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Prezes Rady Ministrów 
               DKRM-140-139(7)/14 
                
 

 

  
 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
  
              Szanowny Panie Marszałku, 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy o grach hazardowych 
(druk nr 2510). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

                                                    Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 

 
 



 
 
 
 
 
 

Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach 
hazardowych (druk nr 2510). 

 
 

W dniu 1 kwietnia 2014 r. do Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ewy Kopacz, 
wniesiony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych. Projekt 
zakłada wprowadzenie ułatwień w organizacji loterii fantowych przez organizacje pożytku 
publicznego, z których dochód przeznaczany jest na cele społecznie użyteczne. 
 
Proponowane, najistotniejsze rozwiązania: loterie fantowe, w których wartość puli wygranych 
nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, mogą być urządzane przez organizacje 
pożytku publicznego, po dokonaniu ich zgłoszenia (termin dokonania zgłoszenia: nie później 
niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia loterii). Zakłada się, że łączna wartość puli wygranych  
w loteriach fantowych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, urządzane  
w oparciu o zgłoszenie, nie może przekroczyć w ciągu roku obrotowego tej organizacji, 
czterdziestopięciokrotności kwoty bazowej. Właściwość miejscowa organów do dokonania 
zgłoszenia przedmiotowych loterii oparta jest na rozwiązaniach analogicznych do aktualnie 
obowiązujących z tym, że w przypadku loterii fantowej urządzanej przez tego rodzaju 
podmiot na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, 
zgłoszenia dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego właściwemu według miejsca 
zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, niezależnie od wartości puli wygranych. Pozostałe 
zmiany w przepisach dotychczasowych stanowią konsekwencję proponowanych w projekcie 
rozwiązań i dotyczą takich kwestii, jak kompetencja Ministra Finansów do wydania 
rozporządzenia w sprawie obszarów właściwości miejscowej organów, elementów 
dokonywanego zgłoszenia oraz obowiązku informowania organu, któremu zgłoszono 
urządzenie loterii, o każdej zmianie regulaminu.  
 
W ocenie projektodawców, obowiązujący na gruncie ustawy o grach hazardowych wyjątek 
dający możliwość zgłoszenia organizowanej loterii fantowej, w miejsce konieczności 
uzyskania zezwolenia Izby Celnej, z uwagi na niski próg, do którego ustawa zezwala na 
pominięcie procedury związanej z uzyskaniem stosownego zezwolenia (wartość puli 
wygranych nie może przekroczyć kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy, 
wynoszącej obecnie 3.785,38 zł), ma charakter marginalny i dotyczy działań o mikroskopijnej 
skali. Projektodawcy wskazują na skomplikowany charakter procedury uzyskania zezwolenia 
Izby Celnej, wymagający dodatkowo poniesienia nakładów finansowych, co nie znajduje 
uzasadnienia w szczególności w kontekście organizacji loterii fantowych przez fundacje  
i stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego, które dzięki organizacji 
tego rodzaju gier pozyskują fundusze na realizacje celów społecznych i dobroczynnych. Dla 
poparcia prezentowanego stanowiska projektodawcy wskazują, że obowiązujące regulacje 
wymuszają konieczność rezygnacji, przez małe organizacje pożytku publicznego, z tego 
narzędzia pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych − jakim jest organizacja 
loterii fantowej − z uwagi na okoliczność, iż często środki uzyskane z tytułu organizacji tego 
rodzaju gry nie pokrywają nawet kosztów uzyskania zgody na jej przeprowadzenie. 
W obowiązującej regulacji projektodawcy dostrzegają również narzędzie sprawowania 



dodatkowej kontroli organizacji pożytku publicznego, przez nałożenie na nią wymogu 
uzyskania zgody Izby Celnej na organizację loterii fantowej (tymczasem działalność 
organizacji pożytku publicznego poddana jest ścisłej kontroli na podstawie odrębnych 
przepisów). W świetle powyższego, w ocenie projektodawców w pełni uzasadniona jest 
propozycja zmiany ustawy, zgodnie z którą dotychczasowa wartość puli wygranych zostałaby 
podwyższona dla organizacji pożytku publicznego organizujących loterie fantowe. Umożliwi 
to rzeczywiste korzystanie, wyłącznie przez organizacje pożytku publicznego, z możliwości 
organizowania loterii fantowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych na realizację 
swoich celów statutowych. Zmiana obowiązujących przepisów w kształcie zaproponowanym 
przez projektodawców umożliwi organizacjom pożytku publicznego pozyskanie większych 
funduszy, a zatem przyczyni się do znacznego zwiększenia skuteczności ich dobroczynnej 
działalności. 
 
Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych Rada Ministrów ocenia 
pozytywnie, jednakże z zastrzeżeniami, co do ostatecznego kształtu niektórych  
z proponowanych rozwiązań. Wprowadzenie regulacji ułatwiających organizowanie loterii 
fantowych, z których dochód przeznaczany jest na cele społecznie użyteczne, co do zasady 
spójne jest z kierunkiem polityki rynku gier regulowanego przez Ministra Finansów. Objęcie 
projektowanymi ułatwieniami podmiotów posiadających status organizacji pożytku 
publicznego pozytywnie wpłynie na realizowane przez ww. podmioty cele społeczne  
i dobroczynne.  
Wskazać należy, iż organizacje pożytku publicznego to specjalna kategoria podmiotów 
realizujących działalność społeczną i dobroczynną. Z tytułu posiadania statusu organizacji 
pożytku publicznego podmioty te posiadają różne przywileje, m.in. możliwość otrzymywania 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienie od podatków: dochodowego od 
osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienie od opłat 
skarbowych i sądowych. Niemniej jednak całość dochodu tych podmiotów przeznaczana jest 
na działalność pożytku publicznego. Na podmiotach tych, obok przywilejów, ciążą także 
określone obowiązki i zakazy polegające m.in. na ograniczeniu możliwości prowadzenia 
działalności gospodarczej. Organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność 
gospodarczą jedynie pod warunkiem, że jest to działalność dodatkowa w stosunku do 
działalności pożytku publicznego i służy realizacji celów statutowych. 
Mając powyższe na względzie zasadnym jest wprowadzenie wyłącznie dla tych podmiotów 
regulacji ułatwiających organizowanie loterii fantowych. Z analizy loterii fantowych 
urządzonych przez organizacje pożytku publicznego w 2012 oraz 2013 roku na podstawie 
wydanego zezwolenia wynika, że maksymalna wartość puli wygranych wynosiła ok. 60 tys. zł 
dla pojedynczej loterii. Oznacza to, że założony przez projektodawców cel aby loterie 
fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty 
bazowej, były urządzane przez organizacje pożytku publicznego, po dokonaniu zgłoszenia, 
zostałby osiągnięty. Należy również zauważyć, że w 2012 i 2013 roku żadna z organizacji 
pożytku publicznego nie zorganizowała więcej niż jedną loterię fantową o wartości puli 
wygranych wyższej niż jednokrotność kwoty bazowej. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że 
marginalna liczba podmiotów wnioskowała o udzielenie przedmiotowego zezwolenia 
sugeruje się jednocześnie, aby łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych 
organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, urządzane w oparciu o zgłoszenie, 
nie przekraczała w ciągu roku obrotowego tej organizacji, trzydziestokrotności kwoty 
bazowej.  
Podkreślenia wymaga, że zdaniem Rady Ministrów wprowadzenie uproszczeń 
proceduralnych w zakresie organizacji loterii fantowych przez organizacje pożytku 
publicznego nie powinno mieć wpływu na ogólne zasady opodatkowania podatkiem od gier. 



Dlatego też loterie fantowe powinny pozostać opodatkowane podatkiem od gier w wysokości 
10%. 
 
Dodatkowo zaznaczenia wymaga fakt, że dotychczasowa, ustawowa konstrukcja loterii 
fantowej, jej sedno w postaci przeznaczenia dochodu na realizację celów społecznie 
użytecznych, w szczególności dobroczynnych, zbieżna jest z zasadniczym elementem 
wpisanym w konstrukcję gry bingo fantowe. Dochód z gry bingo fantowe również 
przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 
społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Zatem, również organizacja tej gry 
losowej powinna zostać objęta ułatwieniami analogicznymi do rozwiązań przyjętych dla 
loterii fantowej. 
 
 
Mając na względzie powyższe, proponowany projekt ustawy Rada Ministrów ocenia 
pozytywnie, jednakże z przedstawionymi powyżej zastrzeżeniami. 
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