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USTAWA
z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla warunki urzàdzania i zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach.
Art. 2. 1. Grami losowymi sà gry o wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe, których wynik w szczególnoÊci
zale˝y od przypadku, a warunki gry okreÊla regulamin. Sà to:
1) gry liczbowe — gry, w których wygranà uzyskuje
si´ przez prawid∏owe wytypowanie liczb, znaków
lub innych wyró˝ników, a wysokoÊç wygranych
zale˝y od ∏àcznej kwoty wp∏aconych stawek, oraz
gra liczbowa keno, w której wygranà uzyskuje si´
przez prawid∏owe wytypowanie liczb, a wysokoÊç
wygranych stanowi iloczyn wp∏aconej stawki
i mno˝nika ustalonego dla poszczególnych stopni
wygranych;
2) loterie pieni´˝ne, w których uczestniczy si´ przez
nabycie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze,
a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wy∏àcznie
wygrane pieni´˝ne;
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji, ustaw´ z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustaw´ z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy,
ustaw´ z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´ z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu, ustaw´ z dnia 18 stycznia
2001 r. o wyÊcigach konnych, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r.
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych, ustaw´ z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà, ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groêbà kary, ustaw´ z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, ustaw´
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi oraz ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej.

3) gra telebingo, w której uczestniczy si´ przez nabycie dowodu udzia∏u w grze zawierajàcego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na
skal´ ogólnokrajowà z losowaniem nadawanym
jako audycja telewizyjna, a podmiot urzàdzajàcy
gr´ oferuje wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe;
4) gry cylindryczne, w których uczestniczy si´ w grze
przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyró˝ników, a wysokoÊç wygranej zale˝y od okreÊlonego z góry stosunku wp∏aty do wygranej, zaÊ wynik gry ustalany jest za pomocà urzàdzenia obrotowego;
5) gry w karty: black jack, poker, baccarat;
6) gry w koÊci;
7) gra bingo pieni´˝ne, w której uczestniczy si´ przez
nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urzàdzajàcy
gr´ oferuje wy∏àcznie wygrane pieni´˝ne, których
wysokoÊç zale˝y od ∏àcznej kwoty wp∏aconych
stawek;
8) gra bingo fantowe, w której uczestniczy si´ przez
nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urzàdzajàcy
gr´ oferuje wy∏àcznie wygrane rzeczowe;
9) loterie fantowe, w których uczestniczy si´ przez
nabycie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze,
a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wy∏àcznie
wygrane rzeczowe;
10) loterie promocyjne, w których uczestniczy si´
przez nabycie towaru, us∏ugi lub innego dowodu
udzia∏u w grze i tym samym nieodp∏atnie uczestniczy si´ w loterii, a podmiot urzàdzajàcy loteri´
oferuje wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe;
11) loterie audioteksowe, w których uczestniczy si´
przez:
a) odp∏atne po∏àczenie telefoniczne lub
b) wysy∏anie krótkich wiadomoÊci tekstowych
(SMS) z u˝yciem publicznej sieci telekomunikacyjnej
— a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wygrane
pieni´˝ne lub rzeczowe.
2. Zak∏adami wzajemnymi sà zak∏ady o wygrane
pieni´˝ne lub rzeczowe, polegajàce na odgadywaniu:
1) wyników sportowego wspó∏zawodnictwa ludzi
lub zwierzàt, w których uczestnicy wp∏acajà stawki, a wysokoÊç wygranej zale˝y od ∏àcznej kwoty
wp∏aconych stawek — totalizatory;
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2) zaistnienia ró˝nych zdarzeƒ, w których uczestnicy
wp∏acajà stawki, a wysokoÊç wygranych zale˝y od
umówionego, mi´dzy przyjmujàcym zak∏ad
a wp∏acajàcym stawk´, stosunku wp∏aty do wygranej — bukmacherstwo.

2. Wykonywanie monopolu paƒstwa nale˝y do
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, który
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych tworzy w tym celu jednoosobowe spó∏ki Skarbu Paƒstwa.

3. Grami na automatach sà gry na urzàdzeniach
mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowoÊci.

3. Do prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, nie majà zastosowania przepisy o ochronie
konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji.

4. Wygranà rzeczowà w grach na automatach jest
równie˝ wygrana polegajàca na mo˝liwoÊci przed∏u˝ania gry bez koniecznoÊci wp∏aty stawki za udzia∏
w grze, a tak˝e mo˝liwoÊç rozpocz´cia nowej gry
przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej
w poprzedniej grze.
5. Grami na automatach sà tak˝e gry na urzàdzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub
elektronicznych, w tym komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grajàcy nie ma
mo˝liwoÊci uzyskania wygranej pieni´˝nej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra lub zak∏ad
posiadajàce cechy wymienione w ust. 1—5 sà grà losowà, zak∏adem wzajemnym albo grà na automacie
w rozumieniu ustawy.
Art. 3. Urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na
automatach jest dozwolone wy∏àcznie na zasadach
okreÊlonych w ustawie.
Art. 4. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) oÊrodkach gier — rozumie si´ przez to:
a) kasyno gry — jako wydzielone miejsce, w którym prowadzi si´ gry cylindryczne, gry w karty,
gry w koÊci lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym
minimalna ∏àczna liczba urzàdzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do
70 sztuk,
b) salon gry bingo pieni´˝ne — jako wydzielone
miejsce, w którym prowadzi si´ gr´ bingo pieni´˝ne na podstawie zatwierdzonego regulaminu;
2) punkcie przyjmowania zak∏adów wzajemnych —
rozumie si´ przez to wydzielone miejsce, w którym przyjmowane sà zak∏ady totalizatora lub bukmacherstwa, na podstawie zatwierdzonego regulaminu.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie si´ przez to gry losowe, zak∏ady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.
Art. 5. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier
liczbowych, loterii pieni´˝nych i gry telebingo stanowi monopol paƒstwa.

Art. 6. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci oraz gier na automatach mo˝e byç prowadzona na podstawie udzielonej
koncesji na prowadzenie kasyna gry.
2. Dzia∏alnoÊç w zakresie gry bingo pieni´˝ne mo˝e byç prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieni´˝ne.
3. Dzia∏alnoÊç w zakresie zak∏adów wzajemnych
mo˝e byç prowadzona na podstawie udzielonego zezwolenia na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych.
4. Dzia∏alnoÊç w zakresie okreÊlonym w ust. 1—3
mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie w formie spó∏ki
akcyjnej lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, majàcej siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Akcje (udzia∏y) w spó∏kach, o których mowa
w ust. 4, mo˝e nabywaç lub obejmowaç:
1) osoba prawna lub spó∏ka niemajàca osobowoÊci
prawnej, której siedziba znajduje si´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osoba fizyczna b´dàca obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
6. Do spó∏ek, o których mowa w ust. 4, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks
spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên.
zm.2)), chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
Art. 7. 1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogà byç urzàdzane, na podstawie
udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej.
2. Loterie audioteksowe mogà byç urzàdzane, na
podstawie udzielonego zezwolenia, wy∏àcznie przez
spó∏ki akcyjne lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, majàce siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spó∏ek stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408
i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118,
poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz
z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860.
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Art. 8. Do post´powaƒ w sprawach okreÊlonych
w ustawie stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.3)), chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej.
Rozdzia∏ 2
Warunki urzàdzania gier hazardowych
Art. 9. Warunkiem urzàdzania gier obj´tych monopolem paƒstwa jest zatwierdzenie ich regulaminu
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
Art. 10. 1. WysokoÊç kapita∏u zak∏adowego spó∏ki
akcyjnej lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie:
1) gier urzàdzanych w kasynie gry — nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 4 000 000 z∏;
2) gier urzàdzanych w salonie gry bingo pieni´˝ne
lub przyjmowania zak∏adów wzajemnych — nie
mo˝e wynosiç mniej ni˝ 2 000 000 z∏.
2. W spó∏kach, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e
byç akcji (udzia∏ów) uprzywilejowanych, a maksymalna wartoÊç akcji (udzia∏ów) przys∏ugujàcych jednemu
podmiotowi nie mo˝e przekraczaç jednej trzeciej wartoÊci kapita∏u zak∏adowego spó∏ki.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa.
4. W spó∏kach, o których mowa w ust. 1, powo∏uje si´ rady nadzorcze.
5. W spó∏ce akcyjnej, o której mowa w ust. 1, mogà byç wydawane wy∏àcznie akcje imienne.
Art. 11. Dzia∏alnoÊç w zakresie okreÊlonym
w art. 6 ust. 1—3 mo˝e byç prowadzona, pod warunkiem ˝e:
1) akcjonariuszami (wspólnikami) posiadajàcymi akcje (udzia∏y), których wartoÊç przekracza jednà
setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, lub cz∏onkami
zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
spó∏ki sà osoby fizyczne, osoby prawne lub spó∏ki
niemajàce osobowoÊci prawnej, co do których nie
istniejà uzasadnione zastrze˝enia z punktu widzenia bezpieczeƒstwa paƒstwa, porzàdku publicznego lub bezpieczeƒstwa interesów ekonomicznych
paƒstwa;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075,
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
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2) cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spó∏ki posiadajà obywatelstwo polskie
lub obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju;
3) przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci nie toczy si´ post´powanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 w sprawach przest´pstw okreÊlonych w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên.
zm.4)), zwanej dalej „Kodeksem karnym”.
Art. 12. 1. Osoby fizyczne b´dàce wspólnikami (akcjonariuszami) spó∏ki prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie okreÊlonym w art. 6 ust. 1—3, reprezentujàce
co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego, oraz
cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej takiej spó∏ki powinni posiadaç nienagannà opini´, w szczególnoÊci nie mogà byç osobami skazanymi za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.
2. Osoby zarzàdzajàce podmiotem urzàdzajàcym
loterie fantowe lub gr´ bingo fantowe oraz osoby reprezentujàce taki podmiot nie mogà byç osobami skazanymi za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, sà obowiàzane, na ˝àdanie organu udzielajàcego koncesji lub
zezwolenia, przedstawiç aktualne zaÊwiadczenie, ˝e
nie by∏y skazane za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
nierezydentów b´dàcych osobami fizycznymi. Osoby
te powinny ponadto przedstawiç odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaÊwiadczenia, wystawione
przez w∏aÊciwe w∏adze paƒstwa, którego sà obywatelami lub sta∏ymi mieszkaƒcami.
Art. 13. Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogà byç urzàdzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.
Art. 14. 1. Urzàdzanie gier cylindrycznych, gier
w karty, gier w koÊci oraz gier na automatach dozwolone jest wy∏àcznie w kasynach gry.
———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317,
Nr 168, poz. 1323 i Nr 190, poz. 1474.
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2. Urzàdzanie gry bingo pieni´˝ne dozwolone jest
wy∏àcznie w salonach gry bingo pieni´˝ne.
3. Przyjmowanie zak∏adów wzajemnych dozwolone jest wy∏àcznie w punktach przyjmowania zak∏adów
wzajemnych.
Art. 15. 1. Kasyna gry mogà byç lokalizowane
w miejscowoÊciach liczàcych do 250 tys. mieszkaƒców — 1 kasyno. Na ka˝de kolejne rozpocz´te 250 tys.
mieszkaƒców liczb´ dozwolonych kasyn gry zwi´ksza
si´ o 1. ¸àczna liczba kasyn gry w województwie nie
mo˝e byç jednak wy˝sza ni˝ 1 kasyno na ka˝de pe∏ne
650 tys. mieszkaƒców województwa.
2. Salony gry bingo pieni´˝ne mogà byç lokalizowane w miejscowoÊciach liczàcych do 100 tys. mieszkaƒców — 1 salon. Na ka˝de kolejne rozpocz´te
100 tys. mieszkaƒców liczb´ dozwolonych salonów
zwi´ksza si´ o 1. ¸àczna liczba salonów gry bingo pieni´˝ne w województwie nie mo˝e jednak wy˝sza ni˝
1 salon na ka˝de pe∏ne 300 tys. mieszkaƒców województwa.
3. Liczb´ mieszkaƒców, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego jako
liczb´ ludnoÊci faktycznie zamieszka∏ej na obszarze
danej miejscowoÊci oraz województwa, wed∏ug stanu
na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok, w którym prowadzàcy gry z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na
prowadzenie salonu gry bingo pieni´˝ne.
4. Kasyna gry mogà byç tak˝e lokalizowane na
pe∏nomorskich statkach pasa˝erskich i promach pasa˝erskich o polskiej przynale˝noÊci, pod warunkiem ˝e
gra prowadzona jest w czasie rejsu i rozpoczyna si´
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 minut po wyp∏yni´ciu
z portu i koƒczy si´ nie póêniej ni˝ na 30 minut przed
wp∏yni´ciem do portu przeznaczenia.
Art. 16. 1. Dochód z loterii fantowej i gry bingo
fantowe przeznaczany jest w ca∏oÊci na realizacj´
okreÊlonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów
spo∏ecznie u˝ytecznych, w szczególnoÊci dobroczynnych.
2. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe jest obowiàzany przedstawiç organowi, który udzieli∏ zezwolenia, w terminie 30 dni od
dnia zakoƒczenia urzàdzanej gry, szczegó∏owà informacj´ o realizacji obowiàzku okreÊlonego w ust. 1.
Art. 17. 1. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà,
loteri´ fantowà lub gr´ bingo fantowe jest obowiàzany zabezpieczyç losy lub inne dowody udzia∏u
w takiej grze przed sfa∏szowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególnoÊci
przed przeÊwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem
farby ochronnej i zamkni´ciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury papieru.
2. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà, loteri´
fantowà i gr´ bingo fantowe jest obowiàzany zg∏aszaç
pisemnie w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego
zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udzia∏u w takiej grze co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem przeprowadzenia tych czynnoÊci. CzynnoÊç zniszczenia podlega kontroli.

Poz. 1540

Art. 18. 1. WartoÊç wygranej w grach hazardowych nie mo˝e byç ni˝sza od ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze albo kwoty wp∏aconej stawki.
2. Ogólna wartoÊç wygranych w grze liczbowej —
z wyjàtkiem gry liczbowej keno — totalizatorze i grze
bingo pieni´˝ne nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 50 % kwoty
wp∏aconych stawek, a w loterii pieni´˝nej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 30 % ∏àcznej ceny przeznaczonych do
sprzeda˝y losów lub innych dowodów udzia∏u w grze.
Art. 19. 1. Wygrane w grach hazardowych wyp∏aca si´ (wydaje) okazicielom losów lub innych dowodów udzia∏u w tych grach lub za zwrotem tych dowodów, chyba ˝e regulamin tych gier stanowi inaczej.
2. Wyp∏ata (wydanie) wygranej mo˝e nastàpiç tak˝e na rzecz innej osoby ni˝ okaziciel, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli przedstawi on pe∏nomocnictwo z podpisem poÊwiadczonym notarialnie udzielone przez takà osob´ i w sposób okreÊlony w pe∏nomocnictwie,
je˝eli jest zgodny z regulaminem gry. Pe∏nomocnictwo mo˝e obejmowaç równie˝ upowa˝nienie do odbioru zaÊwiadczenia o uzyskanej wygranej.
3. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe nie ma obowiàzku badania uprawnieƒ okaziciela losu lub innego
dowodu udzia∏u w grze, mo˝e jednak wstrzymaç wyp∏at´ (wydanie) wygranej na okres nieprzekraczajàcy
30 dni, je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do uprawnieƒ
okaziciela do rozporzàdzania losem lub innym dowodem udzia∏u w grze. W przypadku nieuzasadnionego
wstrzymania wyp∏aty (wydania) wygranej podmiot
urzàdzajàcy takà gr´ jest obowiàzany zap∏aciç odsetki
ustawowe za okres wstrzymania wyp∏aty (wydania).
4. Nie dokonuje si´ wyp∏aty (wydania) wygranej
na podstawie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze
hazardowej, je˝eli nie mo˝na stwierdziç jego autentycznoÊci lub ustaliç jego numeru.
5. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego
dowodu udzia∏u w grze hazardowej wystawionego
imiennie albo na okaziciela, stwierdzajàcego udzia∏
w takiej grze, uczestnikowi takiej gry nie przys∏ugujà
˝adne roszczenia wobec podmiotu urzàdzajàcego gr´,
chyba ˝e regulamin takiej gry stanowi inaczej.
Art. 20. 1. Podmiot urzàdzajàcy gr´ hazardowà jest
obowiàzany, na ˝àdanie uczestnika takiej gry, wystawiç imienne zaÊwiadczenie o uzyskanej przez niego
wygranej. ZaÊwiadczenie jest drukiem Êcis∏ego zarachowania.
2. ZaÊwiadczenie mo˝e byç wystawione najpóêniej w dniu nast´pujàcym po dniu, w którym uzyskano wygranà, lub po dniu, w którym nastàpi∏a wyp∏ata
(wydanie) wygranej.
3. Podmiot urzàdzajàcy gr´ hazardowà jest obowiàzany prowadziç ewidencj´ zaÊwiadczeƒ oraz przechowywaç odpisy wydanych zaÊwiadczeƒ przez okres
5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym
uzyskano wygranà lub nastàpi∏a wyp∏ata (wydanie)
wygranej. Ewidencja zaÊwiadczeƒ jest udost´pniana,
w celu jej poÊwiadczenia, naczelnikowi urz´du celnego.
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4. Podmiot urzàdzajàcy gr´ hazardowà nabywa
druki zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, po z∏o˝eniu
pisemnego wniosku, od wyznaczonego naczelnika
urz´du celnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zg∏aszania roszczeƒ uczestników, majàc na wzgl´dzie ochron´ interesów uczestników gier hazardowych.

5. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe jest obowiàzany prowadziç ewidencj´ wyp∏aconych (wydanych) wygranych, których wartoÊç wynosi co najmniej 20 000 z∏.

Art. 22. 1. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie okreÊlonym w art. 6 ust. 1—3 jest obowiàzany
zapewniç utrzymanie porzàdku i ∏adu na terenie
oÊrodka gier i punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych.

6. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe przechowuje ewidencje, o których mowa w ust. 3 i 5, przez
okres 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego,
w którym uzyskano wygranà lub nastàpi∏a jej wyp∏ata
(wydanie).

2. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe jest obowiàzany zapoznaç uczestników gier przed przystàpieniem do gry:
1) ze sposobem dzia∏ania automatu lub urzàdzenia
do gier;

7. W ewidencji, o której mowa w ust. 5, umieszcza

2) z zasadami gry i mo˝liwoÊciami wyboru wariantów gry lub zak∏adu wzajemnego;

1) dane osoby wygrywajàcej (imi´ i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — adres zamieszkania, dat´ urodzenia
i obywatelstwo);

3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrze˝eniami dotyczàcymi sposobu gry.

si´:

2) wartoÊç wyp∏aconej (wydanej) wygranej;
3) dat´ wyp∏aty (wydania).
8. WysokoÊç wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnic´ jej uczestnika, której jest
obowiàzany przestrzegaç podmiot urzàdzajàcy t´ gr´.
Informacje o wysokoÊci wygranej albo przegranej sà
ujawniane wy∏àcznie na ˝àdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego
oraz inspektora kontroli skarbowej, a tak˝e sàdu i prokuratora w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór zaÊwiadczenia o uzyskanej wygranej oraz
sposób wydawania zaÊwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç okreÊlenia we wzorze zaÊwiadczenia
w szczególnoÊci danych osobowych osoby ubiegajàcej si´ o wydanie zaÊwiadczenia, rodzaju gry
hazardowej oraz terminu uzyskania i wartoÊci wyp∏aconej (wydanej) wygranej;
2) sposób ewidencjonowania zaÊwiadczeƒ, prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 3 i 5,
uwzgl´dniajàc zapewnienie mo˝liwoÊci weryfikacji danych osoby, która uzyska∏a wygranà, i wartoÊci wygranej.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporzàdzenia, naczelnika
lub naczelników urz´dów celnych w∏aÊciwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 4, uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego wykonywania zadania.
Art. 21. 1. Roszczenia zwiàzane z udzia∏em w grze
hazardowej przedawniajà si´ z up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia wymagalnoÊci.
2. Bieg przedawnienia roszczeƒ ulega zawieszeniu
na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj´.

3. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe utrzymuje
automaty oraz urzàdzenia do gier i zak∏adów wzajemnych w stanie gwarantujàcym gr´ zgodnà z regulaminem, a uczestnikom gry — bezpieczne korzystanie
z nich.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu
ochrony interesu uczestników gry lub zak∏adu wzajemnego i osób trzecich mo˝e odmówiç wst´pu albo
usunàç z oÊrodka gier albo punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych osob´, która nie przestrzega postanowieƒ regulaminu gry lub zak∏adu wzajemnego
lub stosuje techniki gry mogàce wp∏ynàç na przypadkowoÊç wyniku gry przez:
1) sporzàdzanie notatek dotyczàcych przebiegu gry
przy u˝yciu notesów, elektronicznych urzàdzeƒ
obliczeniowych, zapisów audio lub wideo;
2) pos∏ugiwanie si´ ∏àcznoÊcià telefonicznà, radiowà
lub podobnà w celu sporzàdzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.
Art. 23. 1. Automaty i urzàdzenia do gier powinny
byç przystosowane do ochrony praw grajàcych i realizacji przepisów ustawy.
2. Automaty i urzàdzenia do gier nie mogà stanowiç w∏asnoÊci osób trzecich, z wyjàtkiem przypadku
gdy sà one przedmiotem umowy leasingu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej
i gry bingo fantowe oraz zak∏adów wzajemnych.
Rozdzia∏ 3
Âwiadectwa zawodowe
Art. 24. 1. Osoby pe∏niàce funkcj´ lub zajmujàce
stanowisko, z którym wià˝e si´ obowiàzek:
1) nadzorowania gier hazardowych, w szczególnoÊci:
dyrektorzy oddzia∏ów, oÊrodków gier oraz ich zast´pcy, kierownicy i ich zast´pcy, osoby nadzorujàce gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe,
inspektorzy w oÊrodkach gier, kasjerzy sto∏u,
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2) bezpoÊredniego prowadzenia gry hazardowej,
w szczególnoÊci: krupierzy, przyjmujàcy zak∏ady
wzajemne, prowadzàcy kolektury gier liczbowych,
obs∏ugujàcy automaty lub urzàdzenia do gier,
z wy∏àczeniem pracowników obs∏ugi technicznej

2) 1 osoby wyznaczonej przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych spoÊród urz´dników zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra lub funkcjonariuszy s∏u˝b podleg∏ych temu
ministrowi

— sà obowiàzane posiadaç Êwiadectwa zawodowe.

— wyró˝niajàcych si´ wiedzà w zakresie przepisów
o grach hazardowych, przy czym cz∏onkiem komisji
egzaminacyjnej nie mo˝e byç osoba, która prowadzi
szkolenia dla kandydatów w zakresie tematyki obj´tej egzaminem lub jest autorem pozycji dydaktycznych obejmujàcych tematyk´ gier hazardowych.

2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy:
1) osób dystrybuujàcych losy loterii pieni´˝nych i loterii fantowych, dowody udzia∏u w grze telebingo,
bingo pieni´˝ne i bingo fantowe oraz dowody
udzia∏u w loterii promocyjnej;
2) osób sprzedajàcych ˝etony lub kredytujàcych
stawki w automacie;
3) osób obs∏ugujàcych terminale kasowe w sklepach,
na terenie których znajduje si´ kolektura gier liczbowych, sprzedajàcych dowody udzia∏u w grach
liczbowych o wystandaryzowanych parametrach,
przez co rozumie si´ sprzeda˝ dowodów udzia∏u
w grach liczbowych wy∏àcznie z wykorzystaniem
specjalnych kart metodà chybi∏–trafi∏ lub z zapisanymi przez gracza w∏asnymi ustawieniami gry.
3. Osoby pierwszy raz zatrudnione do bezpoÊredniego prowadzenia gier hazardowych majà obowiàzek uzyskaç Êwiadectwo zawodowe w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 4 miesiàce od dnia ich zatrudnienia.
4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do osób
wykonujàcych czynnoÊci bezpoÊredniego prowadzenia gier hazardowych na innej podstawie ni˝ umowa
o prac´.
Art. 25. 1. Âwiadectwo zawodowe wydaje minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych osobie, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) ma nienagannà opini´;
2) pos∏uguje si´ j´zykiem polskim w stopniu wystarczajàcym do pe∏nienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które si´ ubiega;
3) nie by∏a skazana za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
4) posiada wiedz´ potwierdzonà egzaminem zawodowym.
2. Âwiadectwo zawodowe wydaje si´ na okres
3 lat.
3. Egzamin zawodowy polega na sprawdzeniu
znajomoÊci przepisów o grach hazardowych, w zakresie niezb´dnym do pe∏nienia funkcji lub zajmowania
stanowiska. Warunkiem przystàpienia do egzaminu
zawodowego jest wniesienie op∏aty egzaminacyjnej.
4. Egzamin zawodowy przeprowadza komisja egzaminacyjna sk∏adajàca si´ z 3 osób, w tym:
1) 2 osób wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych spoÊród urz´dników zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym tego
ministra lub funkcjonariuszy celnych pe∏niàcych
s∏u˝b´ w tym urz´dzie,

5. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej otrzymujà
wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu zawodowego, nie wy˝sze ni˝ 40 % minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679,
z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314).
6. W zakresie gier obj´tych monopolem paƒstwa
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
mo˝e uznaç za równowa˝ne ze Êwiadectwami zawodowymi Êwiadectwa wydane przez wyspecjalizowanà
organizacj´ prowadzàcà szkolenia w zakresie gier hazardowych. Podmiot wykonujàcy monopol jest obowiàzany przed∏o˝yç ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych program tych szkoleƒ.
7. O wydanie Êwiadectwa zawodowego albo uznanie Êwiadectwa, o którym mowa w ust. 6, wyst´puje
podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób uzyskiwania Êwiadectwa zawodowego,
w tym warunki organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz sposób
dzia∏ania komisji egzaminacyjnej, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ w∏aÊciwego sprawdzenia wiedzy w zakresie przepisów o grach hazardowych;
2) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej, uwzgl´dniajàc nak∏ad pracy niezb´dny do przeprowadzenia egzaminu zawodowego;
3) wzór Êwiadectwa zawodowego, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci okreÊlenie w Êwiadectwie danych
osobowych osoby ubiegajàcej si´ o wydanie
Êwiadectwa oraz zajmowanego stanowiska lub
pe∏nionej funkcji.
Art. 26. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e cofnàç, w drodze decyzji, Êwiadectwo zawodowe lub uznanie Êwiadectwa, je˝eli osoba,
która je uzyska∏a, przesta∏a spe∏niaç warunki okreÊlone w art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 3.
Rozdzia∏ 4
Ograniczenia w urzàdzaniu gier hazardowych
Art. 27. 1. Wst´p do oÊrodków gier oraz do punktów przyjmowania zak∏adów wzajemnych dozwolony
jest dla osób, które ukoƒczy∏y 18 lat.
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2. W grach losowych, z wyjàtkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych, mogà uczestniczyç wy∏àcznie osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat.
3. Podmioty urzàdzajàce i prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie gier hazardowych sà obowiàzane do
umieszczenia w miejscu urzàdzania gier, w widocznym miejscu, informacji o zakazie uczestniczenia
w grach osób, które nie ukoƒczy∏y 18 roku ˝ycia.
4. W przypadku wàtpliwoÊci co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierujàca oÊrodkiem gier
lub przez nià upowa˝niona, osoba sprzedajàca losy
lub inne dowody udzia∏u w grach losowych oraz osoba przyjmujàca zak∏ady wzajemne jest upowa˝niona
do ˝àdania okazania dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç i wiek uczestnika gry hazardowej.
Art. 28. 1. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie gier hazardowych nie mo˝e powierzyç innemu
podmiotowi wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z urzàdzaniem tych gier, z zastrze˝eniem ust. 2—5.
2. Spó∏ka prowadzàca dzia∏alnoÊç w zakresie gier
liczbowych, loterii pieni´˝nych lub zak∏adów wzajemnych mo˝e powierzyç innemu podmiotowi, na podstawie umowy agencyjnej, sprzeda˝ losów lub innych dowodów udzia∏u w grze oraz przyjmowanie zak∏adów i stawek, a tak˝e wyp∏at´ (wydanie) wygranych do wysokoÊci okreÊlonej w regulaminie gry lub
zak∏adu.
3. Powierzenie wykonywania czynnoÊci okreÊlonych w ust. 2 mo˝e nastàpiç wy∏àcznie, je˝eli:
1) podmiot, który ma wykonywaç powierzone czynnoÊci, posiada nienagannà opini´, w szczególnoÊci
nie by∏ skazany za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
2) podmiot, który ma wykonywaç powierzone czynnoÊci, nie zalega z zap∏atà podatków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz nale˝noÊci celnych, sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne;
3) wobec podmiotu, który ma wykonywaç powierzone czynnoÊci, nie istniejà uzasadnione zastrze˝enia z punktu widzenia bezpieczeƒstwa paƒstwa,
porzàdku publicznego lub bezpieczeƒstwa interesów ekonomicznych paƒstwa;
4) kapita∏ zak∏adowy, Êrodki finansowe lub inny majàtek przeznaczony na wykonywanie powierzonych czynnoÊci nie pochodzi z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏.
4. W przypadku osób prawnych i jednostek niemajàcych osobowoÊci prawnej wymogi okreÊlone
w ust. 3 pkt 1 i 3 dotyczà odpowiednio akcjonariuszy
(wspólników) reprezentujàcych co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego, cz∏onków zarzàdu, rady
nadzorczej i komisji rewizyjnej albo osób zarzàdzajàcych oraz osób reprezentujàcych dany podmiot.
5. Agent nie mo˝e zleciç innemu podmiotowi wykonywania obowiàzków okreÊlonych w umowie agencyjnej.
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e, w ka˝dym czasie, zweryfikowaç spe∏nienie wymogów okreÊlonych w ust. 3, w szczególnoÊci
za˝àdaç przedstawienia przez agenta, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzajàcych ich
spe∏nienie.
7. Je˝eli agent nie spe∏nia wymogów okreÊlonych
w ust. 3 lub nie przeka˝e na ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych dokumentów,
o których mowa w ust. 6, podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie gier liczbowych, loterii pieni´˝nych
lub zak∏adów wzajemnych jest zobowiàzany do natychmiastowego rozwiàzania umowy agencyjnej.
Art. 29. 1. Zabrania si´ reklamy i promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych oraz gier na automatach.
2. Zabrania si´ informowania o sponsorowaniu
przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie gier
cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, przyjmowania zak∏adów wzajemnych oraz gier na automatach.
3. Dopuszcza si´ informowanie o sponsorowaniu
przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç wy∏àcznie
w zakresie przyjmowania zak∏adów wzajemnych albo
t´ dzia∏alnoÊç ∏àcznie z innà dzia∏alnoÊcià niepodlegajàcà ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub
informowania o sponsorowaniu — wy∏àcznie przez
prezentowanie informacji zawierajàcej nazw´ lub innego oznaczenia indywidualizujàcego sponsora.
4. Zakazy okreÊlone w ust. 1 i 2 dotyczà osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, które zlecajà lub prowadzà czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, umieszczajà reklam´ lub informacj´ albo
czerpià korzyÊci z takich czynnoÊci.
5. Zakazy okreÊlone w ust. 1 i 2 nie obejmujà reklamy i promocji prowadzonej wewnàtrz kasyna gry
i punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych oraz
oznaczenia nazwà, na zewnàtrz budynku, miejsca,
w którym znajduje si´ kasyno gry lub punkt przyjmowania zak∏adów wzajemnych.
6. Przez reklam´ gier cylindrycznych, gier w karty,
gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach rozumie si´ publiczne rozpowszechnianie
znaków towarowych lub symboli graficznych i innych
oznaczeƒ z nimi zwiàzanych, a tak˝e nazw i symboli
graficznych podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier
w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach
oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zak∏ady sà urzàdzane, i mo˝liwoÊciach uczestnictwa.
7. Przez promocj´ gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach rozumie si´ publicznà prezentacj´ tych gier
lub zak∏adów, rozdawanie rekwizytów z nimi zwiàzanych, wr´czanie ˝etonów lub dowodów uczestnictwa
w tych grach albo ich sprzeda˝ w miejscach publicznych, a tak˝e inne formy publicznego zach´cania do
uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach
bàdê zach´cania do wst´pu do kasyn gry lub punktów
przyjmowania zak∏adów wzajemnych.
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8. Za reklam´ i promocj´ gier cylindrycznych, gier
w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier
na automatach uwa˝a si´ równie˝ reklam´ i promocj´
produktów i us∏ug, których nazwa, znak towarowy,
kszta∏t graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieƒstwo lub jest to˝same z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu
przyjmowania zak∏adów wzajemnych albo z firmà, nazwà lub oznaczeniem podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty,
gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach.
9. Za reklam´ i promocj´ gier cylindrycznych, gier
w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych oraz gier
na automatach uwa˝a si´ równie˝ reklam´ i promocj´
podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieƒstwo lub jest to˝samy z oznaczeniem
gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub
punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych albo
z firmà, nazwà lub oznaczeniem podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycznych, gier
w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych, gier na
automatach lub innym symbolem obiektywnie odnoszàcym si´ do takich oznaczeƒ.
10. Przez sponsorowanie rozumie si´ bezpoÊrednie lub poÊrednie finansowanie lub wspó∏finansowanie dzia∏alnoÊci osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci
prawnej, w celu upowszechniania, utrwalania lub
podniesienia renomy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych oraz gier na
automatach, podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie tych gier lub zak∏adów lub innego oznaczenia indywidualizujàcego podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç w zakresie tych gier lub zak∏adów lub jego dzia∏alnoÊç, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.
11. Przez informowanie o sponsorowaniu rozumie
si´ prezentowanie informacji zawierajàcej nazw´ lub
innego oznaczenia indywidualizujàcego sponsora,
w zwiàzku ze sponsorowaniem.
Art. 30. 1. Zakazane jest urzàdzanie w kasynach
gry pokera, w którym uczestnicy grajà mi´dzy sobà,
z wyjàtkiem urzàdzania turniejów gry pokera na podstawie udzielonego zezwolenia.
2. Warunkiem udzielenia zezwolenia na urzàdzanie turnieju gry pokera jest uczestnictwo w turnieju co
najmniej 10 graczy.
3. Podmiot urzàdzajàcy turniej gry pokera jest
obowiàzany przedstawiç organowi, który udzieli∏ zezwolenia, w terminie do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏o zakoƒczenie
turnieju, szczegó∏owà pisemnà informacj´ o osobach,
które uzyska∏y wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu
podatku od gier.
Art. 31. 1. Zakazane jest zawieranie i przyjmowanie zak∏adów wzajemnych na wyniki gier liczbowych.
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2. Podmiot posiadajàcy lub ubiegajàcy si´ o zezwolenie na prowadzenie zak∏adów wzajemnych lub
zmian´ jego warunków, dotyczàce wyników sportowego wspó∏zawodnictwa ludzi lub zwierzàt, obowiàzany jest uzyskaç zgod´ krajowych organizatorów takiego wspó∏zawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.
Rozdzia∏ 5
Koncesje i zezwolenia
Art. 32. 1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry
udziela minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo
pieni´˝ne, na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych oraz
na urzàdzanie turnieju gry pokera udziela minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
3. Zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urzàdzanych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor
izby celnej, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej sà urzàdzane i prowadzone takie gry.
4. Zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urzàdzanych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej wi´cej ni˝ jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.
5. W post´powaniu o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje si´ art. 143 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.
6. W sprawach dotyczàcych udzielenia, odmowy
udzielenia, zmiany i cofni´cia koncesji na prowadzenie kasyna gry nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.5)).
7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, obszary w∏aÊciwoÊci miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleƒ na urzàdzanie loterii fantowej, loterii
audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, uwzgl´dniajàc potrzeb´ sprawnego wykonywania zadaƒ.
Art. 33. 1. W przypadku z∏o˝enia wniosku o udzielenie koncesji albo zezwolenia, których wydanie podlega ograniczeniom iloÊciowym, minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych og∏asza na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego tego ministra informacj´ o z∏o˝eniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy
podmiotu, przedmiotu wniosku oraz miejscowoÊci,
której wniosek dotyczy.
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.
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2. Je˝eli o koncesj´ albo zezwolenie, których wydanie podlega ograniczeniom iloÊciowym, ubiega si´
wi´cej ni˝ jeden podmiot spe∏niajàcy warunki okreÊlone w ustawie, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych og∏asza i przeprowadza przetarg.
3. W celu przeprowadzenia przetargu minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych powo∏uje
komisj´ przetargowà, sk∏adajàcà si´ co najmniej
z 3 osób spoÊród urz´dników zatrudnionych w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra lub funkcjonariuszy
celnych pe∏niàcych s∏u˝b´ w tym urz´dzie.

Poz. 1540

rzàd nad kasynem gry; w przypadku spó∏ek handlowych b´dàcych akcjonariuszami (wspólnikami)
— równie˝ informacje o ich obecnym i przesz∏ym
statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
5) opis usytuowania geograficznego budynku lub
miejsca, w którym ma byç ulokowane kasyno gry,
okreÊlenie jego rozmiarów, wraz z planem budynku;
6) odpis dokumentów wskazujàcych na prawo do
w∏adania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiàzujàcej do oddania we w∏adanie budynku (lokalu), w którym b´dà urzàdzane gry;

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych uniewa˝nia przetarg, w drodze decyzji, je˝eli zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy prawa lub interes
publiczny.

7) przewidywanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przeprowadzenia przetargu, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci, aby:

9) szacunkowà wielkoÊç zatrudnienia, z okreÊleniem
stanowisk pracy, oraz projektowane warunki zatrudnienia osoby majàcej sprawowaç zarzàd nad
kasynem gry;

1) sposób og∏oszenia przetargu zapewnia∏ w∏aÊciwe
poinformowanie podmiotów zainteresowanych
przetargiem;

10) opis organizacji i funkcjonowania kasyna gry,
w szczególnoÊci zasady przechowywania i ewidencjonowania kapita∏u gry losowej lub gry na
automatach;

2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowa∏y podmiotów spe∏niajàcych wymagania warunkujàce uzyskanie koncesji albo zezwolenia;
3) oceny ofert mia∏y charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujàcy ˝adnego uczestnika przetargu.
Art. 34. O koncesj´ lub zezwolenie mogà si´ ubiegaç wy∏àcznie podmioty, które udokumentujà:
1) legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u;
2) niezaleganie z zap∏atà podatków stanowiàcych
dochód bud˝etu paƒstwa oraz z zap∏atà nale˝noÊci
celnych;
3) niezaleganie z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Art. 35. Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawieraç:
1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spó∏ki
oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;
2) oznaczenie imienne akcji lub udzia∏ów z okreÊlonà
ich wartoÊcià nominalnà;
3) informacje o obecnym i przesz∏ym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seri´ i numer
dokumentu to˝samoÊci, informacje dotyczàce posiadanego wykszta∏cenia oraz doÊwiadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) b´dàcych osobami fizycznymi, reprezentujàcych co
najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki,
cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spó∏ki oraz osób majàcych sprawowaç za-

8) przewidywany rodzaj oraz liczb´ gier, wraz z informacjà o planowanej kolejnoÊci ich uruchomienia;

11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierajàce co
najmniej okreÊlenie inwestycji i przewidywanej
rentownoÊci;
12) projekty regulaminów gier;
13) projekt systemu s∏u˝àcego rejestracji goÊci;
14) proponowane warunki z∏o˝enia zabezpieczenia
okreÊlonego w art. 63;
15) pozytywnà opini´ rady gminy o lokalizacji kasyna
gry;
16) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u, a w szczególnoÊci:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) b´dàcego osobà fizycznà, reprezentujàcego co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki
— zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o pokryciu udzia∏ów lub akcji
z ujawnionych êróde∏ przychodów,
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) b´dàcych osobami prawnymi — sprawozdanie
finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony
w odr´bnych przepisach;
17) aktualne zaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz
o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
18) oÊwiadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadajàcych akcje (udzia∏y), których wartoÊç przekracza jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, lub
cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, ˝e nie toczy si´ przeciwko nim post´powanie przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci
w sprawach przest´pstw okreÊlonych w art. 299
Kodeksu karnego;
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19) aktualne zaÊwiadczenia, ˝e akcjonariusze (wspólnicy) b´dàcy osobami fizycznymi, reprezentujàcy
co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki, oraz cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej
i komisji rewizyjnej spó∏ki nie byli skazani za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe.
Art. 36. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieni´˝ne lub urzàdzanie
zak∏adów wzajemnych powinien zawieraç:
1) odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spó∏ki
oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;
2) oznaczenie imienne akcji lub udzia∏ów z okreÊlonà
ich wartoÊcià nominalnà;
3) informacje o obecnym i przesz∏ym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seri´ i numer
dokumentu to˝samoÊci, informacje dotyczàce posiadanego wykszta∏cenia oraz doÊwiadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) b´dàcych osobami fizycznymi, reprezentujàcych co
najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki,
cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spó∏ki oraz osób majàcych sprawowaç zarzàd nad salonem gry bingo pieni´˝ne; w przypadku spó∏ek handlowych b´dàcych akcjonariuszami
(wspólnikami) równie˝ informacje o ich obecnym
i przesz∏ym statusie prawnym oraz o sytuacji
finansowej;
5) opis usytuowania geograficznego budynku lub
miejsca, w którym ma byç ulokowany salon gry
bingo pieni´˝ne, okreÊlenie jego rozmiarów, wraz
z planem budynku;
6) odpis dokumentów wskazujàcych na prawo do
w∏adania budynkiem (lokalem) lub umowy zobowiàzujàcej do oddania we w∏adanie budynku (lokalu), w którym b´dzie urzàdzana gra bingo pieni´˝ne, a w przypadku punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych — zgod´ w∏adajàcego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);
7) przewidywanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
8) w przypadku zak∏adów wzajemnych — przewidywany rodzaj oraz liczb´ zak∏adów;
9) szacunkowà wielkoÊç zatrudnienia, z okreÊleniem
stanowisk pracy;
10) opis organizacji i funkcjonowania salonu gry bingo pieni´˝ne lub punktu przyjmowania zak∏adów
wzajemnych, w szczególnoÊci zasady przechowywania i ewidencjonowania kapita∏u gry losowej
lub zak∏adu wzajemnego;
11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierajàce co
najmniej okreÊlenie inwestycji i przewidywanej
rentownoÊci;
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12) projekty regulaminów gier lub zak∏adów wzajemnych;
13) proponowane warunki z∏o˝enia zabezpieczenia,
o którym mowa w art. 63;
14) w przypadku zak∏adów wzajemnych — zgod´ organizatorów wspó∏zawodnictwa sportowego na
wykorzystywanie ich wyników;
15) w przypadku salonu gry bingo pieni´˝ne — pozytywnà opini´ rady gminy o lokalizacji salonu;
16) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u, a w szczególnoÊci:
a) w przypadku akcjonariusza (wspólnika) b´dàcego osobà fizycznà, reprezentujàcego co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki
— zaÊwiadczenia w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o pokryciu udzia∏ów lub akcji
z ujawnionych êróde∏ przychodów,
b) w przypadku akcjonariuszy (wspólników) b´dàcych osobami prawnymi — sprawozdanie
finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony
w odr´bnych przepisach;
17) aktualne zaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz
o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
18) oÊwiadczenia akcjonariuszy (wspólników) posiadajàcych akcje (udzia∏y), których wartoÊç przekracza jednà setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, lub
cz∏onkami zarzàdu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, ˝e nie toczy si´ przeciwko nim post´powanie przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci
w sprawach przest´pstw, okreÊlonych w art. 299
Kodeksu karnego;
19) aktualne zaÊwiadczenia, ˝e akcjonariusze (wspólnicy) b´dàcy osobami fizycznymi, reprezentujàcy
co najmniej jednà setnà kapita∏u zak∏adowego
spó∏ki, oraz cz∏onkowie zarzàdu, rady nadzorczej
i komisji rewizyjnej spó∏ki nie byli skazani za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe.
Art. 37. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urzàdzenie turnieju gry pokera powinien zawieraç:
1) nazw´ spó∏ki wyst´pujàcej z wnioskiem;
2) nazw´ turnieju gry pokera;
3) okreÊlenie czasu, w którym planuje si´ urzàdzenie
turnieju gry pokera oraz miejsca jego urzàdzania;
4) projekt regulaminu turnieju gry pokera;
5) przewidywanà liczb´ uczestników.
Art. 38. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na
urzàdzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe powinien zawieraç:
1) okreÊlenie rodzaju gry;
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2) nazw´ i status prawny podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem, a w przypadku spó∏ek handlowych
równie˝ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seri´ i numer
dokumentu to˝samoÊci, informacje dotyczàce posiadanego wykszta∏cenia oraz doÊwiadczenia zawodowego) osób zarzàdzajàcych podmiotem oraz
reprezentujàcych podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem;
4) okreÊlenie obszaru, na którym planowane jest
urzàdzenie gry;
5) okreÊlenie czasu, w którym planuje si´ urzàdzenie
gry;
6) dok∏adne wyznaczenie celu, na który przeznacza
si´ dochód z urzàdzanej gry;
7) okreÊlenie planowanej wielkoÊci sprzeda˝y losów
lub kartonów;
8) gwarancje wyp∏acalnoÊci nagród;
9) projekt regulaminu gry;
10) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u zak∏adowego, Êrodków finansowych lub innego majàtku przeznaczonego na
urzàdzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
a w szczególnoÊci:
a) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o pokryciu kapita∏u zak∏adowego
z ujawnionych êróde∏ przychodów — w przypadku akcjonariusza (wspólnika) b´dàcego osobà fizycznà, reprezentujàcego co najmniej jednà
setnà kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, je˝eli podmiotem wyst´pujàcym z wnioskiem jest spó∏ka
handlowa,
b) sprawozdanie finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach —
w przypadku akcjonariusza (wspólnika) b´dàcego osobà prawnà, je˝eli podmiotem wyst´pujàcym z wnioskiem jest spó∏ka handlowa,
c) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o pokryciu Êrodków finansowych
lub innego majàtku przeznaczonego na urzàdzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
z ujawnionych êróde∏ przychodów — w przypadkach innych ni˝ wskazane w lit. a i b;
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13) aktualne zaÊwiadczenia, ˝e osoby fizyczne zarzàdzajàce podmiotem oraz reprezentujàce podmiot
wyst´pujàcy z wnioskiem nie by∏y skazane za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urzàdzenie
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w której wartoÊç puli wygranych nie przekracza wysokoÊci kwoty
bazowej, o której mowa w art. 70, zawiera, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10—12, odpowiednio:
1) oÊwiadczenie o legalnoÊci êróde∏ pochodzenia kapita∏u zak∏adowego, Êrodków finansowych lub innego majàtku przeznaczonego na urzàdzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
2) oÊwiadczenie o niezaleganiu z zap∏atà podatków
stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
3) wzór losu, innego dowodu udzia∏u w grze lub kartonu.
Art. 39. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urzàdzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej powinien zawieraç:
1) okreÊlenie rodzaju loterii;
2) nazw´ i status prawny podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem, a w przypadku spó∏ek handlowych
równie˝ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;
3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seri´ i numer
dokumentu to˝samoÊci) osób zarzàdzajàcych podmiotem oraz reprezentujàcych podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem;
4) okreÊlenie obszaru, na którym planuje si´ urzàdzenie loterii;
5) okreÊlenie czasu, w którym planuje si´ urzàdzenie
loterii;
6) bankowe gwarancje wyp∏at nagród;
7) projekt regulaminu loterii;
8) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia Êrodków finansowych przeznaczonych
na organizacj´ loterii;

11) aktualne zaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz
o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

9) aktualne zaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa,
o niezaleganiu z zap∏atà sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

12) ekspertyz´ losów, innych dowodów udzia∏u
w grze lub kartonów, potwierdzajàcà zabezpieczenie przed sfa∏szowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególnoÊci przed
przeÊwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby
ochronnej i zamkni´ciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia struktury
papieru;

Art. 40. 1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie
koncesji albo zezwolenia nast´puje w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa
w ust. 1, odnoszàcych si´ do loterii promocyjnej, loterii audioteksowej oraz loterii fantowej nast´puje
w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.
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Art. 41. 1. Jedna koncesja jest udzielana na prowadzenie jednego kasyna gry.

3) nazwiska osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym gr´;

2. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego salonu gry bingo pieni´˝ne albo okreÊlonej liczby punktów przyjmowania zak∏adów wzajemnych.

4) obszar, na którym gra b´dzie urzàdzana;

Art. 42. Koncesja na prowadzenie kasyna gry obejmuje:

7) planowanà wielkoÊç sprzeda˝y losów lub kartonów;

1) nazw´ spó∏ki;
2) zatwierdzonà struktur´ udzia∏ów lub akcji imiennych, a tak˝e nazwiska cz∏onków zarzàdu i rady
nadzorczej spó∏ki;

5) czas urzàdzania gry;
6) cel, na który przeznacza si´ dochód;

8) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
Art. 46. Zezwolenie na urzàdzenie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej obejmuje:

3) miejsce urzàdzania gier;

1) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego loteri´;

4) rodzaj i minimalnà oraz maksymalnà liczb´ gier;

2) nazw´ loterii;

5) warunki, które powinna spe∏niaç spó∏ka, w szczególnoÊci dotyczàce zabezpieczeƒ, o których mowa
w art. 63;

3) nazwiska osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym loteri´;
4) obszar, na którym loteria b´dzie urzàdzana;

6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji goÊci;

5) czas urzàdzania loterii;

7) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.

6) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.

Art. 43. 1. Zezwolenie na prowadzenie salonu gry
bingo pieni´˝ne oraz na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych obejmuje:

Art. 47. Do koncesji i zezwoleƒ do∏àcza si´ zatwierdzone regulaminy gier lub zak∏adów.

1) nazw´ spó∏ki;
2) zatwierdzonà struktur´ udzia∏ów lub akcji imiennych, a tak˝e nazwiska cz∏onków zarzàdu i rady
nadzorczej spó∏ki;
3) miejsce urzàdzania gry lub zak∏adów;
4) rodzaj zak∏adów;
5) warunki, które powinna spe∏niaç spó∏ka, w szczególnoÊci dotyczàce zabezpieczeƒ, o których mowa
w art. 63;
6) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
2. W przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zak∏adów wzajemnych termin, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6, dotyczy rozpocz´cia dzia∏alnoÊci we
wszystkich punktach przyjmowania zak∏adów wzajemnych.
Art. 44. Zezwolenie na urzàdzenie turnieju gry pokera obejmuje:
1) nazw´ spó∏ki;

Art. 48. 1. Podmiot posiadajàcy koncesj´ lub zezwolenie mo˝e wystàpiç o przed∏u˝enie okreÊlonego
w nich terminu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Termin ten
mo˝e zostaç przed∏u˝ony jednokrotnie, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
2. W przypadku nierozpocz´cia dzia∏alnoÊci w terminie okreÊlonym w koncesji lub zezwoleniu, koncesja lub zezwolenie wygasajà w ca∏oÊci lub w cz´Êci,
w której nie podj´to dzia∏alnoÊci.
Art. 49. 1. Koncesji na prowadzenie kasyna gry
udziela si´ na okres 6 lat.
2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo
pieni´˝ne oraz zezwolenia na urzàdzanie zak∏adów
wzajemnych udziela si´ na okres 6 lat.
3. Zezwolenia na urzàdzenie turnieju gry pokera
udziela si´ na czas jego urzàdzania, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ na 3 miesiàce.
4. Zezwolenia na urzàdzenie loterii fantowej, gry
bingo fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej udziela si´ na okres trwania loterii lub gry,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 2 lata.

2) nazw´ turnieju gry pokera;
3) czas i miejsce urzàdzania turnieju gry pokera.
Art. 45. Zezwolenie na urzàdzenie loterii fantowej
oraz gry bingo fantowe obejmuje:
1) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´;
2) nazw´ gry;

5. Podmiot posiadajàcy zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, które wygasa z uwagi na up∏yw terminu,
na jaki zosta∏o ono udzielone, mo˝e wystàpiç jednorazowo o jego przed∏u˝enie na okres 6 lat.
6. Do wniosku o przed∏u˝enie zezwolenia przepisy
dotyczàce udzielania zezwoleƒ stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 50. 1. W przypadku gdy wygasa koncesja na
prowadzenie kasyna gry lub przed∏u˝one, zgodnie
z art. 49 ust. 5, zezwolenie na prowadzenie salonu gry
bingo pieni´˝ne, informacja o majàcym nastàpiç ich
wygaÊni´ciu jest publikowana nie póêniej ni˝ 9 miesi´cy przed dniem ich wygaÊni´cia na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, wraz z informacjà o wolnych lokalizacjach w miejscowoÊci oraz województwie.
2. Je˝eli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, ˝e w chwili wygaÊni´cia koncesji lub zezwolenia
brak b´dzie innych wolnych lokalizacji, wniosek
o udzielenie koncesji lub zezwolenia sk∏ada si´ w terminie 3 miesi´cy od opublikowania informacji, o której mowa w ust. 1.
Art. 51. 1. Organ w∏aÊciwy w sprawie udzielenia
koncesji lub zezwolenia mo˝e, na wniosek podmiotu,
który je uzyska∏, dokonaç zmiany koncesji lub zezwolenia.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç:
1) w przypadku koncesji na prowadzenie kasyna gry
lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo
pieni´˝ne lub na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych:
a) miejsca urzàdzania gier lub zak∏adów, z tym ˝e
wskutek zmiany zezwolenia nie mo˝e nastàpiç
zwi´kszenie pierwotnej liczby punktów przyjmowania zak∏adów wzajemnych,
b) rodzaju i minimalnej oraz maksymalnej liczby
gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci,
a tak˝e minimalnej oraz maksymalnej liczby
gier na automatach oraz rodzaju zak∏adów wzajemnych,
c) warunków, które powinna spe∏niaç spó∏ka,
w szczególnoÊci dotyczàcych zabezpieczeƒ
finansowych, o których mowa w art. 63,
d) zatwierdzonych warunków technicznych prowadzenia rejestracji goÊci;
2) w przypadku zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe:
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Art. 52. 1. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u zak∏adowego spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie gier urzàdzanych w oÊrodkach gier lub dzia∏alnoÊç
w zakresie zak∏adów wzajemnych wymaga uzyskania
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wyst´puje podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie takich gier lub zak∏adów wzajemnych.
2. Wniosek o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 1, powinien zawieraç:
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (wspólników),
z okreÊleniem wartoÊci ich akcji (udzia∏ów);
2) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia
(zastawu) akcji lub udzia∏ów:
a) w przypadku spó∏ek handlowych — przez podanie pe∏nej nazwy i adresu siedziby spó∏ki,
b) w przypadku osoby fizycznej — przez podanie
danych osobowych tej osoby (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci,
informacje dotyczàce posiadanego wykszta∏cenia oraz doÊwiadczenia zawodowego);
3) wskazanie êróde∏ pochodzenia Êrodków na nabycie lub obj´cie akcji (udzia∏ów).
3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) odpis aktu notarialnego statutu lub umowy spó∏ki
oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego;
2) aktualny odpis umowy lub statutu spó∏ki oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
w przypadku spó∏ki, o której mowa w ust. 2 pkt 2
lit. a;
3) aktualne zaÊwiadczenie, ˝e osoba, o której mowa
w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie by∏a skazana za umyÊlne
przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe oraz oÊwiadczenie tej osoby, ˝e nie toczy si´
przeciwko niej post´powanie przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach przest´pstw
okreÊlonych w art. 299 Kodeksu karnego;

a) nazwy podmiotu urzàdzajàcego gr´,
b) nazwisk osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym gr´,
c) czasu urzàdzania gry, z wyjàtkiem skrócenia
czasu jej urzàdzania;
3) w przypadku zezwolenia na urzàdzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej:
a) nazwy podmiotu urzàdzajàcego loteri´,
b) nazwisk osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym loteri´,
c) czasu urzàdzania loterii, z wyjàtkiem skrócenia
czasu jej urzàdzania.
3. Do wniosku o zmian´ koncesji lub zezwolenia,
w zale˝noÊci od zakresu wnioskowanej zmiany, za∏àcza si´ odpowiednio dokumenty okreÊlone w przepisach dotyczàcych wniosku o ich udzielenie.

4) dokumenty potwierdzajàce stan finansowy spó∏ki,
której akcje (udzia∏y) sà zbywane, oraz sytuacj´
finansowà nabywcy;
5) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç Êrodków na
nabycie akcji (udzia∏ów), w szczególnoÊci:
a) w przypadku spó∏ki, o której mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a — sprawozdanie finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach,
b) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2
pkt 2 lit. b — zaÊwiadczenie w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego o pokryciu Êrodków
z ujawnionych êróde∏ przychodów.
4. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapita∏u
zak∏adowego dotyczy akcji (udzia∏ów) akcjonariusza
(wspólnika) dysponujàcego akcjami (udzia∏ami), których wartoÊç nie przekracza jednej setnej kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´.

Dziennik Ustaw Nr 201

— 14855 —

Art. 53. 1. Ka˝da zmiana w sk∏adzie zarzàdu lub rady nadzorczej spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie gier urzàdzanych w oÊrodkach gier lub dzia∏alnoÊç w zakresie zak∏adów wzajemnych, z wy∏àczeniem jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa, wymaga uzyskania zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wyst´puje podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie takich gier lub zak∏adów wzajemnych.
2. Wniosek o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 1, powinien zawieraç dane osobowe nowego
cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci, informacje dotyczàce posiadanego wykszta∏cenia oraz doÊwiadczenia zawodowego).
3. Do wniosku do∏àcza si´ aktualne zaÊwiadczenie,
potwierdzajàce, ˝e nowy cz∏onek zarzàdu lub rady
nadzorczej nie by∏ skazany za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe, oraz z∏o˝one
przez niego oÊwiadczenie, ˝e nie toczy si´ przeciwko
niemu post´powanie przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 299 Kodeksu karnego.
Art. 54. 1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa
w art. 52 ust. 1 lub art. 53 ust. 1, spó∏ka informuje organ, który udzieli∏ jej koncesji lub zezwolenia, o dokonaniu zmian w strukturze kapita∏u zak∏adowego lub
w sk∏adzie zarzàdu lub rady nadzorczej, w terminie
7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym
Rejestrze Sàdowym lub od zg∏oszenia ich w sàdzie rejestrowym, przedk∏adajàc dokumenty potwierdzajàce
dokonanie tych zmian lub dokonanie zg∏oszenia.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, organ, który udzieli∏ spó∏ce koncesji lub zezwolenia, dokonuje odpowiedniej
zmiany tej koncesji lub tego zezwolenia.
Art. 55. 1. O dokonaniu innych ni˝ okreÊlone
w art. 52 i 53 zmian dotyczàcych spó∏ki, spó∏ka obowiàzana jest poinformowaç organ, który udzieli∏ jej
koncesji lub zezwolenia, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sàdowym, przedk∏adajàc dokumenty potwierdzajàce ich
dokonanie.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, organ, który udzieli∏ spó∏ce koncesji lub zezwolenia, dokonuje odpowiedniej
ich zmiany, je˝eli wymaga tego rodzaj zg∏oszonej
zmiany.
Art. 56. 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sàdowego nie mo˝e byç wystawiony wczeÊniej ni˝ na
miesiàc przed dniem z∏o˝enia wniosku.
2. ZaÊwiadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz w sk∏adkach na ubezpieczenia spo∏eczne i ubezpieczenie
zdrowotne uwa˝a si´ za aktualne, je˝eli zosta∏y wystawione nie wczeÊniej ni˝ na miesiàc przed dniem z∏o˝enia wniosku.
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3. ZaÊwiadczenia, ˝e dana osoba nie by∏a skazana
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe, uwa˝a si´ za aktualne, je˝eli zosta∏y one
wystawione nie wczeÊniej ni˝ na 6 miesi´cy przed
dniem ich przedstawienia. Nierezydenci b´dàcy osobami fizycznymi powinni przedstawiç równie˝ odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne zaÊwiadczenia,
wystawione przez w∏aÊciwe w∏adze paƒstwa, którego
sà obywatelami lub sta∏ymi mieszkaƒcami, wystawione nie wczeÊniej ni˝ na 6 miesi´cy przed dniem ich
przedstawienia.
Art. 57. Dokumenty do∏àczane do wniosków powinny zostaç przed∏o˝one w formie orygina∏ów lub
kopii poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em
przez notariusza, adwokata lub radc´ prawnego.
Art. 58. Organ udzielajàcy koncesji lub zezwolenia
mo˝e wezwaç podmiot, któremu udzielono koncesji
lub zezwolenia, do usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ
w wyznaczonym terminie i powiadomienia tego organu o terminie i sposobie ich usuni´cia.
Art. 59. Organ w∏aÊciwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia, w drodze decyzji, cofa koncesj´
lub zezwolenie, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w przypadku:
1) nieusuni´cia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami
regulujàcymi dzia∏alnoÊç obj´tà koncesjà lub zezwoleniem, lub z warunkami okreÊlonymi w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie;
2) ra˝àcego naruszenia warunków okreÊlonych
w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie, lub innych okreÊlonych przepisami prawa warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci, na którà udzielono
koncesji lub zezwolenia;
3) obni˝enia kapita∏u zak∏adowego spó∏ki poni˝ej
granicy okreÊlonej w art. 10 ust. 1;
4) zaprzestania lub niewykonywania przez okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà lub zezwoleniem, chyba ˝e niewykonywanie
tej dzia∏alnoÊci jest nast´pstwem dzia∏ania si∏y
wy˝szej;
5) skazania osoby b´dàcej akcjonariuszem (wspólnikiem), cz∏onkiem organów zarzàdzajàcych lub
nadzorczych spó∏ki za przest´pstwo okreÊlone
w art. 299 Kodeksu karnego;
6) dwukrotnego stwierdzenia uczestnictwa w grach
hazardowych osoby poni˝ej 18 roku ˝ycia, w tym
samym oÊrodku gier lub punkcie przyjmowania
zak∏adów wzajemnych.
Art. 60. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o koncesj´ lub
zezwolenie przedstawia organowi w∏aÊciwemu do ich
udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urzàdzanej gry lub zak∏adu wzajemnego albo turnieju gry
pokera. Podmiot wykonujàcy monopol paƒstwa w zakresie gier losowych przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt regulaminu urzàdzanej gry.
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2. Regulamin gier hazardowych oraz turnieju gry
pokera, a tak˝e ich zmiany, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, z zastrze˝eniem
ust. 3.

12) miejsce i termin wydawania wygranych;

3. Zatwierdzania regulaminu loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej oraz zmian tych regulaminów dokonuje dyrektor izby celnej.

14) liczb´ i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody
oraz procentowe okreÊlenie wartoÊci fantów
w stosunku do ∏àcznej ceny przeznaczonych do
sprzeda˝y losów lub kartonów.

4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia
regulaminu lub jego zmiany nast´puje w terminie
6 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia, z wyjàtkiem wniosku dotyczàcego regulaminu lub zmiany regulaminu
loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, a tak˝e
zmiany regulaminu turnieju gry pokera, których rozpatrzenie nast´puje w terminie 2 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku.

3. Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej okreÊla:

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zg∏aszania roszczeƒ;

1) nazw´ loterii;
2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego loteri´;
3) wskazanie organu wydajàcego zezwolenie;
4) zasady prowadzenia loterii;

Art. 61. 1. Regulamin gry hazardowej, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, oraz regulamin turnieju gry pokera
okreÊla:
1) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´ lub turniej;
2) szczegó∏owe warunki i zasady gry lub turnieju,
w tym okreÊlenie wygranych, terminu oraz miejsca gry lub turnieju;
3) prawa i obowiàzki uczestników gry lub turnieju;
4) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji oraz tryb
i termin zg∏aszania roszczeƒ zg∏aszanych przez
uczestników gry lub turnieju;
5) wysokoÊç kapita∏u gry lub turnieju, przeznaczonego do natychmiastowej wyp∏aty wygranych.
2. Regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe okreÊla:
1) nazw´ gry;
2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´;
3) wskazanie organu wydajàcego zezwolenie;
4) obszar, na którym b´dzie urzàdzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród;
5) liczb´ losów lub kartonów przeznaczonych do
sprzeda˝y;
6) cen´ jednego losu lub kartonu;

5) obszar, na którym b´dzie urzàdzana loteria;
6) czas trwania loterii;
7) sposób urzàdzania loterii, w szczególnoÊci miejsce i termin losowania nagród;
8) sposób zapewnienia prawid∏owoÊci urzàdzania loterii;
9) sposób i termin og∏aszania wyników;
10) miejsce i termin wydawania wygranych;
11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zg∏aszania roszczeƒ;
12) wartoÊç puli nagród;
13) w przypadku loterii promocyjnej — termin rozpocz´cia i zakoƒczenia sprzeda˝y towarów lub innych dowodów udzia∏u w loterii promocyjnej.
4. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe jest obowiàzany zapewniç ich uczestnikom mo˝liwoÊç zapoznania si´ z treÊcià regulaminu tych gier.
Art. 62. 1. W przypadku naruszenia ustawy lub
uchybienia przepisom regulaminów gier przez spó∏k´
urzàdzajàcà gry stanowiàce monopol paƒstwa minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usuni´cia stwierdzonych naruszeƒ lub uchybieƒ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania decyzji.

7) sposób prowadzenia gry;
8) sposób zapewnienia prawid∏owoÊci urzàdzania
gry;
9) terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia sprzeda˝y losów lub kartonów;
10) cel spo∏ecznie u˝yteczny, w szczególnoÊci dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód
z gry;
11) sposób i termin og∏aszania wyników;

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych informuje ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa, o nieusuni´ciu w terminie stwierdzonych
naruszeƒ lub uchybieƒ przekazujàc mu szczegó∏owà
informacj´ o tych naruszeniach i uchybieniach.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
podejmuje czynnoÊci majàce na celu usuni´cie
stwierdzonych naruszeƒ lub uchybieƒ i niezw∏ocznie
informuje ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych o podj´tych czynnoÊciach.
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Art. 63. 1. Podmiot jest obowiàzany, w terminie
okreÊlonym w koncesji lub zezwoleniu, z∏o˝yç, w celu
zapewnienia ochrony interesu finansowego uczestników gier hazardowych oraz zabezpieczenia zobowiàzaƒ podatkowych w podatku od gier, zabezpieczenie
finansowe w wysokoÊci:

2) 600 000 z∏ — w przypadku prowadzenia salonu gry
bingo pieni´˝ne;

1) 1 200 000 z∏ — w przypadku prowadzenia kasyna
gry;

2. Zabezpieczenia finansowe sà sk∏adane zgodnie
z poni˝szà tabelà:

Liczba (kasyn, salonów lub punktów)

3) 40 000 z∏ — w przypadku prowadzenia punktu
przyjmowania zak∏adów wzajemnych.

KrotnoÊç zabezpieczeƒ

od 1 do 3

1 zabezpieczenie

od 4 do 6

2 zabezpieczenia

od 7 do 9

3 zabezpieczenia

od 10 do 20

4 zabezpieczenia

od 21 do 30

5 zabezpieczeƒ

od 31 do 40

6 zabezpieczeƒ

z tym, ˝e krotnoÊç zabezpieczeƒ zwi´ksza si´ o 1 na ka˝de rozpocz´te
10 oÊrodków powy˝ej 40.
3. Zabezpieczenia finansowe mogà polegaç na:
1) przedstawieniu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych;
2) z∏o˝eniu w∏aÊciwej kwoty na rachunku bankowym
wskazanym przez organ udzielajàcy koncesji lub
zezwoleƒ, lub
3) zabezpieczeniu hipotecznym.
4. W gwarancjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1,
gwarant zobowiàzuje si´ na piÊmie do zap∏acenia,
bezwarunkowo i nieodwo∏alnie, na ka˝de wezwanie
organu udzielajàcego koncesji lub zezwolenia, kwoty
nale˝nego podatku od gier wraz z odsetkami za zw∏ok´ oraz kwoty na pokrycie roszczeƒ uczestników gier
hazardowych — za zgodà podmiotu je urzàdzajàcego
albo okreÊlonych w prawomocnym orzeczeniu sàdowym.

zgodnie z art. 63 ust. 4, organ udzielajàcy koncesji lub
zezwolenia mo˝e wezwaç gwaranta do zap∏aty, obcià˝yç rachunek bankowy, o którym mowa w art. 63
ust. 3 pkt 2, bàdê wszczàç post´powanie w celu zaspokojenia zaleg∏oÊci podatkowej lub zg∏oszonego roszczenia z nieruchomoÊci obcià˝onej hipotekà.
Art. 65. 1. Zabezpieczenie finansowe zostaje zwolnione w przypadku, gdy zobowiàzanie podatkowe
w podatku od gier wygaÊnie albo nie b´dzie mog∏o
ju˝ powstaç lub up∏ynie termin, w którym uczestnicy
gier hazardowych mogà wystàpiç z roszczeniami
w stosunku do podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie okreÊlonym w art. 6 ust. 1—3.
2. Zwolnienie zabezpieczenia nast´puje na wniosek podmiotu, który je z∏o˝y∏, w terminie 7 dni. Kwoty
zgromadzone na rachunku, o którym mowa w art. 63
ust. 3 pkt 2, sà zwracane wraz z odsetkami, je˝eli rachunek by∏ oprocentowany.

5. Gwarantem mo˝e byç wy∏àcznie osoba prawna
majàca siedzib´ na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddzia∏ banku zagranicznego oraz g∏ówny oddzia∏ zak∏adu ubezpieczeƒ, prowadzàce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊç bankowà lub
ubezpieczeniowà, posiadajàce uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
na ca∏ym tym terytorium.

Art. 66. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o udzielenie zezwolenia na urzàdzanie loterii promocyjnej lub loterii
audioteksowej jest obowiàzany posiadaç gwarancj´
bankowà wyp∏aty nagród do wysokoÊci wartoÊci nagród okreÊlonej w regulaminie loterii.

6. Kwota, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna
zostaç z∏o˝ona w walucie polskiej.

Art. 67. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki dokonywania zabezpieczeƒ finansowych, majàc na uwadze koniecznoÊç zabezpieczenia
wykonania zobowiàzaƒ podatkowych oraz ochron´
interesów uczestników gier hazardowych.

Art. 64. W przypadku gdy okreÊlona lub zadeklarowana kwota podatku od gier nie zosta∏a zap∏acona
w terminie lub w przypadku zg∏oszenia roszczenia

2. Podmiot ubiegajàcy si´ o udzielenie zezwolenia
na urzàdzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe
jest obowiàzany posiadaç gwarancj´ wyp∏aty nagród
do wysokoÊci wartoÊci nagród okreÊlonej w regulaminie loterii.
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Op∏aty
Art. 68. 1. Podmiot urzàdzajàcy gry hazardowe
uiszcza op∏at´:
1) za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleƒ;
2) egzaminacyjnà;
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d) kasjera sto∏u, osoby nadzorujàcej loteri´ fantowà, gr´ bingo fantowe, loteri´ promocyjnà lub
loteri´ audioteksowà — 50 % kwoty bazowej,
e) innych stanowisk lub funkcji ni˝ wymienione
w lit. a—d — 100 % kwoty bazowej;
2) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wià˝e si´ obowiàzek bezpoÊredniego prowadzenia gry hazardowej:

3) za wydanie Êwiadectwa zawodowego albo uznanie za równowa˝ne z nim Êwiadectwa, o którym
mowa w art. 25 ust. 6.

a) osoby bezpoÊrednio prowadzàcej gr´, przyjmujàcej zak∏ady wzajemne, obs∏ugujàcej automaty
lub urzàdzenia do gier, z wy∏àczeniem obs∏ugi
technicznej — 20 % kwoty bazowej,

2. Op∏at´ za udzielenie zezwolenia uiszcza si´ równie˝ w przypadku przed∏u˝enia zezwolenia.

b) innych stanowisk lub funkcji, ni˝ wymienione
w lit. a — 100 % kwoty bazowej.

3. Op∏aty stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.
4. Poboru op∏at, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 — dokonuje organ udzielajàcy koncesji albo zezwolenia;
2) ust. 1 pkt 2 i 3 — dokonuje organ wydajàcy Êwiadectwo zawodowe albo organ uznajàcy za równowa˝ne z nim Êwiadectwo, o którym mowa
w art. 25 ust. 6.
Art. 69. 1. Op∏ata za udzielenie:
1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi
32 000 % kwoty bazowej;
2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieni´˝ne wynosi 5 500 % kwoty bazowej;
3) zezwolenia na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych
wynosi 2 000 % kwoty bazowej oraz dodatkowo
za ka˝dy punkt przyjmowania zak∏adów wzajemnych — 50 % kwoty bazowej;
4) zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej albo gry
bingo fantowe wynosi 100 % kwoty bazowej,
a gdy zezwolenie dotyczy gier urzàdzanych na obszarze jednego województwa — 50 % kwoty bazowej;
5) zezwolenia na urzàdzanie loterii promocyjnej albo
loterii audioteksowej wynosi 10 % wartoÊci puli
nagród, jednak nie mniej ni˝ 50 % kwoty bazowej;
6) zezwolenia na urzàdzanie turnieju gry pokera wynosi 100 % kwoty bazowej.
2. Op∏ata egzaminacyjna wynosi:
1) dla stanowisk lub funkcji, z którymi wià˝e si´ obowiàzek nadzorowania gier hazardowych:
a) dyrektora i zast´pcy dyrektora — 100 % kwoty
bazowej,
b) kierownika i zast´pcy kierownika — 65 % kwoty bazowej,
c) inspektora w oÊrodku gier i osoby nadzorujàcej
gr´ telebingo — 55 % kwoty bazowej,

3. Op∏ata za wydanie Êwiadectwa zawodowego
oraz op∏ata za uznanie za równowa˝ne z nim Êwiadectwa wydanego przez wyspecjalizowanà jednostk´,
o której mowa w art. 25 ust. 6, wynosi 15 % kwoty bazowej.
4. Op∏aty zaokràgla si´ do pe∏nego z∏otego w ten
sposób, ˝e kwoty wynoszàce mniej ni˝ 50 groszy pomija si´, a kwoty wynoszàce 50 groszy i wi´cej podwy˝sza si´ do pe∏nych z∏otych.
Art. 70. Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez
wyp∏at nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏oszonego w obwieszczeniu Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´du Statystycznego.
Rozdzia∏ 7
Podatek od gier
Art. 71. 1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba
fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niemajàca osobowoÊci prawnej, która prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie gier hazardowych na podstawie
udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urzàdzajàce gry obj´te monopolem paƒstwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.
2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od
gier jest:
1) urzàdzanie gier hazardowych, z wy∏àczeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie
turnieju gry pokera;
2) udzia∏ w pokerze rozgrywanym w formie turnieju
gry pokera.
3. Obowiàzek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry
pokera obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà przystàpienia do turnieju.
4. W przypadku podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie zak∏adów wzajemnych obowiàzek podatkowy powstaje z dniem rozpocz´cia wykonywania
dzia∏alnoÊci w pierwszym z punktów obj´tych zezwoleniem.
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5. W przypadku gdy nie mo˝na okreÊliç dnia,
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u dzia∏alnoÊci lub czynnoÊci podlegajàcej opodatkowaniu
podatkiem od gier, za dat´ jego powstania uznaje si´
dzieƒ, w którym uprawniony organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzi∏ prowadzenie tej
dzia∏alnoÊci lub wykonanie czynnoÊci.

Art. 75. 1. Podatnicy, z wy∏àczeniem podatników
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, sà obowiàzani, bez wezwania, do:

Art. 72. Podatek od gier stanowi dochód bud˝etu
paƒstwa.

2) obliczania oraz wp∏acania podatku od gier na rachunek w∏aÊciwej izby celnej

Art. 73. Podstaw´ opodatkowania podatkiem od
gier stanowi:

— za okresy miesi´czne, w terminie do 10. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy
rozliczenie.

1) w loterii pieni´˝nej, loterii fantowej i grze telebingo — suma wp∏ywów uzyskanych ze sprzeda˝y losów lub innych dowodów udzia∏u w grze;
2) w loterii audioteksowej — przychód organizatora
loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
3) w grze liczbowej — suma wp∏aconych stawek;
4) w zak∏adach wzajemnych — suma wp∏aconych
stawek;
5) w grze bingo pieni´˝ne — wartoÊç nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urzàdzajàcy gr´;
6) w grze bingo fantowe — wartoÊç nominalna kartonów u˝ytych do gry;
7) w grze cylindrycznej, grze w koÊci i grze w karty,
z wyjàtkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera — kwota stanowiàca ró˝nic´ mi´dzy sumà wp∏at gotówkowych z tytu∏u wymiany
˝etonów w kasie i na stole gry a sumà wyp∏aconych z kasy kwot za zwrócone ˝etony;
8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera — kwota wygranej pomniejszona o kwot´
wpisowego za udzia∏ w turnieju;
9) w grze na automacie — kwota stanowiàca ró˝nic´
mi´dzy kwotà uzyskanà z wymiany ˝etonów do
gry lub wp∏aconà do kasy i zakredytowanà w pami´ci automatu lub wp∏aconà do automatu a sumà wygranych uzyskanych przez uczestników gier.
Art. 74. Stawka podatku od gier wynosi dla:
1) loterii fantowej i gry bingo fantowe — 10 %;
2) loterii pieni´˝nej — 15 %;
3) gry liczbowej — 20 %;
4) gry bingo pieni´˝ne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera — 25 %;
5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w koÊci,
gry w karty, z wy∏àczeniem pokera rozgrywanego
w formie turnieju gry pokera — 50 %;
6) zak∏adów wzajemnych na sportowe wspó∏zawodnictwo zwierzàt na podstawie zezwoleƒ udzielanych wy∏àcznie na ich urzàdzanie — 2,5 %;
7) zak∏adów wzajemnych innych ni˝ wymienione
w pkt 6 — 12 %.

1) sk∏adania w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
wed∏ug ustalonego wzoru,

2. Podatnicy urzàdzajàcy gry liczbowe sà obowiàzani, bez wezwania, do obliczenia i zap∏aty podatku od
gier na rachunek w∏aÊciwej izby celnej, wst´pnie za
okresy dzienne.
3. Wst´pnych wp∏at podatku od gier za okresy
dzienne, zwanych dalej „wp∏atami dziennymi”, podatnicy dokonujà nie póêniej ni˝ w terminie 10 dni od
dnia losowania.
4. Wp∏aty dzienne dokonane za miesiàc rozliczeniowy sà uwzgl´dniane w deklaracjach podatkowych
i stanowià zaliczk´ na podatek od gier.
5. Nadp∏at´ wp∏at dziennych wykazanà w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wp∏atach dziennych za nast´pne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaleg∏oÊci podatkowych oraz bie˝àcych zobowiàzaƒ podatkowych oraz nie z∏o˝y wniosku o zaliczenie nadp∏aty w ca∏oÊci albo w cz´Êci na poczet przysz∏ych zobowiàzaƒ podatkowych.
6. Podmiot urzàdzajàcy turniej gry pokera jest
obowiàzany jako p∏atnik do:
1) z∏o˝enia w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
2) obliczania, pobierania oraz wp∏acania podatku od
gier na rachunek w∏aÊciwej izby celnej
— dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym
w formie turnieju gry pokera, za okresy miesi´czne,
w terminie do 20. dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, którego dotyczy rozliczenie.
7. Podmiot urzàdzajàcy turniej gry pokera wyp∏aca
wygrane pomniejszone o kwot´ podatku od gier.
8. Zobowiàzanie podatkowe w podatku od gier
przyjmuje si´ w kwocie wynikajàcej z deklaracji podatkowej, chyba ˝e organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej okreÊli je w innej wysokoÊci.
9. Podatnicy urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe, niezale˝nie od obowiàzku z∏o˝enia deklaracji podatkowej, sà obowiàzani do przedstawienia
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego, sporzàdzonego w oparciu o dokumentacj´, o której mowa
w art. 78 ust. 1 pkt 4, rozliczenia wyniku finansowego
urzàdzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia gry okreÊlonego w zezwoleniu.
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Art. 76. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory
deklaracji podatkowej dla podatku od gier, uwzgl´dniajàc specyfik´ prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych, jak równie˝ zapewniajàc mo˝liwoÊç prawid∏owego obliczenia wysokoÊci podatku
od gier, zamieszczajàc objaÊnienia co do sposobu prawid∏owego sk∏adania tych deklaracji, informacj´ o terminach i miejscu ich sk∏adania oraz pouczenie, ˝e deklaracja podatkowa stanowi podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonawczego.
Art. 77. 1. Organami podatkowymi w∏aÊciwymi
w zakresie podatku od gier sà naczelnik urz´du celnego i dyrektor izby celnej.
2. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych
w sprawach podatku od gier ustala si´ wed∏ug:
1) miejsca lokalizacji oÊrodka gier;
2) siedziby podmiotu urzàdzajàcego gry liczbowe, loterie pieni´˝ne, gr´ telebingo, loterie audioteksowe lub zak∏ady wzajemne;
3) siedziby organu w∏aÊciwego do udzielenia zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej lub gry bingo
fantowe.
3. W przypadku gdy nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci
miejscowej organów podatkowych w sposób okreÊlony w ust. 2, organem w∏aÊciwym jest Naczelnik Urz´du Celnego I w Warszawie i Dyrektor Izby Celnej
w Warszawie.
4. Na wniosek organu podatkowego, o którym
mowa w ust. 2 i 3, okreÊlone we wniosku czynnoÊci:
sprawdzajàce, kontroli podatkowej lub post´powania
podatkowego wykonuje odpowiednio naczelnik urz´du celnego lub dyrektor izby celnej, na którego obszarze dzia∏ania prowadzona jest dzia∏alnoÊç lub wykonywane sà czynnoÊci podlegajàce opodatkowaniu.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz urz´dów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy sà w∏aÊciwi do wykonywania zadaƒ w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasi´g ich dzia∏ania, uwzgl´dniajàc liczb´ podatników
prowadzàcych dzia∏alnoÊç na danym obszarze.

Poz. 1540

2) ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania
wysokoÊci podatku od gier, wed∏ug ustalonego
wzoru, w grach hazardowych, z wy∏àczeniem loterii promocyjnych;
3) rejestr napiwków w kasynie gry, wed∏ug ustalonego wzoru;
4) dokumentacj´ umo˝liwiajàcà rozliczenie wyniku
finansowego urzàdzanej loterii fantowej lub gry
bingo fantowe.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki prowadzenia ksiàg, ewidencji i rejestru, o których mowa
w ust. 1, oraz wzory ewidencji i rejestru, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w celu ustalenia podstawy
opodatkowania i obliczania wysokoÊci nale˝nych podatków, uwzgl´dniajàc specyfik´ prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych.
Art. 79. 1. Podmioty urzàdzajàce i prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie gier hazardowych sà obowiàzane do przekazywania, na ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych lub dyrektorów
izb celnych w∏aÊciwych do udzielenia zezwolenia, informacji dotyczàcych funkcjonowania tych podmiotów, w tym zestawieƒ danych ekonomiczno-finansowych w zakresie bie˝àcej dzia∏alnoÊci podmiotów, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaêników ekonomicznych, a zw∏aszcza
wskaênika zatrudnienia, oraz wskaêników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania i szczegó∏owy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc dane niezb´dne do monitorowania realizacji wydanych koncesji i zezwoleƒ
oraz kszta∏towania polityki w zakresie gier hazardowych.
Rozdzia∏ 9
Dop∏aty
Art. 80. 1. W grach obj´tych monopolem paƒstwa
ustanawia si´ dop∏aty w wysokoÊci:
1) 25 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze — w grach liczbowych;

Rozdzia∏ 8
SprawozdawczoÊç
Art. 78. 1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier hazardowych sà obowiàzane prowadziç:

2) 10 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze — w loteriach pieni´˝nych i grze telebingo.
2. Informacj´ o ustanowieniu dop∏aty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza si´ w regulaminie gry.

1) ksi´gi:
a) obrotu ˝etonami i pieniàdzem gotówkowym
w kasynie gry,
b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo
pieni´˝ne,
c) eksploatacji automatu do gier;

3. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1, nie sà przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 81. Organami w∏aÊciwymi w sprawie dop∏at
sà naczelnicy urz´dów celnych i dyrektorzy izb celnych w∏aÊciwi w sprawie podatku od gier.
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Art. 82. Podmioty urzàdzajàce gry, o których mowa w art. 80 ust. 1, sà obowiàzane do:

2. Fundusz Promocji Kultury jest paƒstwowym
funduszem celowym.

1) sk∏adania w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego informacji o dop∏atach, wed∏ug okreÊlonego
wzoru,

3. Przychodem Funduszu Promocji Kultury jest
20 % wp∏ywów z dop∏at, o których mowa w art. 80
ust. 1.

2) obliczania, poboru oraz wp∏acania dop∏at na rachunek w∏aÊciwej izby celnej

4. Wydatki Funduszu Promocji Kultury sà przeznaczane, z zastrze˝eniem ust. 5, wy∏àcznie na promowanie lub wspieranie:

— za okresy i w terminach okreÊlonych dla dokonywania w danej grze wp∏at z tytu∏u podatku od gier.
Art. 83. Dyrektor izby celnej, o której mowa
w art. 82 pkt 2, przekazuje kwoty wp∏aconych dop∏at
na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Rozwiàzywania Problemów Hazardowych, w wysokoÊci okreÊlonej w art. 86 ust. 3, art. 87 ust. 3 i art. 88 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ich wp∏aty.
Art. 84. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
informacji, o której mowa w art. 82 pkt 1, uwzgl´dniajàc specyfik´ prowadzenia poszczególnych rodzajów
gier oraz zapewnienie kontroli wysokoÊci dokonywanych wp∏at, zamieszczajàc objaÊnienia co do sposobu
prawid∏owego sk∏adania tych informacji, w tym w zakresie terminów i miejsc ich sk∏adania oraz pouczenie,
˝e informacja stanowi podstaw´ do wystawienia tytu∏u wykonawczego.
Art. 85. Do dop∏at stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.
Art. 86. 1. Tworzy si´ Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej, którego dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest paƒstwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 77 % wp∏ywów z dop∏at, o których mowa
w art. 80 ust. 1.
4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej sà
przeznaczone na przebudow´, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wÊród dzieci, m∏odzie˝y i osób niepe∏nosprawnych.
5. Koszty obs∏ugi Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej pokrywane sà ze Êrodków tego Funduszu.

1) ogólnopolskich i mi´dzynarodowych przedsi´wzi´ç artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
2) twórczoÊci literackiej i czasopiÊmiennictwa oraz
dzia∏aƒ na rzecz kultury j´zyka polskiego i rozwoju
czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych
i literatury niskonak∏adowej;
3) dzia∏aƒ na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa
narodowego;
4) m∏odych twórców i artystów;
5) dzia∏aƒ na rzecz dost´pu do dóbr kultury osób niepe∏nosprawnych;
6) zadaƒ realizowanych w ramach projektów, w tym
projektów inwestycyjnych oraz projektów wspó∏finansowanych z funduszy europejskich i mi´dzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
7) realizacji inwestycji s∏u˝àcych promowaniu
i wspieraniu przedsi´wzi´ç artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego, promocji m∏odych twórców i artystów oraz sztuki wspó∏czesnej;
8) sp∏aty wieloletnich zobowiàzaƒ finansowych
i zwiàzanych z nimi dodatkowych obcià˝eƒ zaciàganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, s∏u˝àcych
realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 7.
5. Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do dnia 30 marca nast´pnego roku kalendarzowego, nie mniej ni˝ 5 % przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizacj´ zadaƒ tego Instytutu.
6. Koszty obs∏ugi Funduszu Promocji Kultury pokrywane sà ze Êrodków tego Funduszu.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 4,
tryb sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków, z uwzgl´dnieniem racjonalnoÊci i ciàg∏oÊci finansowania zadaƒ.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 4, tryb sk∏adania wniosków
oraz przekazywania Êrodków, bioràc pod uwag´ priorytety spo∏eczne i koniecznoÊç zapewnienia ciàg∏oÊci
realizowanych zadaƒ.

Art. 87. 1. Tworzy si´ Fundusz Promocji Kultury,
którego dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 88. 1. Tworzy si´ Fundusz Rozwiàzywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.
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2. Fundusz Rozwiàzywania Problemów Hazardowych jest paƒstwowym funduszem celowym.
3. Przychodem Funduszu Rozwiàzywania Problemów Hazardowych jest 3 % wp∏ywów z dop∏at, o których mowa w art. 80 ust. 1.
4. Wydatki Funduszu Rozwiàzywania Problemów
Hazardowych sà przeznaczone wy∏àcznie na:
1) prowadzenie dzia∏alnoÊci informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz,
raportów, sprawozdaƒ dotyczàcych problematyki
uzale˝nieƒ od hazardu;
2) opracowywanie i wdra˝anie nowych metod profilaktyki i rozwiàzywania problemów wynikajàcych
z uzale˝nieƒ od hazardu;
3) udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizujàcym zadania zwiàzane
z rozwiàzywaniem problemów wynikajàcych
z uzale˝nieƒ od hazardu, w tym sporzàdzanie oceny rozpowszechnienia i zagro˝enia patologicznym
hazardem;

Poz. 1540

Art. 90. 1. Kary pieni´˝ne wymierza, w drodze decyzji, naczelnik urz´du celnego, na którego obszarze
dzia∏ania jest urzàdzana gra hazardowa.
2. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w terminie 7 dni od
dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
Art. 91. Do kar pieni´˝nych stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.
Rozdzia∏ 11
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 92. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.6)) w art. 3a:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W zakresie zobowiàzaƒ powsta∏ych w przypadkach okreÊlonych w art. 8 i art. 21 § 1
pkt 1 ustawy — Ordynacja podatkowa, d∏ugów celnych powsta∏ych w przypadkach
okreÊlonych w art. 201 ust. 1 oraz art. 209
ust. 1 rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz.
WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne,
rozdz. 2, t. 4, str. 307, z póên. zm.), podatków
wykazanych w zg∏oszeniu celnym, sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne, op∏at paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia
27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póên.
zm.7)), a tak˝e dop∏at, o których mowa
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), stosuje si´ równie˝ egzekucj´ administracyjnà,
je˝eli wynikajà one odpowiednio:

4) prowadzenie dzia∏aƒ ukierunkowanych na podnoszenie jakoÊci programów profilaktycznych i terapeutycznych, a tak˝e zwi´kszania kompetencji zawodowych osób zajmujàcych si´ leczeniem w celu
zwi´kszenia skutecznoÊci oraz dost´pnoÊci leczenia
dla osób uzale˝nionych od hazardu i ich bliskich.
5. Koszty obs∏ugi Funduszu Rozwiàzywania Problemów Hazardowych pokrywane sà ze Êrodków tego
Funduszu.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 4, tryb sk∏adania
wniosków oraz przekazywania Êrodków, bioràc pod
uwag´ priorytety spo∏eczne i koniecznoÊç zapewnienia ciàg∏oÊci realizowanych zadaƒ.
Rozdzia∏ 10

1) z deklaracji lub zeznania z∏o˝onego przez
podatnika lub p∏atnika;

Kary pieni´˝ne

2) ze zg∏oszenia celnego z∏o˝onego przez zobowiàzanego;
3) z deklaracji rozliczeniowej z∏o˝onej przez
p∏atnika sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne;

Art. 89. 1. Karze pieni´˝nej podlega:
1) urzàdzajàcy gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia;
2) urzàdzajàcy gry na automatach poza kasynem gry;
3) uczestnik w grze hazardowej urzàdzanej bez koncesji lub zezwolenia.

4) z informacji o op∏acie paliwowej;
5) z informacji o dop∏atach.”;
———————
6)

2. WysokoÊç kary pieni´˝nej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 — wynosi 100 % przychodu uzyskanego z urzàdzanej gry;
2) w ust. 1 pkt 2 — wynosi 12 000 z∏ od ka˝dego automatu;
3) w ust. 1 pkt 3 — wynosi 100 % uzyskanej wygranej.

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r.
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243
i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075
i Nr 157, poz. 1241.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12,
poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r.
Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19,
poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115,
poz. 966, Nr 143, poz. 1164 i Nr 157, poz. 1241.
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2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w deklaracji, w zeznaniu, w zg∏oszeniu celnym,
w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji
o op∏acie paliwowej lub w informacji o dop∏atach zosta∏o zamieszczone pouczenie, ˝e stanowià one podstaw´ do wystawienia tytu∏u
wykonawczego;”.
Art. 93. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 19 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:
„4a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1
Kodeksu karnego skarbowego,”;
2) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakaz okreÊlony w ust. 1 nie ma zastosowania,
je˝eli ustawa nak∏ada obowiàzek lub umo˝liwia udzielenie takich informacji okreÊlonemu
organowi albo obowiàzek taki wynika z umów
lub porozumieƒ mi´dzynarodowych, a tak˝e
w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji
prowadzi∏oby do zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia
innych osób.”.
Art. 94. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.9)) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakaz okreÊlony w ust. 1 nie ma zastosowania, je˝eli ustawa nak∏ada obowiàzek lub umo˝liwia
udzielenie takich informacji okreÊlonemu organowi albo obowiàzek taki wynika z umów lub porozumieƒ mi´dzynarodowych, a tak˝e w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji prowadzi∏oby
do zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia innych osób.”.

Poz. 1540

Art. 95. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 6
i 6a otrzymujà brzmienie:
„6) wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieni´˝ne i fantowe urzàdzanych i prowadzonych
przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiàzujàcych
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego,
6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieni´˝nych, grze telebingo, zak∏adach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, je˝eli jednorazowa
wartoÊç tych wygranych nie przekracza 2 280 z∏,
urzàdzanych i prowadzonych przez uprawniony
podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiàzujàcych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub w innym paƒstwie nale˝àcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,”.
Art. 96. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:
„18) wspó∏dzia∏anie ze S∏u˝bà Celnà w zakresie
zwalczania przest´pstw skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego
skarbowego.”;
2) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeprowadzanie czynnoÊci wywiadu skarbowego polega, z zachowaniem ograniczeƒ wy-

———————
8)

9)

10)

11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168,
poz. 1323 i Nr 195, poz. 1502.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78,
poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679
i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90,
poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420,
Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657
i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288,
Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33,
Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035
i 1037, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868,
Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207,
z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 166,
poz. 1317.
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nikajàcych z art. 36aa—36h na uzyskiwaniu,
gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majàtkowych podmiotów
podlegajàcych kontroli skarbowej w celu wykonania zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1, 2, 12 i 14 oraz w ust. 2, a tak˝e w art. 3
pkt 4 i 5, a tak˝e uzyskiwaniu, gromadzeniu,
przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji
o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, w celu wykonywania zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 18.”;

„2) wygrane w loteriach promocyjnych, organizowanych na podstawie przepisów o grach hazardowych, lub konkursach, których wynik nie zale˝y
od przypadku.”.
Art. 99. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.14))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 39 po pkt 2c dodaje si´ pkt 2d w brzmieniu:
„2d) zakaz wst´pu do oÊrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,”;
2) po art. 41b dodaje si´ art. 41c w brzmieniu:
„Art. 41c. § 1. Zakaz wst´pu do oÊrodków gier
i uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje uczestnictwa
w loteriach promocyjnych.

3) w art. 36c w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1
Kodeksu karnego skarbowego,”;

§ 2. Sàd mo˝e orzec zakaz wst´pu do
oÊrodków gier i uczestnictwa
w grach hazardowych, w razie skazania za przest´pstwo pope∏nione
w zwiàzku z urzàdzaniem gier hazardowych lub udzia∏em w nich.”;

4) w art. 36j ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakaz okreÊlony w ust. 1 nie ma zastosowania,
je˝eli ustawa nak∏ada obowiàzek lub umo˝liwia udzielenie takich informacji okreÊlonemu
organowi albo obowiàzek taki wynika z umów
lub porozumieƒ mi´dzynarodowych, a tak˝e
w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji
prowadzi∏oby do zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia
innych osób.”.
Art. 97. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Poz. 1540

3) w art. 43 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pkt 2, 2d i 3 orzeka si´ w latach, od roku do lat
10,”;
4) art. 244 otrzymuje brzmienie:
„Art. 244. Kto nie stosuje si´ do orzeczonego
przez sàd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia dzia∏alnoÊci, prowadzenia pojazdów, wst´pu do oÊrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych lub obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania w okreÊlonych Êrodowiskach lub
miejscach, zakazu kontaktowania si´
z okreÊlonymi osobami lub zakazu
opuszczania okreÊlonego miejsca pobytu bez zgody sàdu albo nie wykonuje zarzàdzenia sàdu o og∏oszeniu orzeczenia
w sposób w nim przewidziany,

1) w art. 16b w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci,
zak∏adów wzajemnych, gier na automatach, w zakresie regulowanym ustawà z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540).”;
2) w art. 17 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Zabronione jest sponsorowanie audycji i innych przekazów przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, przyjmowania zak∏adów wzajemnych i gier na automatach.”.

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.”.
———————

Art. 98. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z póên. zm.13)) w art. 17a w ust. 2
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
———————
12)

13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162
i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 115,
poz. 965.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162,
poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz
z 2007 r. Nr 171, poz. 1206.

14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 190, poz. 1474.
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Art. 100. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.15)) po art. 181b dodaje si´ art. 181c
w brzmieniu:
„Art. 181c. W razie orzeczenia zakazu wst´pu do
oÊrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, sàd przesy∏a odpis wyroku
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych oraz komendantowi powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu)
Policji, w∏aÊciwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.”.
Art. 101. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.16)) art. 7a otrzymuje brzmienie:
„Art. 7a. Do terminowych operacji finansowych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. h)
oraz w art. 5 ust. 2 pkt 4, b´dàcych przedmiotem umów zawartych przez bank lub instytucj´ finansowà, nie stosuje si´ przepisów o grach hazardowych oraz art. 413
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên.
zm.17)), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.”.
Art. 102. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póên. zm.18)) w art. 8 w ust. 2 pkt 6
otrzymuje brzmienie:
„6) gry losowe, zak∏ady wzajemne i gry na automatach;”.

Poz. 1540

Art. 103. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 30:
a) w § 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W wypadkach okreÊlonych w art. 107 § 1—3
orzeka si´ przepadek dokumentu lub urzàdzenia
do gry losowej, gry na automacie lub zak∏adu
wzajemnego, a tak˝e znajdujàcych si´ w nich
Êrodków pieni´˝nych oraz wygranych, które na
podstawie tego dokumentu przypadajà grajàcemu, a tak˝e Êrodków uzyskanych ze sprzeda˝y
udzia∏u w grze lub wp∏aconych stawek.”,
b) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Sprzeda˝ urzàdzeƒ lub automatów do
gier, w stosunku do których sàd nie zarzàdzi∏ zniszczenia, jest dopuszczalna wy∏àcznie na rzecz podmiotów, które uzyska∏y koncesje albo zezwolenie na urzàdzanie gier.”;
2) w art. 53:
a) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. U˝yte w rozdziale 9 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „gra bingo fantowe”
„gra losowa”, „gra na automacie”, „loteria audioteksowa”, „loteria fantowa”,
„loteria promocyjna”, „zak∏ady wzajemne”, „koncesja”, „zezwolenie”, majà znaczenie nadane im w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540).”,

———————
15)

16)

17)

18)

19)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135,
Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8,
poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963 i Nr 190, poz. 1475.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,
Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535,
Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144,
poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287,
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341,
Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66,
poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168,
poz. 1323.
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b) po § 35 dodaje si´ § 35a w brzmieniu:
„§ 35a. Ilekroç w ustawie jest mowa o „automacie” lub „grze na automacie” rozumie
si´ przez to tak˝e odpowiednio „automat o niskich wygranych” lub „gr´ na
automacie o niskich wygranych” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.”;
3) w tytule I w dziale II tytu∏ rozdzia∏u 9 otrzymuje
brzmienie:
„Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier hazardowych”;
4) w art. 107:

Art. 107c. Kto wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia w terminie w∏aÊciwego organu
o zniszczeniu lub kradzie˝y automatu
lub urzàdzenia do gier,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”;
7) art. 109 otrzymuje brzmienie:
„Art. 109. Kto uczestniczy w grze losowej, zak∏adzie wzajemnym, grze na automacie,
urzàdzonych lub prowadzonych wbrew
przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”;
8) art. 110 otrzymuje brzmienie:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urzàdza lub
prowadzi gr´ losowà, gr´ na automacie
lub zak∏ad wzajemny,
podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
trudni si´ sprzeda˝à losów lub innych
dowodów udzia∏u w grze losowej, zak∏adzie wzajemnym lub grze na automacie,
podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolnoÊci, albo obu tym karom
∏àcznie.”;
9) po art. 110 dodaje si´ art. 110a i 110b w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu zabronionego okreÊlonego w § 1 lub 2 w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze
losowej, grze na automacie lub zak∏adzie
wzajemnym,
podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolnoÊci, albo obu tym karom ∏àcznie.”;
5) w art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto urzàdza lub prowadzi gr´ losowà, gr´ na
automacie lub zak∏ad wzajemny bez wymaganego urz´dowego sprawdzenia lub bez
na∏o˝enia wymaganych urz´dowych zamkni´ç,
podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”;
6) po art. 107a dodaje si´ art. 107b i 107c w brzmieniu:
„Art. 107b. § 1. Kto niszczy losy, kartony lub inne
dowody udzia∏u w loterii pieni´˝nej, loterii fantowej lub grze bingo
fantowe bez wymaganego zawiadomienia w∏aÊciwego organu,
podlega karze grzywny
720 stawek dziennych.

Poz. 1540

do

„Art. 110a. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy,
zleca lub prowadzi reklam´ lub
promocj´ gier cylindrycznych,
gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklam´ takich
gier lub zak∏adów lub informuje
o sponsorowaniu przez podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie takich gier lub zak∏adów,
podlega karze grzywny
720 stawek dziennych.

do

§ 2. Tej samej karze podlega kto czerpie korzyÊci z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew
przepisom ustawy, z umieszczania
reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie takich
gier lub zak∏adów.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi,
sprawca czynu zabronionego
okreÊlonego w § 1 lub 2,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi,
sprawca czynu zabronionego okreÊlonego w § 1

Art. 110b. Kto umo˝liwia osobie, która nie ukoƒczy∏a 18 roku ˝ycia, udzia∏ w grze losowej innej ni˝ loteria promocyjna lub
fantowa, w grze na automacie lub
w zak∏adzie wzajemnym,

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”.
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Art. 104. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z póên. zm.20))
w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

4) w art. 21:
a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w∏aÊciwi naczelnicy urz´dów celnych w stosunku do podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych gry losowe, zak∏ady wzajemne
oraz gry na automatach;”,

„7) us∏ug w zakresie gier hazardowych.”.
Art. 105. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.21)) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Transakcja gie∏dowa nie stanowi gry ani zak∏adu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cywilnego, ani te˝ gry losowej lub zak∏adu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach
hazardowych, nawet je˝eli wed∏ug wyraênej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste
spe∏nienie wzajemnych Êwiadczeƒ jest wy∏àczone, a tylko jedna lub druga ze stron
jest obowiàzana zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy
umówionà cenà sprzeda˝y a cenà rynkowà
w czasie wykonania umowy.”.
Art. 106. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na
automatach,”;
2) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W przypadku podmiotu prowadzàcego kasyno gry w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540) obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu lub
sprzeda˝y ˝etonów o wartoÊci stanowiàcej
co najmniej równowartoÊç 1 000 euro.”;

b) po ust. 3b dodaje si´ ust. 3c w brzmieniu:
„3c. Na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, Generalny Inspektor
przeprowadza kontrol´, o której mowa
w ust. 1, wobec instytucji obowiàzanej
ubiegajàcej si´ o udzielenie koncesji lub zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”.
Art. 107. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84,
poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 249, poz. 1832) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot organizujàcy na podstawie przepisów
o grach hazardowych zak∏ady wzajemne na wyÊcigi konne uiszcza op∏at´ na rzecz Klubu w wysokoÊci 2 % sumy wp∏aconych stawek na zak∏ady
wzajemne na wyÊcigi konne w danym miesiàcu,
w terminie do 20. dnia nast´pnego miesiàca.”.
Art. 108. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585, z póên.
zm.23)) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e zapytanie zosta∏o
skierowane w celu innym ni˝:
1) wykrywanie i Êciganie sprawców przest´pstw
oraz zapobieganie i zwalczanie przest´pczoÊci,
2) stwierdzenie, ˝e wydanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie gier hazardowych podmiotom ubiegajàcym si´ o udzielenie takiej koncesji lub zezwolenia nie zagrozi bezpieczeƒstwu
paƒstwa lub porzàdkowi publicznemu

3) art. 9c otrzymuje brzmienie:
„Art. 9c. W przypadku podmiotu prowadzàcego
kasyno gry, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych, Êrodki, o których
mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, stosuje si´
przy wejÊciu klienta do kasyna, niezale˝nie od wartoÊci ˝etonów lub kartonów
zakupionych do gry.”;
———————
20)

21)

22)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 84, poz. 774
i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1204, z 2005 r. Nr 122, poz. 1021 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316
i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96,
poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316, Nr 166,
poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.

Poz. 1540

— Szef Centrum wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o treÊci zapytania organ nadrz´dny nad podmiotem kierujàcym zapytanie i ˝àda pisemnych wyjaÊnieƒ.”.
Art. 109. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204, z póên. zm.24)) w art. 9 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540).”.
———————
23)

24)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 157,
poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,
poz. 1371.
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Poz. 1540

Art. 110. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661,
z póên. zm.25)) w art. 16 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:

Art. 114. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 18 w ust. 1 pkt 5
otrzymuje brzmienie:

„4) przeciwko organizacji gier hazardowych, okreÊlone w art. 107 § 1—3, art. 107a § 1, art. 108,
art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego
skarbowego.”.

„5) Êrodki przyznawane przez ministra z Funduszu
Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);”.

Art. 111. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535,
z póên. zm.26)) w art. 43 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje
brzmienie:
„15) dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych, zak∏adów
wzajemnych i gier na automatach, podlegajàcà
opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach
okreÊlonych w odr´bnej ustawie;”.
Art. 112. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.27)) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Do instrumentów pochodnych b´dàcych
przedmiotem umów zawartych przez fundusz inwestycyjny nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540) oraz art. 413 Kodeksu cywilnego.”.
Art. 113. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.28)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

Art. 115. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z póên. zm.29)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie lub
zbycie nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, lub która prowadzi do powstania takich instrumentów, nie stanowi gry ani
zak∏adu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ani te˝ gry
losowej lub zak∏adu wzajemnego w rozumieniu
przepisów o grach hazardowych, nawet je˝eli wed∏ug wyraênej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste spe∏nienie wzajemnych Êwiadczeƒ jest
wy∏àczone, a tylko jedna ze stron jest obowiàzana
zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy umówionà cenà sprzeda˝y a cenà rynkowà w czasie wykonania umowy.”.
Art. 116. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) podatku od gier oraz dop∏at, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540),”,

1) w art. 46 w ust. 1 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) prowadzenia kasyna gry.”;

b) w pkt 6 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Êrodowisku, okreÊlonych w art. 183 § 2, 4, 5
i 6, w przypadku czynów, o których mowa
w art. 183 § 2, 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.30)), zwanej dalej „Ko-

2) w art. 75 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);”.
———————
25)

26)

27)

28)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 243,
poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479,
Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120,
poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106,
Nr 62, poz. 504 i Nr 166, poz. 1317.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143,
poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028
i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382,
z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141,
poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 116, poz. 979 i Nr 195, poz. 1504.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3,
poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

———————
29)

30)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165,
poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474 i Nr 201,
poz 1540.
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deksem karnym”, oraz przeciwko wymiarowi sprawiedliwoÊci okreÊlonemu w art. 244
§ 2 Kodeksu karnego,”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwiàzanych w szczególnoÊci z udzielaniem koncesji oraz zezwoleƒ, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracjà urzàdzeƒ;”;
2) w art. 10 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kszta∏towanie polityki kadrowej i szkoleniowej
w S∏u˝bie Celnej oraz wykonywanie zadaƒ kierownika urz´du wobec funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach organizacyjnych
w∏aÊciwych w sprawach celnych, podatku akcyzowego, gier hazardowych, urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami
organizacyjnymi w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra”;”;
3) w art. 30 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) regulujàcych urzàdzanie i prowadzenie gier
hazardowych, o których mowa w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodnoÊç tej dzia∏alnoÊci z udzielonà koncesjà lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem.”;
4) w art. 32 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach, w drodze eksperymentu, doÊwiadczenia lub odtworzenia mo˝liwoÊci gry na automacie lub gry na innym urzàdzeniu;”;
5) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owy sposób i tryb kontroli urzàdzania
i prowadzenia gier hazardowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3;”;
6) w art. 72 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do jednostek gospodarczych i organizacji spo∏ecznych,
jak równie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypadkach do ka˝dej osoby o udzielenie doraênej
pomocy, w ramach obowiàzujàcych przepisów
prawa.”;
7) po art. 75 dodaje si´ art. 75a—75c w brzmieniu:
„Art. 75a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych prowadzi ewidencj´
osób, wobec których orzeczono Êrodek karny zakazu wst´pu do oÊrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.
2. W ewidencji umieszcza si´ nast´pujàce dane dotyczàce osoby, o której
mowa w ust. 1:
1) imi´ i nazwisko;
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2) numer PESEL, je˝eli jest nadany,
a w przypadku braku numeru
PESEL — adres zamieszkania oraz
dat´ i miejsce urodzenia;
3) okres, na który orzeczono Êrodek
karny.
3. Dane osób usuwa si´ z ewidencji
z up∏ywem okresu, na który orzeczono Êrodek karny.
Art. 75b. 1. Funkcjonariusze, o których mowa
w art. 69, majà prawo do obserwowania i rejestrowania, przy u˝yciu Êrodków technicznych, obrazu zdarzeƒ
w miejscach publicznych oraz dêwi´ku
towarzyszàcego tym zdarzeniom —
wy∏àcznie w toku czynnoÊci podejmowanych w celu ustalenia sprawców
oraz uzyskania dowodów przest´pstw
lub przest´pstw skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4—6.
2. Wykonanie czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, mo˝e zarzàdziç dyrektor
izby celnej na czas okreÊlony nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.
3. Je˝eli informacje i materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, zawierajà informacje
majàce znaczenie dla post´powania
w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, dla
post´powania karnego bàdê uzasadniajà podejrzenie naruszenia przepisów celnych, podatkowych lub z zakresu gier hazardowych, organ S∏u˝by Celnej prowadzi odpowiednio post´powanie przygotowawcze, kontrol´, post´powanie celne lub podatkowe albo przekazuje uzyskane informacje i materia∏y w∏aÊciwym organom.
4. Informacje i materia∏y, które nie stanowià informacji potwierdzajàcych
zaistnienie czynów, o których mowa
w ust. 1, podlegajà niezw∏ocznie protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie zarzàdza dyrektor
izby celnej.
5. Zabronione jest udzielanie informacji
uzyskanych w wyniku czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, osobom
i instytucjom innym ni˝ sàd i prokurator lub organy uprawnione na mocy
odr´bnych ustaw do wykonywania
czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych albo wykorzystywanie tych informacji w celu innym ni˝ realizacja
zadaƒ S∏u˝by Celnej okreÊlonych
w ust. 3.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynno-
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Êci, o których mowa w ust. 1, a tak˝e
przekazywania, przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tych czynnoÊci oraz
wzory stosowanych dokumentów,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów.
Art. 75c. 1. S∏u˝ba Celna w celu realizacji ustawowych zadaƒ mo˝e korzystaç z informacji, w tym danych osobowych,
w tym równie˝ w formie zapisu elektronicznego,
uzyskanych
przez
uprawnione organy, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe w wyniku wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzaç je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, bez
wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczà.
2. S∏u˝ba Celna wspó∏dzia∏a z organami, s∏u˝bami i instytucjami paƒstwowymi uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, w szczególnoÊci przez uczestnictwo funkcjonariuszy w realizowanych przez nie czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych.
3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres, warunki
i tryb przekazywania S∏u˝bie Celnej
informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy,
s∏u˝by i instytucje czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, uwzgl´dniajàc zakres informacji niezb´dnych do
wykonywania ustawowych zadaƒ
S∏u˝by Celnej, cel przekazywania informacji oraz potrzeb´ jego dokumentowania.”.
Rozdzia∏ 12
Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce
Art. 117. 1. Udzielone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie gier
i zak∏adów wzajemnych zachowujà wa˝noÊç do czasu
ich wygaÊni´cia.
2. Zatwierdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy regulaminy gier i zak∏adów wzajemnych zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wygaÊni´cia.
Art. 118. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje
si´ przepisy ustawy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 119. WysokoÊç kapita∏u zak∏adowego spó∏ek
urzàdzajàcych gry w kasynach gry i w salonach gry
bingo pieni´˝ne oraz urzàdzajàcych zak∏ady wzajemne ustalona przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na
podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga
uzupe∏nienia do kwot okreÊlonych w art. 10 ust. 1 do
czasu wygaÊni´cia lub zmiany zezwolenia.
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Art. 120. 1. Âwiadectwa zawodowe wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz inne Êwiadectwa
uznane za równowa˝ne ze Êwiadectwami zawodowymi na podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wygaÊni´cia.
2. Osoby zobowiàzane do posiadania Êwiadectwa
zawodowego na podstawie ustawy sà zobowiàzane
do jego uzyskania w terminie 4 miesi´cy od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.
Art. 121. Do wygaÊni´cia, w zwiàzku z nierozpocz´ciem dzia∏alnoÊci, zezwoleƒ udzielonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ art. 36 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 144.
Art. 122. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych og∏asza, w terminie 7 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, informacj´, o której mowa w art. 33
ust. 1, dotyczàcà wniosków z∏o˝onych i nierozpatrzonych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier urzàdzanych w kasynie
gry lub przed∏u˝one zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gry bingo pieni´˝ne wygasa nie
wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy i nie póêniej ni˝ 9 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych og∏asza informacj´,
o której mowa w art. 50 ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. Art. 50 ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 123. 1. WysokoÊç zabezpieczenia finansowego podmiotów urzàdzajàcych gry w kasynach gry
i w salonach gry bingo pieni´˝ne oraz urzàdzajàcych
zak∏ady wzajemne ustalona przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupe∏nienia do kwot okreÊlonych
w art. 63 ust. 1 do czasu wygaÊni´cia lub zmiany zezwolenia.
2. Zabezpieczenia finansowe sk∏adane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
nie wymagajà dostosowania do warunków okreÊlonych w art. 63 ust. 4—6 do czasu wygaÊni´cia lub
zmiany zezwolenia.
Art. 124. Do ustalenia op∏at, o których mowa
w art. 69, w roku 2010 przyjmuje si´ kwot´ bazowà
równà kwocie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at nagród
z zysku, w drugim kwartale 2009 r.
Art. 125. 1. Podmiot b´dàcy na podstawie przepisów dotychczasowych p∏atnikiem podatku od gier
z tytu∏u gry bingo pieni´˝ne wykonuje obowiàzki
w zakresie rozliczenia podatku pobranego przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy oraz przechowywania
zwiàzanych z tym dokumentów wed∏ug przepisów dotychczasowych, z tym ˝e roczne obliczenie pobranych
kwot podatku za 2010 r. sk∏ada si´ w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Podmiot urzàdzajàcy gry w kasynie gry rozlicza
powsta∏y przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy obowiàzek podatkowy w podatku od gier z tytu∏u pokera,
w którym uczestnicy grajà mi´dzy sobà, a kasyno
urzàdza gr´, wed∏ug przepisów dotychczasowych.
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Art. 126. 1. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
o którym mowa w art. 86 ust. 1, wst´puje w prawa
i obowiàzki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 144.
2. Bilans zamkni´cia Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 144, staje si´ bilansem otwarcia Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa
w art. 86 ust. 1.
3. Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej utworzonego na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 144, staje si´ planem finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym
mowa w art. 86 ust. 1.
Art. 127. 1. Fundusz Promocji Kultury, o którym
mowa w art. 87 ust. 1, wst´puje w prawa i obowiàzki
Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 144.
2. Bilans zamkni´cia Funduszu Promocji Kultury
utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 144, staje si´ bilansem otwarcia Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1.
3. Plan finansowy na 2010 r. Funduszu Promocji
Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 144, staje si´ planem finansowym Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ust. 1.
Art. 128. 1. Post´powania o udzielenie zezwolenia
na urzàdzanie loterii audioteksowej wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na wniosek podmiotu
innego ni˝ spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
albo spó∏ka akcyjna umarza si´.
2. Wnioskodawca mo˝e, w terminie 2 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, uzupe∏niç z∏o˝ony przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wniosek o udzielenie
zezwolenia na urzàdzanie loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej. W przypadku nieuzupe∏nienia wniosku w terminie post´powanie umarza si´.
Art. 129. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach
urzàdzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleƒ udzielonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy jest prowadzona, do czasu wygaÊni´cia tych zezwoleƒ, przez podmioty, których im udzielono, wed∏ug przepisów dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Post´powania w sprawie wydania zezwoleƒ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach
urzàdzanych w salonach gier na automatach, wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, umarza si´.
3. Przez gry na automatach o niskich wygranych
rozumie si´ gry na urzàdzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe, w których wartoÊç jednorazowej
wygranej nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 60 z∏, a wartoÊç
maksymalnej stawki za udzia∏ w jednej grze nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ 0,50 z∏.
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Art. 130. 1. WysokoÊç kapita∏u zak∏adowego spó∏ki prowadzàcej dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 129
ust. 1, je˝eli udzielone zezwolenie dotyczy prowadzenia:
1) salonu gier na automatach — nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ 2 000 000 z∏;
2) gier na automatach o niskich wygranych — nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 800 000 z∏.
2. WysokoÊç kapita∏u zak∏adowego spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 129 ust. 1,
ustalona przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych nie wymaga uzupe∏nienia do kwot okreÊlonych w ust. 1 do czasu zmiany zezwolenia w zwiàzku ze zmianà w strukturze kapita∏u zak∏adowego spó∏ki, zgodnie z art. 52.
Art. 131. Do podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 129 ust. 1, przepisy art. 11
i art. 12 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 132. 1. Do obowiàzku posiadania oraz wydawania Êwiadectw zawodowych osobom pe∏niàcym
funkcj´ lub zajmujàcym stanowisko, z którym wià˝e
si´ obowiàzek nadzorowania albo bezpoÊredniego
prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych
albo gier na automatach urzàdzanych w salonach gier
na automatach stosuje si´ art. 24, art. 25 ust. 1—7,
art. 26, z uwzgl´dnieniem art. 120 ust. 2, oraz przepisy
wydane na podstawie art. 25 ust. 8.
2. Do op∏at za wydanie Êwiadectwa zawodowego
i op∏at egzaminacyjnych stosuje si´ przepisy ustawy,
z tym ˝e op∏ata egzaminacyjna w przypadku inspektora w salonie gier na automatach oraz osoby nadzorujàcej punkty gier na automatach o niskich wygranych
wynosi 55 % kwoty bazowej.
Art. 133. 1. Do podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 129 ust. 1, stosuje si´
art. 27 ust. 3.
2. Do osoby upowa˝nionej przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz osoby kierujàcej w danym lokalu dzia∏alnoÊcià gastronomicznà, handlowà lub us∏ugowà, a tak˝e osoby kierujàcej salonem gier na automatach oraz osoby przez nià upowa˝nionej stosuje
si´ odpowiednio art. 27 ust. 4.
Art. 134. Gry na automatach urzàdzane w salonach gier na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych obj´te sà zakazem reklamy i promocji oraz informowania o sponsorowaniu okreÊlonym
w art. 29. Przepis art. 29 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 135. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 129
ust. 1, mogà byç zmieniane, na zasadach okreÊlonych
w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleƒ udzielanych
podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç w zakresie
okreÊlonym w art. 6 ust. 1—3, przez organ w∏aÊciwy
do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzajàcym
dzieƒ wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze˝eniem ust. 2
i 3. Przepisy art. 56 i art. 57 stosuje si´ odpowiednio.
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2. W wyniku zmiany zezwolenia nie mo˝e nastàpiç
zmiana miejsc urzàdzania gry, z wyjàtkiem zmniejszenia liczby punktów gry na automatach o niskich wygranych.
3. W post´powaniach w sprawie udzielenia zgody
na zmian´ w strukturze kapita∏u zak∏adowego oraz na
zmian´ w sk∏adzie zarzàdu lub rady nadzorczej spó∏ki
prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, dyrektor izby celnej mo˝e
nie weryfikowaç spe∏nienia warunków okreÊlonych
w ustawie, je˝eli ich spe∏nienie zosta∏o stwierdzone
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych w zwiàzku z ubieganiem si´ wnioskodawcy o udzielenie zezwolenia lub zgody przez tego ministra, a stan faktyczny nie uleg∏ zmianie.
Art. 136. 1. Zabezpieczenia finansowe sk∏adane
przez podmioty, o których mowa w art. 129 ust. 1,
zgodnie z zezwoleniami udzielonymi przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie wymagajà dostosowania
do warunków okreÊlonych w art. 63 ust. 4—6 do czasu zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczàcych zabezpieczenia finansowego.
2. W przypadku zmiany zezwolenia w zakresie warunków dotyczàcych zabezpieczenia finansowego,
podmiot, o którym mowa w art. 129 ust. 1, jest obowiàzany z∏o˝yç w terminie okreÊlonym w zmienianym
zezwoleniu zabezpieczenie finansowe wed∏ug zasad
okreÊlonych w art. 63, w wysokoÊci:
1) 600 000 z∏ — w przypadku prowadzenia salonu
gier na automatach;
2) 4 000 z∏ — w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.
Art. 137. Do regulaminów gier, o których mowa
w art. 129 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio art. 61 ust. 1
i 4, z tym ˝e w regulaminie gier na automatach o niskich wygranych nie okreÊla si´ wysokoÊci kapita∏u
przeznaczonego do natychmiastowej wyp∏aty wygranych. W∏aÊciwy do zatwierdzania regulaminu gier i jego zmiany jest organ w∏aÊciwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzajàcym dzieƒ wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
Art. 138. 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 129
ust. 1, nie mogà byç przed∏u˝ane.
2. Do podmiotów, o których mowa w art. 129
ust. 1, stosuje si´ odpowiednio art. 58 i art. 59, z tym
˝e organem w∏aÊciwym jest organ w∏aÊciwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzajàcym dzieƒ wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Organ, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w przypadku stwierdzenia, ˝e automat o niskich wygranych umo˝liwia gr´ o wygrane
wy˝sze lub stosowanie stawek wy˝szych, ni˝ przewidziane w art. 129 ust. 3.
Art. 139. 1. Podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
uiszczajà podatek od gier w formie zrycza∏towanej
w wysokoÊci 2 000 z∏ miesi´cznie od gier urzàdzanych
na ka˝dym automacie.
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2. W podatku od gier z tytu∏u gier na automatach
urzàdzanych w salonach gier na automatach stosuje
si´ stawk´ podatku okreÊlonà w art. 74 pkt 5.
3. W∏aÊciwoÊç organów podatkowych ustala si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych. Przepis art. 77
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
4. W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie miesiàca b´dàcego okresem rozliczeniowym do punktu po∏o˝onego na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej innego organu, który
udziela∏ zezwolenia na urzàdzanie gry na automatach
o niskich wygranych, w∏aÊciwy miejscowo jest organ
podatkowy, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej znajduje si´ automat w ostatnim dniu tego miesiàca.
Art. 140. 1. Podmioty, o których mowa w art. 129
ust. 1, prowadzà rachunkowoÊç zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci.
2. Podmioty, o których mowa w art. 129 ust. 1,
prowadzà ksi´gi eksploatacji automatu do gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz ewidencj´,
o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2.
3. Podmiot, o którym mowa w art. 129 ust. 1, prowadzàcy salon gier na automatach prowadzi ksi´g´
obrotu ˝etonami i pieniàdzem gotówkowym w salonie gier na automatach.
4. Do ksi´gi, o której mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 78
ust. 2, dotyczàce ksi´gi obrotu ˝etonami i pieniàdzem
gotówkowym w kasynie gry.
Art. 141. W odniesieniu do organizowania zgodnie
z art. 129—140:
1) gier na automatach w salonach gier na automatach,
2) gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier na automatach o niskich wygranych
— nie stosuje si´ art. 89 ust. 1 pkt 2.
Art. 142. 1. Osoba kierujàca dzia∏alnoÊcià gastronomicznà, handlowà lub us∏ugowà w lokalu, w którym znajduje si´ punkt gry na automatach o niskich
wygranych, jest obowiàzana pisemnie powiadomiç
w∏aÊciwego ze wzgl´du na lokalizacj´ lokalu naczelnika urz´du celnego o wstawieniu do lokalu automatu
do gier — przed jego uruchomieniem.
2. Kto wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w ust. 1
nie powiadamia naczelnika urz´du celnego o wstawieniu do lokalu automatu do gier podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.
Art. 143. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ okreÊlonych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc
dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na
podstawie uchylanych upowa˝nieƒ okreÊlonych
w ustawie, o której mowa w art. 144.
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Rozdzia∏ 13
Przepisy koƒcowe
Art. 144. Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4,
poz. 27, z póên. zm.31)), z wyjàtkiem art. 14,
art. 15b ust. 1, w zakresie dotyczàcym kartonów do
gry bingo pieni´˝ne, ust. 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16
pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23.
———————
31)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 168, poz. 1323.
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Art. 145. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia
og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,
2) art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 oraz
art. 116 pkt 4
— które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 lat od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.
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