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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 26 września 2014 r. 

o zmianie ustawy o grach hazardowych 

 

(druk nr 719) 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 

201, poz. 1540, z późn. zm.) 

 

Art. 7. 

1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie 

udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej. 

1a. Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez podmioty wymienione 

w ust. 1, po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni 

przed dniem rozpoczęcia tej gry. 

<1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie 

przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być 

urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. 

Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub 

gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe 

organizowanych przez organizację pożytku publicznego organizowanych w oparciu o 

zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.> 

2. Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, 

wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spółek stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi 

inaczej. 

 

Art. 24. 

1. Osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek: 

1)   nadzorowania gier hazardowych, w szczególności: dyrektorzy oddziałów, ośrodków 

gier oraz ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, osoby nadzorujące gry telebingo, 

loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, 

inspektorzy w ośrodkach gier, kasjerzy stołu, 

2)  bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności: krupierzy, obsługujący 

automaty lub urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy: 
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1)  osób dystrybuujących losy loterii pieniężnych i loterii fantowych, dowody udziału w 

grze telebingo, bingo pieniężne i bingo fantowe oraz dowody udziału w loterii 

promocyjnej; 

2)  osób sprzedających żetony lub kredytujących stawki w automacie; 

3)  osób obsługujących terminale kasowe w sklepach, na terenie których znajduje się 

kolektura gier liczbowych, sprzedających dowody udziału w grach liczbowych o 

wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie się sprzedaż dowodów udziału w 

grach liczbowych wyłącznie z wykorzystaniem specjalnych kart metodą chybił-trafił 

lub z zapisanymi przez gracza własnymi ustawieniami gry; 

[4)  osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo 

fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza wysokości kwoty bazowej, o 

której mowa w art. 70;] 

<4) osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub grę bingo 

fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a i 1b;> 

5)  osób przyjmujących zakłady wzajemne oraz osób prowadzących kolektury gier 

liczbowych. 

3. Osoby pierwszy raz zatrudnione do bezpośredniego prowadzenia gier hazardowych mają 

obowiązek uzyskać świadectwo zawodowe w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia 

ich zatrudnienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących czynności bezpośredniego 

prowadzenia gier hazardowych na innej podstawie niż umowa o pracę. 

 

Art. 32. 

1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów 

wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera udziela minister właściwy do spraw 

finansów publicznych. 

3. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora 

izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są 

urządzane i prowadzone takie gry. 

3a.  Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanych na obszarze właściwości 

miejscowej jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego, 

na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry. 

<3b. Zgłoszenia loterii fantowej oraz gry bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 

70, urządzanej przez organizację pożytku publicznego na obszarze właściwości 

miejscowej jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu 

celnego, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie 

gry.> 
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4. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub 

loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego 

dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej właściwy według miejsca zamieszkania 

lub siedziby wnioskodawcy. 

4a.  Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanych na obszarze właściwości 

miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi 

urzędu celnego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. 

<4b. Zgłoszenia loterii fantowej oraz gry bingo fantowe, niezależnie od wartości puli 

wygranych urządzanej przez organizację pożytku publicznego na obszarze 

właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, dokonuje się 

naczelnikowi urzędu celnego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby 

wnioskodawcy.> 

5. W postępowaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje się art. 143 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

6. W sprawach dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji na 

prowadzenie kasyna gry nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na 

urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, 

uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań. 

[8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń 

loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza 

kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań.] 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania 

zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych 

nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz loterii fantowych lub 

gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie przekracza 

piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez 

organizację pożytku publicznego, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania 

zadań.> 

 

Art. 38. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe 

powinien zawierać: 

1)   określenie rodzaju gry; 

2)   nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek 

handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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3)   dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz 

serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia 

oraz doświadczenia zawodowego) osób zarządzających podmiotem oraz 

reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem; 

4)   określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry; 

5)   określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry; 

6)   dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry; 

7)   określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów; 

8)   gwarancje wypłacalności nagród; 

9)   projekt regulaminu gry; 

10)  dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, 

środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii 

fantowej lub gry bingo fantowe, a w szczególności: 

a)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu kapitału 

zakładowego z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadku akcjonariusza 

(wspólnika) będącego osobą fizyczną, reprezentującego co najmniej jedną setną 

kapitału zakładowego spółki, jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem jest 

spółka handlowa, 

b)  sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach - 

w przypadku akcjonariusza (wspólnika) będącego osobą prawną, jeżeli podmiotem 

występującym z wnioskiem jest spółka handlowa, 

c)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o pokryciu środków 

finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub 

gry bingo fantowe, z ujawnionych źródeł przychodów - w przypadkach innych niż 

wskazane w lit. a i b; 

11)  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenie zdrowotne; 

12)  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; 

13)  aktualne zaświadczenia, że osoby fizyczne zarządzające podmiotem oraz 

reprezentujące podmiot występujący z wnioskiem nie były skazane za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. [Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie 

przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, zawiera dane, o których mowa w ust. 

1, z tym że zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera 

odpowiednio:] 

<Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, albo loterii 
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fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza 

piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez 

organizację pożytku publicznego, zawiera dane, o których mowa w ust. 1, z tym że 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 8, 9 oraz 10–13, zawiera 

odpowiednio:> 

1)   dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz 

serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz 

reprezentujących podmiot zgłaszający; 

2)   zobowiązanie wypłacalności nagród; 

3)   regulamin gry; 

4)   oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków 

finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry 

bingo fantowe; 

5)   oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenie zdrowotne; 

6)   wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu; 

7)   oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących 

podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

[3. Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych 

nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, dołącza się oświadczenie osoby 

nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy 

w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.] 

<3. Do zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz do 

zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych 

nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, 

urządzanej przez organizację pożytku publicznego, dołącza się oświadczenie osoby 

nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów 

ustawy w zakresie odpowiednio loterii fantowych lub gry bingo fantowe.> 

 

Art. 60. 

1. Podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie przedstawia organowi właściwemu do 

ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urządzanej gry lub zakładu 

wzajemnego albo turnieju gry pokera. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie 

gier losowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 

zatwierdzenia projekt regulaminu urządzanej gry. 

2. Regulamin gier hazardowych oraz turnieju gry pokera, a także ich zmiany, zatwierdza 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i 

loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów dokonuje dyrektor izby celnej. 
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4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego zmiany następuje w 

terminie 6 miesięcy od dnia jego złożenia, z wyjątkiem wniosku dotyczącego regulaminu 

lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, a także zmiany 

regulaminu turnieju gry pokera, których rozpatrzenie następuje w terminie 2 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku. 

[5. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, informuje organ, 

któremu dokonał zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później niż w terminie 3 

dni od dnia dokonania zmiany.] 

<5. Podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, albo organizacja 

pożytku publicznego urządzająca loterię fantową lub grę bingo fantowe, w których 

wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której 

mowa w art. 70, informuje organ, któremu dokonała zgłoszenia, o każdej zmianie 

regulaminu gry nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.> 

 

Art. 71. 

1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier 

hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry 

objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. 

<1a. Podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość 

puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty 

bazowej, o której mowa w art. 70.> 

2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest: 

1)   urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera 

rozgrywanego w formie turnieju gry pokera; 

2)   udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. 

3. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania 

działalności. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju. 

4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych 

obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności w 

pierwszym z punktów lub na pierwszej ze stron internetowych objętych zezwoleniem. 

5. W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z 

tytułu działalności lub czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za datę 

jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ 

kontroli skarbowej stwierdził prowadzenie tej działalności lub wykonanie czynności. 
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Art. 89. 

1. Karze pieniężnej podlega: 

1)  urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub 

bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry; 

2)   urządzający gry na automatach poza kasynem gry; 

3)   uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. 

2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 1 - wynosi 100 % przychodu uzyskanego z urządzanej gry; 

2)   w ust. 1 pkt 2 - wynosi 12.000 zł od każdego automatu; 

3)   w ust. 1 pkt 3 - wynosi 100 % uzyskanej wygranej. 

<3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do uczestników loterii promocyjnych, loterii 

audiotekstowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.> 


