacji
Art. 5 ustawy

art. 43  zakazuje ograniczania
swobody prowadzenia działalności
gospodarczej

Art. 1 pkt. 6 projektu nowelizacji
Art. 5  ustawy

art. 49  zakazuje ograniczania
swobody świadczenia usług

Art. 1 pkt. 6 projektu nowelizacji
Art. 5 ustawy

w art. 56  zakaz ograniczania
swobody przepływu kapitału

Art. 1 pkt. 6 projektu nowelizacji
Art. 5  ustawy

b











Projekt
.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia                                                      

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 19 ust. 5, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3 i 6, art. 38 ust. 5,
art. 39 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.
1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz.117, Nr 70, poz. 816 i  Nr 116, poz. 1216, z
2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr...., poz.....) zarządza się, co
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)  upoważnienie dla izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii
 fantowej, bingo fantowego i loterii promocyjnej, zatwierdzania regulaminów tych gier
oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością ich urządzania,
2)  stanowiska lub funkcje do zajmowania których konieczne jest uzyskanie
świadectwa zawodowego, zasady weryfikacji osób zajmujących te stanowiska lub
funkcje, zakres uprawnień związanych ze świadectwem zawodowym oraz wzór
świadectwa zawodowego, regulamin działania komisji egzaminacyjnej, regulamin
przeprowadzenia egzaminu i tryb jego składania oraz sposób ustalania i wysokość
wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,
3)  wysokość opłat za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych oraz za
złożenie egzaminu i wydanie świadectwa zawodowego,
4)  szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych,
5)  szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się
o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
zakładów wzajemnych , gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
6)  warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania
i obliczania wysokości podatku od gier.

         § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia
29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach wzajemnych.

Rozdział 2
Wydawanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowego i loterii

promocyjnej

§ 3. 1. Zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, gry bingo fantowego, loterii promocyjnej,
urządzanych na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie



miejsce losowania nagród, wydaje w drodze decyzji izba skarbowa właściwa ze względu na
terytorialny zasięg urządzanych gier.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje dodatkowo określenie miejsca losowania
nagród w grach, których to zezwolenie dotyczy.

§ 4. Warunkiem wydania zezwolenia, o którym mowa w § 3 ust.1, jest dodatkowo powołanie
wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania gry i wydanie regulaminu jej
działania.

§ 5. Organ wydający zezwolenie zatwierdza regulaminy gier, o których mowa w § 3 ust.1
oraz
i  zmiany w tych regulaminach, a także  sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowością
urządzania tych gier, w szczególności sprawdza,  czy osoby zatrudnione w celu sprawowania
nadzoru posiadają świadectwa zawodowe.

§ 6. Uprawnienia, określone w art. 52 ust. 1 ustawy, przysługują odpowiednio izbom
skarbowym udzielającym zezwoleń na urządzanie gier, o których mowa w § 3 ust. 1.

Rozdział 3
Świadectwa zawodowe

§ 7. 1. Do uzyskania świadectwa zawodowego są obowiązane osoby zajmujące następujące
stanowiska lub funkcje:

1) stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach lub gier na automatach o niskich wygranych w
szczególności: dyrektorzy ośrodków gier, oddziałów oraz ich zastępcy, kierownicy i ich
zastępcy, nadzorujący działalność punktów urządzania gier na automatach o niskich
wygranych,  loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie
audioteksowe, inspektorzy, kasjerzy stołu,

2) stanowisko, z którym wiąże się obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry lub
zakładu wzajemnego, w szczególności: krupierzy, osoby obsługujące urządzenia do
gier,
z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej, przyjmujący zakłady wzajemne,
prowadzący kolektury gier liczbowych.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób sprzedających losy loterii pieniężnych i fantowych,
dowody udziału w grze telebingo, bingo pieniężne i fantowe, oraz dowody udziału w loterii
promocyjnej, a także osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie lub w
terminalu wideoloterii.

§ 8.1. Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu poprzedzającego wydanie świadectwa
zawodowego występuje podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów
wzajemnych, gier na automatach lub gier na automatach o niskich wygranych.
2. Wniosek, o  którym mowa w ust.1,  zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
3) oznaczenie stanowiska i zakresu uprawnień zawodowych, o które ubiega się

kandydat,
4) zaświadczenie o niekaralności,
5) serię i numer dowodu osobistego  lub paszportu kandydata.



3.  Do  wniosku, o którym mowa w ust.1, dołącza się kopię zezwolenia na prowadzenie
działalności i regulaminy prowadzonych gier.
4. Podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie kandydatów do egzaminu otrzymuje
zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu.

§ 9. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 10
kandydatów.

§ 10. 1.Minister właściwy do spraw finansów publicznych , po wyznaczeniu terminu
egzaminu, powołuje 3 osobową komisję egzaminacyjną, spośród pracowników ministerstwa
finansów, do przeprowadzenia egzaminu.
2. Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:
1) Przygotowanie pytań egzaminacyjnych.
2) Przeprowadzenie egzaminu.
3) Sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu.

§ 11. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w siedzibie Ministerstwa Finansów.
2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
3. Egzamin polega na sprawdzeniu znajomości przepisów o grach i zakładach wzajemnych,
o których mowa w art. 2 ustawy, w zakresie niezbędnym do zajmowania danego stanowiska.
4.Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu, w dniu jego
przeprowadzenia.

§ 12. 1. Uczestnik egzaminu przed przystąpieniem do egzaminu okazuje dowód uiszczenia
opłaty i dokument potwierdzający tożsamość.
2. Uczestnik  egzaminu odpowiada na ustne pytania komisji egzaminacyjnej.
3. Po zakończeniu odpowiedzi przez uczestnika egzaminu komisja egzaminacyjna

większością głosów decyduje o wyniku egzaminu.
4. Uczestnikowi egzaminu nie przysługuje prawo odwołania  się od  jego wyniku.
5. Jeżeli uczestnik egzaminu nie złoży egzaminu z wynikiem pozytywnym, może przystąpić

do kolejnego egzaminu, po spełnieniu wymogów określonych w § 8.

§ 13. Członkowie komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu otrzymują
wynagrodzenie w wysokości ½ najniższego wynagrodzenia za pracę, wynikającego z
odrębnych przepisów określających najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników,
obowiązujących w kwartale, w którym odbywa się egzamin

§ 14.  Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, minister właściwy do spraw
finansów publicznych, wydaje świadectwo zawodowe.

§ 15. 1.  Świadectwo zawodowe uprawnia do zajmowania określonego w nim stanowiska.
2.  Świadectwo zawodowe wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, po którym
następuje weryfikacja znajomości przepisów o grach i zakładach wzajemnych na zasadach
określonych w § 10-11.

§ 16. Wzór świadectwa zawodowego stanowi załącznik do rozporządzenia.



Rozdział  4
Opłaty

§ 17.  Opłata za zezwolenie na urządzanie gier losowych, zakładów wzajemnych  lub gier na
automatach wynosi:

1) za zezwolenie na urządzanie gier  w kasynie gry �287.410zł,
2) za zezwolenie na urządzanie gier na  automatach � 115.063 zł,
3) za zezwolenie na urządzanie gry bingo pieniężne � 114.998zł,
4) za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe � 1.922zł, a gdy
zezwolenie dotyczy obszaru jednego województwa - 940zł,
5) za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych- 38.351zł oraz dodatkowo za
każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych  194 zł,

       6) za zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych � 40.000 zł oraz
dodatkowo za każdy punkt gry na automatach o niskich wygranych � 200 zł.
7) za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej - 10%

wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 940 zł.

§ 18. 1. Opłata za złożenie egzaminu dla poszczególnych stanowisk wynosi:
1) dyrektor i zastępcy dyrektora � 1.436 zł,
2) kierownik i zastępca kierownika � 1.339 zł,
3) inspektor, nadzorujący punkt gry na automatach o niskich wygranych � 1.156 zł,
4) kasjer stołu - 940 zł,
5) osoba bezpośrednio prowadząca grę, obsługująca urządzenia do gier (z
wyłączeniem pracowników obsługi technicznej), przyjmująca zakłady wzajemne - 378
zł,
6) osoba nadzorująca urządzenie loterii fantowej, bingo fantowego, loterii
promocyjnej lub loterii audioteksowej - 940 zł,
7)inne, nie wymienione w pkt 1-6 � 1.922 zł.

2. Opłata za wydanie świadectwa zawodowego, o którym mowa w § 14 oraz w art. 19 ust. 3
ustawy, wynosi 194 zł.

Rozdział   5
Szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych

§ 19. 1.  Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych mogą być łączone
różne formy zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art.38 ust. 4 ustawy
2. Kwota, o której mowa w art.38 ust.4 pkt 3 ustawy podlega zablokowaniu na rachunku
bankowym,
3. Określony w umowach ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, o których mowa w art.38
ust.4 pkt 1 i 2 ustawy, termin wygaśnięcia ubezpieczenia lub gwarancji nie może być krótszy
niż dwa miesiące po upływie dnia, w którym wygasa zezwolenie na urządzanie gier i
zakładów wzajemnych.

§ 20. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 38 ust. ust. 4 pkt 1
ustawy, ubezpieczony jest obowiązany do przeniesienia praw wynikających z polisy
ubezpieczeniowej na rzecz Skarbu Państwa.



§ 21. 1. W celu złożenia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 38 ust.4 pkt 4
ustawy, należy przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1) aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,
2) aktualną wycenę nieruchomości, dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego,
3) odpis aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na rzecz Skarbu Państwa.

2. Budowla na nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka, powinna być
ubezpieczona.

Rozdział  6
Warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na

urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 22. Przetarg, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy,  przeprowadzany jest w formie
pisemnej.

§ 23. Zawiadomienie o przetargu jest ogłaszane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Ministerstwa Finansów.

§ 24. Zawiadomienie o przetargu powinno zawierać:
1) przedmiot przetargu (w szczególności zakres przyszłego zezwolenia),
2) wymaganą treść ofert,
3) kryteria i sposób oceny ofert, określający warunki uznania oferty za najkorzystniejszą,
4) miejsce i terminy:

a) składania ofert,
b)  otwarcia ofert,

     c)rozpoczęcia przetargu,
d) rozstrzygnięcia przetargu,
e) ogłoszenia wyników przetargu.

§ 25.  Uczestnicy postępowania przetargowego składają w Ministerstwie Finansów ofertę
w formie pisemnej, w zalakowanych kopertach.

§ 26. 1. Okres między zawiadomieniem o przetargu a terminem składania ofert nie może być
dłuższy niż miesiąc.
2. Okres między terminem składania ofert a terminem zakończenia przetargu nie może być
dłuższy niż 3 miesiące.

§ 27. 1. Postępowanie przetargowe przeprowadza komisja przetargowa złożona co najmniej
z trzech osób wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
spośród pracowników Ministerstwa Finansów, zwana dalej �komisją�.
2. Komisja uchwala regulamin swojej pracy i wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.

§ 28.  Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej .

§ 29. 1. W części jawnej przetargu komisja:
1)  stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2)  odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie,
3) otwiera pozostałe koperty z ofertami,

2. Uczestnicy postępowania przetargowego mogą być obecni przy otwarciu ofert.



§ 30. W części niejawnej przetargu komisja:
1) odrzuca oferty nie spełniające:

a)  wymagań określonych w przepisach o grach i zakładach wzajemnych,
b)  wymagań co do treści ofert określonych w  zawiadomieniu o przetargu,

2) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo
3) ustala, że żadna z ofert nie została przyjęta.

§ 31. 1. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom przetargu lub zgłoszonych po
wyznaczonym terminie wraz z uzasadnieniem,
5) ustalenia komisji zgodnie z § 27,
6) podpisy osób prowadzących przetarg.

2. Komisja przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych protokół
z postępowania przetargowego.

§ 32. 1. Komisja niezwłocznie zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o
terminie wydania decyzji w sprawie zezwolenia.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję w sprawie zezwolenia
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.

Rozdział  7
Warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania

i obliczania wysokości podatku od gier.

§ 33. 1. Podmiot, prowadzący działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych, prowadzi
ewidencję w celu ustalenia podstawy opodatkowania  i obliczania wysokości podatku od gier.
 2. Ewidencja powinna zawierać następujące dane:

1) dla gier cylindrycznych, gier w kości oraz gier w karty: black jack, baccarat, poker,
z zastrzeżeniem pkt 2 - wysokość wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i
na stole, wysokość wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony oraz wyliczenie kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy tymi kwotami,
2) dla gry w karty poker, w której uczestnicy grają pomiędzy sobą, a kasyno urządza grę �
wysokość kwot uzyskanych z tego tytułu,
3) dla gier na automatach - wysokość kwot uzyskanych z wymiany żetonów użytych do
gry lub wpłaconych do kasy i zakredytowanych w pamięci automatów, lub wpłaconych do
automatów, a także wysokość kwot wygranych przez uczestników gry oraz różnicę
pomiędzy tymi kwotami,
4) dla wideoloterii � wysokość kwot uzyskanych z wymiany żetonów użytych do gry lub
wpłaconych do kasy i zakredytowanych w pamięci terminala, lub wpłaconych do
terminala, a także wysokość kwot wygranych przez uczestników gier oraz różnicę
pomiędzy tymi kwotami.

3. Zapisy w ewidencji powinny odzwierciedlać stan faktyczny z chwili zamknięcia gry, o
której mowa w ust. 2 .



§ 34.1. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe prowadzi ewidencję w
celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia wysokości podatku od gier, w której
powinny znajdować się następujące dane:

1) liczba losów lub kartonów do gry bingo, wprowadzonych do sprzedaży,
2) wpływy ze sprzedaży losów lub kartonów do gry bingo,
3) liczba zwróconych losów lub nie wykorzystanych kartonów do gry bingo,
4) koszty zakupu losów lub kartonów od producenta,
5) podatki i opłaty uiszczane na podstawie odrębnych ustaw,
6) koszty sprzedaży losów lub kartonów do gry bingo.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu urządzania gry jest obowiązany do
przekazania ewidencji organowi, który wydał zezwolenie.

§ 35. Podmiot urządzający gry na automatach o niskich wygranych prowadzi ewidencję w
celu ustalenia i obliczenia wysokości podatku od gier w formie zryczałtowanej, w której
powinny znajdować się następujące dane:
1) wykaz punktów gier na automatach o niskich wygranych, z podaniem ich dokładnego

adresu,
2) liczbę zainstalowanych  automatów w punkcie wraz z numerami świadectw rejestracji,
3) wartość EURO ustalonej zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy,
4) kwotę zryczałtowanego podatku od gier.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ..............



Załącznik

MINISTER FINANSÓW Warszawa ..........................

ŚWIADECTWO ZAWODOWE    NR   .......................

I.  Na podstawie art. 19 ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych

(Dz. U. z 1998r. Nr 102, poz. 650 z póź. zm.)

stwierdza się, że Pan/Pani

     
................................... ..................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

 
urodzony ( a) ...............................................................................................................................

( data i  miejsce urodzenia)

legitymujący (a)  się dokumentem tożsamości .......................................................................
                                                                               (rodzaj, seria i numer dokumentu)

W dniu  .............................................................złożył (a) z wynikiem  pozytywnym egzamin

           
na stanowisko  ..........................................................................................................................

z następującym zakresem uprawnień:.........................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II. Świadectwo ważne jest do ...................................................................................................

.................................................
    (podpis) 



UZASADNIENIE

Projekt przedłożonego projektu rozporządzenia zawiera przepisy wynikające z obowiązku

wypełnienia delegacji ustawowych dot.:

1. upoważnienie dla izb skarbowych do wydawania zezwoleń na urządzanie loterii

2. fantowej, bingo fantowego i loterii promocyjnej, zatwierdzania regulaminów tych gier  oraz
sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością ich urządzania,

3. stanowiska lub funkcje do zajmowania których konieczne jest uzyskanie świadectwa

zawodowego, zasady weryfikacji osób zajmujących te stanowiska lub funkcje, zakres

uprawnień związanych ze świadectwem zawodowym oraz wzór świadectwa zawodowego,

regulamin działania komisji egzaminacyjnej, regulamin przeprowadzenia egzaminu i tryb

jego składania oraz sposób ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji

egzaminacyjnej,

4. wysokość opłat za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych oraz za złożenie

egzaminu i wydanie świadectwa zawodowego,

5. szczegółowe warunki dokonywania zabezpieczeń finansowych,

6. szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się

o zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów

wzajemnych , gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,

7. warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania

i obliczania wysokości podatku od gier.

Ad 1. Przepisy rozdziału 1 przedłożonego projektu, określają organy uprawnione do wydawania
zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, bingo fantowego i loterii promocyjnej urządzanych na
obszarze jednego województwa. Stanowi to wykonanie delegacji zawartej w przepisie art. 48 ust.
2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych  zgodnie z którą Minister właściwy do spraw finansów
publicznych w drodze rozporządzenia może przekazać określony zakres swych uprawnień izbom
skarbowym lub urzędom skarbowym.

Ad 2. Zmiany dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących uzyskania świadectwa
zawodowego nakładają obowiązek uzyskania świadectwa zawodowego przez osoby nadzorujące
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Ad 3.  Rozdział ten określa wysokość opłat za udzielone zezwolenie na prowadzenie określonej
działalności oraz wysokość opłat jakie ponosi podmiot w związku z uzyskaniem świadectwa
zawodowego. Ponadto dodano przepisy określające wysokość opłat za udzielone zezwolenie na
automaty o niskich wygranych.

Ad 4. Przepisy dotyczące zabezpieczenia finansowego nie ulegają zmianie i pozostają
w brzmieniu ustalonym przepisami poprzedniego rozporządzenia.

Ad 5. Przepisy dotyczące przeprowadzenia przetargu nie ulegają zmianie i pozostają
w brzmieniu ustalonym przepisami poprzedniego rozporządzenia

Ad. 6 Przepisy rozdziału 7 projektu rozporządzenia stanowią wypełnienie delegacji zawartej w
art. 46 ust. 3 ustawy.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany w
drodze delegacji ustawowej do określenia warunków prowadzenia ewidencji w celu ustalenia
podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje ujemnych skutków finansowych
dla budżetu państwa, natomiast wzrosną wpływy do budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na
automaty o niskich wygranych

Przedmiot regulacji rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

07/45zb



                                                             Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia                                          

w sprawie określenia niezbędnych elementów, które powinien zawierać
rejestr podatku od gier

 Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach
wzajemnych  (Dz. U. z 1998 r. Nr  102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.
1014, Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz.
1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr ...., poz. .... )
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr
podatku od gier, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy.

§ 2.

Rejestr podatku od gier zawiera co najmniej następujące rubryki:
1)  liczbę porządkową,
2)  datę pobrania podatku,
3)  wysokość pobranej kwoty podatku,
4)  liczbę i rodzaj sprzedanych kartonów,
5)  podpisy upoważnionych przedstawicieli podatnika i płatnika,
6)  datę przekazania pobranej kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu

skarbowego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  ...............................



UZASADNIENIE

Projekt przedłożonego rozporządzenia zawiera przepisy wynikające
z obowiązku wypełnienia przez Ministra Finansów delegacji ustawowej,
zawartej w art. 44a ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach  i zakładach wzajemnych, który to przepis obliguje Ministra Finansów
do określenia niezbędnych elementów, które powinien zawierać rejestr podatku
od gier.
Zgodnie z art. 44a ust. 1 znowelizowanej ustawy o grach i zakładach
wzajemnych, przedsiębiorca upoważniony przez Ministra Finansów do
produkcji kartonów używanych do gry bingo pieniężne jest płatnikiem podatku
od gier. Oznacza to, iż jest on obowiązany do obliczenia i pobrania od
podatnika, którym w tym przypadku jest spółka urządzająca grę bingo pieniężne
i nabywająca kartony używane do gry, podatku od gier oraz wpłacenia tego
podatku do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. W
związku z powyższym, na podstawie art. 44a ust. 1 w/w ustawy płatnik
obowiązany jest do sporządzania oraz przedstawiania rozliczenia pobranego
podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr ten stanowi podstawę do
wypełnienia przez płatnika deklaracji dla potrzeb podatku od gier.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje ujemnych
skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedmiot regulacji rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Min. Fin. Pog-3a(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-3A

DEKLARACJA NA PODATEK OD GIER
za

4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów
Wzajemnych (kasyn gry, salonów gier na automatach, loterii pieniężnych, loterii fantowych i zakładów wzajemnych, podmiotów
prowadzących gry telebingo i wideoloterie).

Podstawa prawna: Art.42a ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.u. z 1998 r. Nr 102, poz.650 z późn. zm.),
zwana dalej �ustawą�.

Składający: Podatnicy podatku od gier, zwani dalej �podatnikami�.

Termin składania:
Miejsce składania:

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
Urząd skarbowy właściwy zgodnie z art.42b ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q 1. podatnik nie będący osobą fizyczną q 2. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. DANE O ZEZWOLENIU
19. Numer zezwolenia, wydanego na podstawie art.24 ust.1 i 6 ustawy 20. Data wydania zezwolenia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
21. Organ, który wydał zezwolenie

D. DANE O REALIZACJI MONOPOLU PAŃSTWA
Wypełniają wyłącznie podmioty prowadzące działalność w zakresie loterii pieniężnych, gry telebingo, wideoloterii.
22. Dane o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - art.4 ust.1 i 2 ustawy 23. Data utworzenia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2) Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.55 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.).



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pog-3a(1) 2/2

E. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

Rodzaje gier losowych,
zakłady wzajemne,
gry na automatach

Podstawa
opodatkowania

zł

Stawka podatkowa Kwota podatku
(po zaokrągleniu do pełnych

dziesiątek groszy)
zł,           gr

E.1 Gry cylindryczne w kasynie
24.

E.2 Gry na automatach w kasynie
25.

E.3 Kasyna gry
Gry w karty łącznie, w tym poker,
jeżeli kasyno urządza grę,
a uczestnicy grają między sobą

26.

E.4 Pozostałe rodzaje gier
prowadzonych przez kasyna

27.

E.5
Razem gry w kasynach1)

Suma kwot z poz. od 24 do 27.

28. 29.   
%

30.

,

E.6 Salony gier na automatach1)
31. 32.   

%
33.

,

E.7 Odgadywanie wyników
współzawodnictwa ludzi

34. 35.   
%

36.

,

E.8 Zakłady
wzajemne

Odgadywanie wyników
współzawodnictwa zwierząt

37. 38.   
%

39.

,

E.9 Pozostałe rodzaje zakładów
wzajemnych

40. 41.   
%

42.

,

E.10 Loterie pieniężne
43. 44.   

%
45.

,

E.11 Loterie fantowe
46. 47.   

%
48.

,

E.12 Gry telebingo
49. 50.   

%
51.

,

E.13 Wideoloterie
52. 53.   

%
54.

,
Razem2)
Suma kwot z wierszy od E.5 do E.13.

55.

,

F. OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
56. Nazwisko 57. Imię

58. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

59. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
60. Uwagi urzędu skarbowego

61. Identyfikator przyjmującego formularz 62. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia
1) Jeżeli podstawa opodatkowania jest niższa od 0 lub równa 0, to podatek od gier równa się 0.



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 2021/I Pog-2b(2) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-2B
DEKLARACJA NA PODATEK OD GIER

za
4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz przeznaczony jest dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne.

Podstawa prawna: Art.44 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.u. z 1998 r. Nr 102, poz.650 z późn. zm.),
zwana dalej �ustawą�.

Składający: Płatnicy podatku od gier, zwani dalej �płatnikami�.

Termin składania:
Miejsce składania:

W terminie 23 dni po upływie miesiąca, w którym pobrano podatek.
Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę płatnika.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PŁATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pełna

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. DANE O UPOWAŻNIENIU
18. Numer upoważnienia, wydanego na podstawie art.14 ustawy 19. Data wydania upoważnienia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

D. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

Rodzaj gry
Wartość nominalna

sprzedanych
kartonów do gry

zł

Stawka podatkowa Kwota podatku
(po zaokrągleniu do pełnych

dziesiątek groszy)
zł,           gr

Bingo pieniężne 20. 21.
%

22.

,

E. USTALENIE KWOTY DO ZAPŁATY
Kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku z poz.22 - zgodnie z art.28 ustawy - Ordynacja
podatkowa

23.

,              
Kwota do zapłaty1)

Od kwoty z poz.22 należy odjąć kwotę z poz.23. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

24.

,              

F. OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
25. Nazwisko 26. Imię

27. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

28. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

1) Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.22 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.).



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pog-2b(2) 2/2

G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
29. Uwagi urzędu skarbowego

30. Identyfikator przyjmującego formularz 31. Podpis przyjmującego formularz



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 2022/I Pog-2c(2) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-2C

DEKLARACJA NA PODATEK OD GIER
za

4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe.

Podstawa prawna: Art.42a ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.u. z 1998 r. Nr 102, poz.650 z późn. zm.),
zwana dalej �ustawą�.

Składający: Podatnicy podatku od gier, zwani dalej �podatnikami�.

Termin składania:
Miejsce składania:

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłacono podatek.
Urząd skarbowy właściwy zgodnie z art.42b pkt 2 ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe³na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. DANE O REALIZACJI MONOPOLU PAŃSTWA
18. Dane o utworzeniu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - art.4 ust.1 i 2 ustawy 19. Data utworzenia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

1) Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.43 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.).



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pog-2c(2) 2/2

D. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

Rodzaj gry liczbowej Podstawa
opodatkowania

zł

Stawka podatkowa Kwota podatku
(po zaokrągleniu do pełnych

dziesiątek groszy)
zł,           gr

D.1 Duży Lotek
20. 21.

%
22.

,

D.2 Ekspress Lotek
23. 24.

%
25.

,

D.3 Zakłady Specjalne
26. 27.

%
28.

,

D.4 Multi Lotek
29. 30.

%
31.

,

D.5 Joker
32. 33.

%
34.

,

D.6 Twój Szczęśliwy Numerek
35. 36.

%
37.

,

D.7 Pozostałe
38. 39.

%
40.

,
Razem
Suma kwot z wierszy od D.1 do D.7.

41.

,

E. KWOTA PODATKU PRZYPADAJ¥CEGO DO ZAP£ATY
zł, gr

Suma kwot wpłaconego podatku w okresie, którego dotyczy deklaracja - §2 ust.3 rozporządzenia 42.

,
Kwota do zapłaty1)
Od kwoty z poz.41 należy odjąć kwotę z poz.42. Jeżeli ró¿nica jest liczb¹ ujemn¹, nale¿y wpisaæ 0.

43.

,
Nadwy¿ka wp³aconych kwot

Od kwoty z poz.42 należy odjąć kwotę z poz.41. Jeżeli ró¿nica jest liczb¹ ujemn¹, nale¿y wpisaæ 0.

44.

,

F. OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
45. Nazwisko 46. Imię

47. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

48. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
49. Uwagi urzędu skarbowego

50. Identyfikator przyjmującego formularz 51. Podpis przyjmującego formularz



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 2023/I Pog-2d(2) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-2D
DEKLARACJA NA PODATEK OD GIER

za
4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz przeznaczony jest dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r. Nr 102,

poz.650 z późn. zm.), zwana dalej �ustawą�.
Składający: Podatnicy urządzającymi grę bingo fantowe zwani dalej �podatnikami�.

Termin składania:
Miejsce składania:

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
Urząd skarbowy właściwyzgodnie z art.42b pkt 3.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika nie będącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q 1. podatnik nie będący osobą fizyczną q 2. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. DANE O UPOWAŻNIENIU
19. Numer zezwolenia, wydanego na podstawie art.24 ust.1 i 6 ustawy 20. Data wydania zezwolenia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
21. Organ wydający zezwolenie

D. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

Rodzaj gry
Wartość nominalna

kartonów użytych do
gry

zł

Stawka podatkowa Kwota podatku1)
(po zaokrągleniu do pełnych

dziesiątek groszy)
zł,           gr

Bingo fantowe 22. 23.

%
24.

,

E. OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
25. Nazwisko 26. Imię

27. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

28. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

1) Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.24 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.).



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pog-2d(2) 2/2

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
29. Uwagi urzędu skarbowego

30. Identyfikator przyjmującego formularz 31. Podpis przyjmującego formularz



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. Pog-R(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-R

DEKLARACJA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK OD GIER
za

4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

6. Liczba załączników POG-R/A

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry na automatach o niskich wygranych.

Podstawa prawna: Art.42a ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.u. z 1998 r. Nr 102, poz.650 z późn. zm.),
zwana dalej �ustawą�.

Składający: Podatnicy podatku od gier na automatach o niskich wygranych.

Termin składania:
Miejsce składania:

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
Urząd skarbowy właściwy zgodnie z art.42b pkt 3 ustawy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pe³na

B.2. ADRES SIEDZIBY
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. DANE O ZEZWOLENIU
19. Numer zezwolenia, wydanego na podstawie                                                            ustawy 20. Data wydania zezwolenia (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
21. Organ, który wydał zezwolenie

*)Pouczenie:
W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.72 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.).



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pog-R(1) 2/2

D. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

L.p. Adres punktu gier na automatach o niskich wygranych
Liczba

automatów
w danym
punkcie

Stawka podatku od
gier urządzanych na
jednym automacie

(równowartość
200 EURO)

zł,            gr

Zryczałtowany podatek
przypadający do zapłaty
od jednego punktu gier

(c x d)
zł,              gr

a b c d e

1
22. 23.

,

24.

,

2
25. 26.

,

27.

,

3
28. 29.

,

30.

,

4
31. 32.

,

33.

,

5
34. 35.

,

36.

,

6
37. 38.

,

39.

,

7
40. 41.

,

42.

,

8
43. 44.

,

45.

,

9
46. 47.

,

48.

,

10
49. 50.

,

51.

,

11
52. 53.

,

54.

,

12
55. 56.

,

57.

,

13
58. 59.

,

60.

,

14
61. 62.

,

63.

,

15
64. 65.

,

66.

,

16
67. 68.

,

69.

,
Zryczałtowany podatek wynikający z deklaracji POG-R

Suma kwot z kol. �e� deklaracji POG-R.

70.

,
Zryczałtowany podatek wynikający z załączników POG-R/A

Suma kwot z poz.140 wszystkich załączników POG-R/A.

71.

,
Razem zryczałtowany podatek
Suma kwot z poz.70 i 71 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

72.

,

E. OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Oświadczam, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością są mi znane.
73. Nazwisko 74. Imię

75. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ-ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

76. Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
77. Uwagi urzędu skarbowego

78. Identyfikator przyjmującego formularz 79. Podpis przyjmującego formularz



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. Pog-R/A(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

-
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu 3. Status

POG-R/A

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK OD GIER

za

4. Miesiąc

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

5. Rok

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

6. Kolejny numer załącznika

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

Formularz służy wyłącznie jako załącznik do deklaracji POG-R.
Załącznik  wypełnić w przypadku braku miejsca w części D deklaracji POG-R.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Nazwa pe³na

B. OBLICZENIE PODATKU OD GIER

L.p. Adres punktu gier na automatach o niskich wygranych
Liczba

automatów
w danym
punkcie

Stawka podatku od
gier urządzanych na
jednym automacie

(równowartość
200 EURO)

zł,            gr
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                                                             Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia                                          

w sprawie określenia niezbędnych elementów, które powinien zawierać
rejestr podatku od gier

 Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach
wzajemnych  (Dz. U. z 1998 r. Nr  102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz.
1014, Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz.
1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr ...., poz. .... )
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa niezbędne elementy, które powinien zawierać rejestr
podatku od gier, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy.

§ 2.

Rejestr podatku od gier zawiera co najmniej następujące rubryki:
1)  liczbę porządkową,
2)  datę pobrania podatku,
3)  wysokość pobranej kwoty podatku,
4)  liczbę i rodzaj sprzedanych kartonów,
5)  podpisy upoważnionych przedstawicieli podatnika i płatnika,
6)  datę przekazania pobranej kwoty podatku na rachunek właściwego urzędu

skarbowego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  ...............................



UZASADNIENIE

Projekt przedłożonego rozporządzenia zawiera przepisy wynikające
z obowiązku wypełnienia przez Ministra Finansów delegacji ustawowej,
zawartej w art. 44a ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach  i zakładach wzajemnych, który to przepis obliguje Ministra Finansów
do określenia niezbędnych elementów, które powinien zawierać rejestr podatku
od gier.
Zgodnie z art. 44a ust. 1 znowelizowanej ustawy o grach i zakładach
wzajemnych, przedsiębiorca upoważniony przez Ministra Finansów do
produkcji kartonów używanych do gry bingo pieniężne jest płatnikiem podatku
od gier. Oznacza to, iż jest on obowiązany do obliczenia i pobrania od
podatnika, którym w tym przypadku jest spółka urządzająca grę bingo pieniężne
i nabywająca kartony używane do gry, podatku od gier oraz wpłacenia tego
podatku do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. W
związku z powyższym, na podstawie art. 44a ust. 1 w/w ustawy płatnik
obowiązany jest do sporządzania oraz przedstawiania rozliczenia pobranego
podatku za pomocą rejestru podatku od gier. Rejestr ten stanowi podstawę do
wypełnienia przez płatnika deklaracji dla potrzeb podatku od gier.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje ujemnych
skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedmiot regulacji rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.



Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia                                        .

w sprawie  zasad ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach

wzajemnych  ( Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz.650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014, Nr

160, poz. 1061,  z 2000r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816, Nr 116, poz. 1216 , z 2001 r. Nr 84,

poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr ...., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmioty urządzające gry losowe w  kasynach gry są zobowiązane prowadzić rejestr

napiwków zwany dalej �rejestrem�.

§ 2.1. Rejestr  powinien być zszyty , a jego karty kolejno ponumerowane.

2.  Rejestr  zawiera następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków

zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są

wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym

pracownikom kasyna,  datą wypłaty napiwku i  podpisem odbioru.

§ 3. Rejestr przed rozpoczęciem prowadzenia poświadcza się we właściwym, ze względu na

lokalizację kasyna gry, urzędzie skarbowym.

§ 4.1. Wpisy w rejestrze są dokonywane w języku polskim i w walucie polskiej.

2.  Wpisu do rejestru zgromadzonych przez kasyno gry napiwków dokonuje się codziennie,

bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.

§ 5.1. Rejestr przechowuje się w kasynie gry.

2. W przypadku urządzania gier w więcej niż jednym kasynie gry rejestr prowadzi się

odrębnie w każdym kasynie gry.



§ 6.Rejestr prowadzi się nieprzerwanie przez okres działalności kasyna gry.

§ 7. Rejestr przechowuje się przez okres 5 lat od daty wpisu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ......................

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t. jedn. z 1998r. Dz. U. Nr
102, poz. 650 z póź. zm.) w art. 51 ust. 4 w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli zawiera
delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego sposób
ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzględniając zapewnienie skuteczności
sprawowanego nadzoru i kontroli.

Niniejszy projekt stanowi wypełnienie powyższej delegacji.

Projekt rozporządzenia nakłada na podmioty urządzające gry losowe w kasynach gry
obowiązek prowadzenia ewidencji napiwków. Określa w sposób szczegółowy formę rejestru
napiwków, dane jakie powinien zawierać, zasady prowadzenia i przechowywania rejestru jak
również sposób dokonywania wpisów w rejestrze. Ponadto wprowadza obowiązek
poświadczenia rejestru we właściwym, ze względu na lokalizację kasyna gry, urzędzie
skarbowym.

Wprowadzenie ewidencji napiwków ma na celu ułatwienie czynności kontrolnych
związanych z  weryfikacją zgodności deklaracji podatkowych z faktycznie uzyskiwanymi
przychodami w  kasynach gry.

Z uwagi na to, że koszt prowadzenia ewidencji poniesie podmiot, wprowadzenie
przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Dodatkowo prowadzenie ww. ewidencji napiwków przyczyni się do zapewnienia bardziej
efektywnego nadzoru sprawowanego przez Ministra Finansów nad całością operacji
dokonywanych w kasynach gry.

Przedmiot regulacji rozporządzenia jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia                                     

w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych.

Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i  art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o
grach  i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 146,
poz. 952, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1061, z 1999 r. Nr 95, poz. 1104, z 2000 r. Nr 9,
poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253  .......) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1)  ogólne warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i

gier na automatach o niskich wygranych, w tym szczegółowe obowiązki podmiotu
urządzającego gry lub zakłady wzajemne wobec ich uczestników, tryb zgłaszania roszczeń
oraz wymagania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii
promocyjnej i loterii audioteksowej

2)  warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów urządzeń do gier oraz
warunki przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i
użytkowania takich automatów lub urządzeń

3)  szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu magnetycznego zapisu obrazu,
4)  warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne sposoby zabezpieczenia

uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz  jego treść,
5)  wzór zaświadczeń o uzyskanej wygranej, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz

ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru

         § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i  zakładach

wzajemnych.
2) automacie rozumienie się przez to automaty do gier i automaty do gier o niskich

wygranych.

Rozdział  2 
Ogólne warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i

gier na automatach o niskich wygranych

§ 3. 1. Gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych są urządzane zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami gier.
2. Określone w regulaminie, o którym mowa w art. 13 ust.  4 ustawy, zasady postępowania
reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez
uczestników gry lub zakładu powinny wskazywać w szczególności:

1) sposób zgłoszenia reklamacji i  jej rozpatrzenia,
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2) skutki nie zgłoszenia reklamacji w terminie.
3. Wątpliwości związane z treścią regulaminu rozstrzyga minister właściwy do spraw
finansów publicznych, uwzględniając interesy Skarbu Państwa, organizatorów i uczestników
gier lub zakładów wzajemnych.
4. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć wątpliwości związanych z treścią
regulaminu gier na automatach o niskich wygranych, z tym że czynności ministra właściwego
do spraw finansów publicznych wykonuje izba skarbowa, która udziela zezwolenia.

§ 4. 1. Podmiot urządzający gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach  lub gry na
automatach o niskich wygranych jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i ładu na
terenie ośrodka gier, punktu przyjmowania zakładów wzajemnych lub punktu gry na
automatach o niskich wygranych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust.1, jest obowiązany zapoznać uczestników gry lub zakładów
wzajemnych przed przystąpieniem do gry:

1) ze sposobem działania automatu  lub urządzenia do gierlub zakładów wzajemnych,
2) z zasadami gry i możliwościami wyboru wariantów gry  lub zakładów wzajemnych,
3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeżeniami dotyczącymi sposobu gry.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrzymuje automaty do gry, urządzenia do gier
losowych, zakładów wzajemnych w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, a
uczestnikom gry bezpieczne korzystanie z nich.
4. Podmiot, o którym mowa w ust.1, w celu ochrony interesu uczestników gry i osób trzecich
może odmówić wstępu do ośrodka gier, punktu przyjmowania zakładów wzajemnych lub
punktu gry na automatach o niskich wygranych osobie, która nie respektuje postanowień
regulaminu gry lub stosuje techniki gry mogące wpłynąć na nieprzypadkowość wyniku gry
poprzez:

1) sporządzanie notatek dotyczących przebiegu gry przy użyciu notesów, elektronicznych
urządzeń obliczeniowych, zapisów audio i wideo,
2) posługiwanie się łącznością telefoniczną, radiową lub podobną w celu sporządzania lub
wykorzystania analiz przebiegu gry.

§ 5. 1. Regulamin loterii fantowej i gry bingo fantowego określa:
1) nazwę gry,
2) nazwę podmiotu urządzającego grę,
3) nazwę organu wydającego zezwolenie,
4) obszar, na którym będzie urządzana loteria lub bingo, oraz miejsce i termin losowania

nagród,
5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,
6) cenę jednego losu lub kartonu,
7) sposób prowadzenia gry, w szczególności sposób i termin realizacji wygranych,
8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,
9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony
dochód z gry,

11) sposób i termin ogłaszania wyników,
12) miejsce i termin wydawania wygranych,
13) tryb składania i rozpatrywania reklamacji,
14) termin przedawnienia roszczeń,
15) jeżeli urządzaną grą jest:
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a) loteria fantowa - liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe
określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przewidzianych do sprzedaży
losów,

b) bingo fantowe - liczbę i rodzaj fantów oraz procentowe określenie ich wartości w
stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży kartonów.

2. Przy ustalaniu wartości fantów, o których mowa w ust.1 pkt.15 lit. b), należy kierować się
wartością określoną w art.10 ust.2 ustawy dla loterii fantowej.

§ 6. 1. Regulamin loterii promocyjnej  i loterii audioteksowej określa:
1) nazwę loterii,
2) nazwę podmiotu urządzającego loterię,
3) nazwę organu wydającego zezwolenie,
4) zasady prowadzenia loterii ,
5) obszar, na którym będzie urządzana loteria,
6) czas trwania loterii ,
7) sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród,
8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii ,
9) sposób i termin ogłaszania wyników,

10) miejsce i termin wydawania wygranych,
11) tryb składania i rozpatrywania reklamacji,
12) termin przedawnienia roszczeń,
13)  wartość puli nagród,
14) jeżeli urządzaną grą jest  loteria promocyjna - termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży

towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej,

Rozdział 3
Warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów  i urządzeń do gier

§ 7. 1. Warunkiem dopuszczenia automatu lub urządzenia do gier do eksploatacji i
użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku
badania rejestracyjnego oraz świadectwa rejestracji takiego automatu lub urządzenia.
2. Świadectwa rejestracji wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 8. 1. Badanie rejestracyjne przeprowadza, na koszt wnioskodawcy, jednostka badająca
wyznaczona lub upoważnioną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
zwaną dalej � jednostką badającą�.
2. Pozytywny wynik badań rejestracyjnych może być wydany dla automatu lub urządzenia do
gier,  którego konstrukcja zapewnia:

1)bezpieczeństwo użytkowania,
2)poprawność działania układów elektromechanicznych i elektronicznych,
3)określenie losowości wyników gry,
4)zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz,
5)spełnia warunki ustawowe w zakresie ustalenia wartości maksymalnej stawki i

jednorazowej wygranej.
3. Szczegółowe wymagania techniczne i program badań opracowany przez jednostkę
badającą, z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w ust.2, zatwierdza minister
właściwy do spraw finansów publicznych.



4

§ 9 1. Świadectwo rejestracji stwierdza uprawnienie określonego podmiotu do wprowadzenia
do eksploatacji i użytkowania automatu lub  urządzenia do gier.
2. Świadectwo rejestracji wydaje się dla automatu lub urządzenia do gier, które posiada
pozytywną opinię rejestracyjną.
2. Świadectwo rejestracji wydaje się na czas określony nie dłuższy niż sześć lat, z
zastrzeżeniem ust.3.
3. Świadectwo rejestracji  traci ważność równocześnie z wygaśnięciem zezwolenia, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy.

§ 10. 1. Dodatkowo warunkiem uzyskania świadectwa rejestracji jest:
 1)  wyposażenia automatu do gier  w widoczne dla grających informacje, umieszczone w
sposób uniemożliwiający ich usunięcie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu,
określające:
a) nazwę gry,
b) stawkę za grę,
c) tabelę wygranych,
d) opis sterowania grą,

  e) oznaczenie uprawnienia do użytkowania automatu do gier.
 2) wyposażenia automatu do gier  w system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, które
pozwalają na ustalenie kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od gier,
2. Jednostka badająca  zakłada  plomby zabezpieczające przed ingerencją z zewnątrz.
3.  Przepisy ust. 1i 2 stosuje się odpowiednio do urządzeń do gier.

§ 11. W przypadku zastosowania urządzeń lub systemów, do odczytywania danych dla
potrzeb wewnętrznych podmiotu eksploatującego i użytkującego automaty i urządzenia do
gier oraz systemów umożliwiających połączenie między automatami i innymi urządzeniami,
wydanie  świadectwa rejestracji, może nastąpić pod warunkiem, że to urządzenie i systemy
nie ingerują  w przebieg i rezultat gry.

§ 12. 1. Podmiot prowadzący gry losowe, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z
wnioskiem o czasowe zawieszenie lub unieważnienie świadectwa rejestracji z powodu
uszkodzenia automatu lub  urządzenia do gier albo z innych uzasadnionych przyczyn.
2. Podmiot prowadzący gry losowe, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych jest obowiązany przechowywać świadectwa rejestracji wszystkich użytkowanych
automatów i urządzeń do gier w miejscu ich eksploatowania i użytkowania.

§ 13. 1. Podmiot prowadzący gry losowe, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych eksploatuje i użytkuje  automaty i urządzenia do gier, w ilości  zgodnej z
warunkami określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy
zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,  może posiadać
dodatkowo nie więcej niż dwa rezerwowe automaty do gier na każdy ośrodek, pod
warunkiem, że automaty te będą posiadać świadectwa rejestracji.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed zmianą
miejsca, punktu (ośrodka) eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, powiadomić ministra
właściwego do spraw finansów publicznych o przemieszczeniu, z podaniem:

1) dokładnej daty przemieszczenia,
2) adresu ośrodka (punktu) dotychczasowej eksploatacji,

     3) adresu ośrodka (punktu) planowanej eksploatacji.
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4. Podmiot prowadzący gry na automatach o niskich wygranych, przesyła kopię
powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 do Izby Skarbowej, która wydała zezwolenie na
prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zażądać przeprowadzenia przez
jednostkę badającą badań kontrolnych automatów i  urządzeń do gier.
6. W razie stwierdzenia niezgodności stanu rzeczywistego automatów i urządzeń do gier ze
świadectwem homologacji lub świadectwem rejestracji, minister właściwy do spraw finansów
publicznych cofa świadectwo homologacji lub świadectwo rejestracji.

Rozdział 4
Szczegółowe warunki instalacji i wykorzystywania systemu magnetycznego zapisu

obrazu

§ 14. 1. W kasynie gry instaluje się system kamer rejestrujących obraz w sposób zapewniający
możliwość rozstrzygania wątpliwości związanych z urządzanymi grami oraz weryfikacji
prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i  umożliwiających
odtworzenie każdej z gier odbywających się w kasynie i poszczególnych jej elementów oraz
zastosowanie stopklatki i wykonanie dowolnej liczby fotokopii.
2.  Liczba i sposób rozmieszczenia kamer zapewnia zarejestrowanie obrazu obejmującego  w

szczególności:
1)  wejście do kasyna
2) każdy ze stołów gry oraz automaty do gier,
3) prowadzących grę,
4) uczestników gry,
5) otwarcie i zamknięcie stołu do gry,
6) obliczanie rezultatów gry na stole do gry i na automacie do gry.

3. Zapisu obrazu dokonuje się oddzielnie dla każdego stołu.

§ 16.  W wydzielonym pomieszczeniu osoba upoważniona przez sprawującego nadzór nad
kasynem gry prowadzi bieżącą obserwację na monitorach rejestrowanych czynności.

§ 17. 1. Podmiot prowadzący kasyno gry przechowuje magnetyczny zapis obrazu przez okres
30 dni od daty jego dokonania.
2. Zapis, o którym mowa w ust. 1, może być udostępniany:

1) uczestnikom gry, w terminach określonych w regulaminie,
2) osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do
sprawowania nadzoru i kontroli,
3)  na żądanie organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Udostępnienie zapisu jest nieodpłatne.

Rozdział  5 
Kartony do gry bingo pieniężne

§ 18. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym mowa
w art.14 ustawy, na specjalnie zabezpieczonym papierze zawierającym ukryte, graficzne lub
inne, znaki ( elementy ) uniemożliwiające podrobienie kartonu - według jednolitego wzoru
zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
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§ 19. 1. Karton do gry bingo pieniężne zawiera w szczególności:
1) wartość kartonu,
2) numer serii,
3) numer kartonu,
4) przypadkowy zestaw liczb pochodzących ze zbioru kolejnych liczb,
5) zobowiązanie  gracza do przestrzegania regulaminu.

2. Podmiot, dla którego drukuje się kartony do gry bingo pieniężne, może zażądać
zamieszczenia na kartonie dodatkowych informacji, pod warunkiem że wymienione zostały w
zatwierdzonym regulaminie gry.

§ 20. Sprzedaż kartonów do gry bingo pieniężne, może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu
posiadającego zezwolenie na prowadzenie gry bingo pieniężne.

Rozdział 6
Zaświadczenia o uzyskanej wygranej

§ 21. Ustala się wzór imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej przez uczestnika gry
losowej, zakładu wzajemnego, gry na automacie lub gry na automacie o niskich wygranych,
zwanego dalej ''zaświadczeniem'', stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 22. Podmiot , o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy, jest obowiązany zaopatrywać się w
druki zaświadczeń w jednostkach organizacyjnych wyznaczonych przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.

§ 23. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. W zaświadczeniach nie wolno
dokonywać poprawek oraz skreśleń. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu
zaświadczenia, zaświadczenie anuluje się i wpisuje do rejestru, o którym mowa w § 24 ust 2
pkt  2, z adnotacją o jego anulowaniu.

§ 24. 1. Podmiot wystawiający zaświadczenie jest obowiązany do:
1) przechowywania odpisów (kopii) wydanych zaświadczeń przez 5 lat następujących po
roku, w  którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej,
2)  prowadzenia rejestru  zaświadczeń.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  zawiera:
1) liczbę, datę, serię i numer druków zaświadczeń o wygranych,
2) liczbę porządkową wpisu, serię, numer oraz datę wystawienia lub jego anulowania
zaświadczenia, imię, nazwisko i adres uczestnika, rodzaj gry losowej, zakładu wzajemnego
lub gry na automacie i wysokość wygranej.

 3. Rejestr prowadzi się nieprzerwanie przez okres działalności podmiotu. Przed
zaprowadzeniem rejestr poświadcza się we właściwym urzędzie skarbowym.
 4. Niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiot jest obowiązany przedłożyć we
właściwym urzędzie skarbowym rejestr, celem poświadczenia zamknięcia rejestru i
anulowania nie wykorzystanych druków zaświadczeń o wygranych.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem .................................
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia......(poz.)

...............................................  ...............................................
(pełna nazwa podmiotu urządzającego ( miejscowość, data)
 grę losową, zakład wzajemny lub
 grę na automacie)

ZAŚWIADCZENIE O WYGRANEJ UZYSKANEJ PRZEZ UCZESTNIKA
GRY LOSOWEJ, ZAKŁADU WZAJEMNEGO LUB GRY NA AUTOMACIE

seria .............nr .............

Stwierdza się, że Pan(i) .............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, imię ojca)

urodzony (a) ......................................................................................,
(data, miejscowość)

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości ............................................................................................................
(rodzaj, seria, numer oraz numer PESEL)

..............................................................................................................................................
(rodzaj gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na  automacie)

dnia.......................... w .............................................................................................................. uzyskał(a) wygraną
 (miejscowość, ośrodek gier, punkt przyjmowania zakładów)

w wysokości   ............................................................................................................................................................
(cyframi i słownie)

............................................................... ..................................................................
    (podpis żądającego zaświadczenie)    (podpis pracownika upoważnionego

             przez organ zarządzający)

Zaświadczenie zostaje wystawione na żądanie uczestnika gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie
w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje uczestnik gry losowej, zakładu wzajemnego lub gry na automacie,
a kopię przechowuje przez okres pięciu lat podmiot wystawiający zaświadczenie.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.
650, z póź. zm.)  zawiera delegacje dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia
określającego:

��  ogólne warunki urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i
gier na automatach o niskich wygranych,

��  warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów  i urządzeń do gier,

��  szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania systemu magnetycznego zapisu obrazu,

��  warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne sposoby zabezpieczenia
uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz  jego treść,

��  wzór zaświadczeń o uzyskanej wygranej, sposób nabywania druków zaświadczeń oraz
ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono nowe tytuły rozdziałów, uwzględniające nowe
brzmienie przepisów ustawy.

W rozdziale 2 projektu rozporządzenia szczegółowo określono obowiązki podmiotów
urządzających gry lub zakłady wzajemne wobec uczestników tych gier i zakładów.
W szczególności projekt rozporządzenia nakłada na podmioty urządzające te gry lub zakłady
wzajemne następujące obowiązki:

��  urządzania gier i zakładów zgodnie z zatwierdzonym przez ministra właściwego ds.
finansów publicznych regulaminem gier;

��  obowiązek utrzymania ładu i porządku w miejscu prowadzenia gier i przyjmowania
zakładów wzajemnych,

��  zapoznania uczestników gier lub zakładów m.in. z zasadami gry lub zakładu wzajemnego,
sposobem działania automatu lub urządzenia do gry ,

��  właściwego utrzymania i eksploatacji automatów i urządzeń do gier i zakładów
wzajemnych.

Dodatkowo wprowadzony został zapis uprawniający podmiot urządzający gry lub zakłady do
odmowy wstępu do miejsca prowadzenia gier i przyjmowania zakładów wzajemnych.

Ponadto określono zasady postępowania reklamacyjnego oraz sposób zgłaszania i
rozpatrywania roszczeń wnoszonych przez uczestników gry lub zakładu oraz szczegółowe
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wymagania dotyczące regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i
loterii audioteksowej.

Rozdział 3 dot. warunków dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i  urządzeń
do gier jak również warunkom przyznania uprawnień określonym podmiotom do
wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń.

W sposób szczegółowy określono wymagania jakie musi spełniać automat lub urządzenie do
gry aby uzyskać pozytywny wynik badania rejestracyjnego oraz warunki wydania świadectwo
rejestracji takiego automatu lub urządzenia.

Rozdział 4 doprecyzowano wymagania dotyczące instalacji i wykorzystania systemu
magnetycznego zapisu obrazu, określa obszar rejestracji obrazu, sposób rozmieszczenia
kamer, wymienia osoby uprawnione do udostępniania magnetycznego zapisu obrazu oraz
wprowadza obowiązek przechowywania nośników tego zapisu.

W rozdziale 5 określono warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne jak
również informacje jakie powinien zawierać taki karton.

Rozdział 6 dotyczy zaświadczeń o uzyskanej wygranej. Określono w nim charakter druku
zaświadczenia o uzyskanej wygranej, sposób nabywania takich druków, ich
ewidencjonowania, dane jakie powinien zawierać rejestr wydanych zaświadczeń, zasady jego
prowadzenia i przechowywania.

W załączniku do projektu rozporządzenia zamieszczono wzór imiennego zaświadczenia
o uzyskanej wygranej.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie innych gier, nie mieszczących się
dotychczas w katalogu gier losowych. W tej sytuacji w projekcie rozporządzenia
uwzględniono również i  te gry.

Uproszczono procedurę związaną z dopuszczeniem do eksploatacji i użytkowania automatów
oraz urządzeń do gier.

Przepisy niniejszego aktu wykonawczego są zgodne z zakresem właściwych delegacji
określonych w projekcie nowelizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedmiot regulacji rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.



P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY

z dnia                                      

w sprawie szczegółowych warunków realizacji zadań finansowanych ze
środków specjalnych ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych.

Na podstawie art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych,
zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117,
Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr
25, poz. 253, Nr ..., poz. .... ) zarządza się, co następuje:

§  1.   Rozporządzenie określa warunki realizacji zadań w dziedzinie kultury,
finansowanych lub dofinansowanych ze środków ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pochodzących z wpływów z dopłat do
stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa, tryb składania
wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

§  2.   Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków, o których mowa w § 1
przysługuje:
1) instytucjom kultury dla których organizatorem jest minister właściwy do

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2)  jednostkom samorządu terytorialnego będących organizatorem dla instytucji

kultury na zadania realizowane przez te instytucje,
3)  szkołom i uczelniom artystycznym,
4)  podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

     §  3.   Wzory wniosków o przyznanie środków na realizację zadań oraz tryb ich
składania minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
podaje corocznie do publicznej wiadomości do końca I kwartału roku
poprzedzającego możliwość przekazania środków.



        §  4.   Minister właściwy do spraw  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wyznacza działające w jego imieniu, osoby upoważnione do przyjmowania i
rozpatrywania składanych wniosków oraz dokonywania wyboru   wniosków do
realizacji
.   § 5. Osoby działające z upoważnienia ministra mogą wezwać podmiot
składający wniosek do złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji
lub dokumentów dotyczących wnioskodawcy lub planowanego do realizacji
zadania.

§  6.   Przy rozpatrywaniu wniosku o realizację zadania uwzględnia się w
szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizowanej  przez ministra właściwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polityki kulturalnej
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym

w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu

podanych przez niego informacji,
4) analizę i ocenę wykonania zadań realizowanych w okresie poprzednim, z

uwzględnieniem, w szczególności, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§  7.    Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmuje minister  właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

§  8.  Minister  właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wyznacza działające w jego imieniu osoby upoważnione do zawierania umów oraz
prowadzenia nadzoru i kontroli wykonania umów a także  określa tryb ich
działania.

§ 9. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zawiera minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nadzór nad
realizacją zadań przez samorządowe instytucje kultury prowadzi jednostka
samorządu będąca ich organizatorem.

§  10.   Przekazywanie środków  na realizację zadania następuje na podstawie
zawartej  umowy albo porozumienia.

§   11.  Rozliczanie otrzymanych środków następuje w terminach i na zasadach
wskazanych w umowie albo  porozumieniu.

§   12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Kultury jest wykonaniem delegacji zawartej w art.

47b ust. 2c ustawy z dn. 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych

i grach na automatach. Zgodnie z dyspozycją delegacji rozporządzenie ustala

warunki realizacji zadania poprzez wskazanie podmiotów mogących ubiegać się o

środki, o których mowa w ustawie. Określa tryb postępowania przy ubieganiu się o

środki pochodzące ze środków specjalnych Ministra Kultury,  zasady rozliczenia

tych środków, oraz sposób sprawowania nadzoru nad realizatorami zadań

finansowanych lub dofinansowanych z omawianych środków. Zgodnie z ustawą

środki specjalne mogą być przeznaczane wyłącznie na promowanie i wspieranie

zadań wskazanych w ustawie. Ustalone procedury obiektywizują proces

promowania i wspierania oraz zapewniają właściwą  kontrolę nad

gospodarowaniem środkami publicznymi.

W wyniku wprowadzanych rozwiązań przewiduje się poprawę stanu

finansowania kultury.
Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa i

budżetów samorządów, gdyż na rachunek środków specjalnych Ministra Kultury

będą wpływały środki pochodzące z opłat wnoszonych przez uczestników gier

liczbowych stanowiących monopol państwa. Powyższy projekt jest zgodny z

prawem Unii Europejskiej.


