
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2723 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o grach hazardowych (druk 
nr 2510) 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust.l Regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 23 czerwca 2014 r. r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. 

Komisja Finansów Publicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 22 lipca i 10 września 2014 r. 

wnos1: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 10 września 2014 r. 

Sprawozdawca 

(-) Marcin Święcicki 

Przewodnicząca Komisji 
Finansów Publicznych 

(-) Krystyna Skowrońska 
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USTAWA 

z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o grach hazardowych 

Art. l. 

projekt 

W ustawie z dnia 19listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 
poz. 1540 z późn zm. 1>) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w art. 7 po ust. l a dodaje się ust. l b w brzmieniu: 

"Ib. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych 
nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa wart. 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 po
żytku publicznego organizowanych w oparciu o zgłoszenia, nie może prze
kroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, 
o której mowa wart. 70."; 

2) w art. 24 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących loterię fantową lub 
grę bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. l a i l b."; 

3) wart. 32: 

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

"3b. Zgłoszenia loterii fantowej oraz gry bingo fantowe, w których war
tość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, 
o której mowa w art. 70, urządzanej przez organizację pożytku publicz
nego na obszarze właściwości miejscowej jednego naczelnika urzędu 
celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego, na którego obsza
rze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.", 

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

"4b. Zgłoszenia loterii fantowej oraz gry bingo fantowe, niezależnie od 
wartości puli wygranych urządzanej przez organizację pożytku publicz
nego na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelni
ka urzędu celnego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celnego właści
wemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.", 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

I) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 
106, poz. 622 oraz Nr 134 poz. 779. 
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"8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów 
celnych do przyjmowania zgłoszeń loteńi fantowej lub gry bingo fan
towe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazo
wej, o której mowa wart. 70, oraz loteńi fantowych lub gry bingo fan
towe w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrot
ności kwoty bazowej, o której mowa wart. 70, urządzanej przez orga
nizację pożytku publicznego, uwzględniając potrzebę sprawnego wy
konywania zadań."; 

4) wart. 38: 

a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Zgłoszenie loteńi fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli 
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa wart. 70, al
bo loteńi fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wy
granych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której 
mowa w art. 70, urządzanej przez organizację pożytku publicznego, 
zawiera dane, o których mowa w ust. l, z tym że zamiast dokumentów, 
o których mowa w ust. l pkt 3, 8, 9 oraz 10-13, zawiera odpowied
nio:", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Do zgłoszenia loteńi fantowej lub gry bingo fantowe, w których war
tość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w 
art. 70, oraz do zgłoszenia loteńi fantowej lub gry bingo fantowe, w 
których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwo
ty bazowej, o której mowa w art. 70, urządzanej przez organizację po
żytku publicznego, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz 
osoby bezpośrednio prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy 
w zakresie odpowiednio loteńi fantowych lub gry bingo fantowe."; 

5) w art. 60 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Podmiot urządzający loteńę fantową lub grę bingo fantowe, w których war
tość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa wart. 
70, albo organizacja pożytku publicznego urządzająca loteńę fantową lub 
grę bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza pięt
nastokrotności kwoty bazowej, o której mowa wart. 70, informuje organ, 
któremu dokonała zgłoszenia, o każdej zmianie regulaminu gry nie później 
niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany."; 

6) wart. 71 po ust. l dodaje się ust. la w brzmieniu: 

"la. Podatnikiem jest również podmiot, o którym mowa wart. 7 ust. lb, jeśli 
wartość puli wygranych loteńi fantowych lub gry bingo fantowe przekracza 
wartość kwoty bazowej, o której mowa wart. 70."; 

7) wart. 89 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
"3. Przepisu ust. l pkt 3 nie stosuje się do uczestników loteńi promocyjnych, 

loteńi audiotekstowych, loteńi fantowych i gry bingo fantowe.". 
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Art. 2. 
l. Zezwolenia na urządzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe udzielone pod

miotom, o których mowa w art. 7 ust. l b ustawy zmienianej w art. l, oraz zgło
szenia dokonane przez te podmioty przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy pozostają w mocy. 

2. Loterie fantowe i gry bingo fantowe urządzane po dniu wejścia w życie niniej
szej ustawy, na podstawie zezwoleń lub zgłoszeń, o których mowa w ust. l, 
prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych. 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. l, nie mogą po dniu wejścia w życie niniej
szej ustawy ulec przedłużeniu. 

Art. 3. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy 
zmienianej w art. l, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw
czych wydanych na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy zmienianej w art. l, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych w pierwszej instancji w sprawach 
wydania lub zmiany zezwoleń dotyczących loterii fantowych lub gry bingo fantowe 
wobec podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. l b ustawy zmienianej w art. l, sto
suje przepisy ustawy zmienianej wart. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


