
Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 12. posiedzeniu Senatu 
w dniu 24 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W roku 2009 uchwaliliśmy ustawę o grach hazardowych. Z inicjatywy Senatu wprowadziliśmy uprosz-

czone przepisy dotyczące loterii o niskiej kwocie wygranych, nieprzekraczających kwoty bazowej. 
Przeanalizowałem funkcjonowanie przepisów tej ustawy na przykładzie loterii zorganizowanej przez 

Szkołę Podstawową w Łebie. Wydaje się, że przepisy te są ciągle zbyt skomplikowane i nakładają zbyt dużo 
obowiązków biurokratycznych na organizatorów, ale także na administrację finansową – urzędy i izby celne 
– a przecież nie taka była intencja ustawodawcy. Przyjazd dwóch funkcjonariuszy do Łeby to wyłączenie ich 
z jednego dnia pracy, koszty przejazdu i rozbudowana korespondencja. Wykonanie wszystkich tych czynno-
ści zniechęca do organizowania takich imprez. 

W związku z terminem, na który przypadł dzień organizacji loterii fantowej – 25 marca 2012 r. – na pod-
stawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych należało dokonać na trzydzieści 
dni przed rozpoczęciem loterii pisemnego zgłoszenia do dyrektora Izby Celnej w Gdyni, do którego to zgło-
szenia należało dołączyć: regulamin loterii, wykaz losów z pokryciem nagród, oświadczenie zawierające 
zobowiązanie wypłacalności nagród, oświadczenie o legalności źródeł przeznaczonych na urządzenie loterii 
fantowej, oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód państwa, wzór losu, oświad-
czenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o 
znajomości przepisów o grach hazardowych. Obowiązujący od 30 marca bieżącego roku art. 32 ust. 3a ogra-
nicza obowiązek zgłoszenia jedynie do naczelnika urzędu celnego. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej należało przesłać naczelnikowi Urzędu Celnego w Słupsku 
odrębne zgłoszenie rozpoczęcia działalności, do którego należało dołączyć kopię zgłoszenia złożonego w 
Izbie Celnej w Gdyni oraz kopię regulaminu. Po zakończeniu loterii należało zgłosić pisemnie naczelnikowi 
Urzędu Celnego w Słupsku na co najmniej siedem dni przed planowanym zniszczeniem losu zamiar prze-
prowadzenia tej czynności. W czynności zniszczenia pozostałych piętnastu losów uczestniczyło dwóch funk-
cjonariuszy Służby Celnej, a z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół. Na podstawie §19 ust. 2 
w terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia loterii należało sporządzić i przekazać informacje dotyczące 
przeprowadzonej loterii, zawierające między innymi wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z okre-
śleniem ich wartości, określenie wysokości kwot dochodu przekazanego na cele społecznie użyteczne, w tym 
w szczególności na cele dobroczynne. 

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: czy istnieje 
możliwość uproszczenia obowiązujących procedur w przypadku organizowania małych loterii fantowych 
przez szkoły, organizacje pozarządowe, fundacje i inne tego typu podmioty? 

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 

 




