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Poz. 27

27
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 65, poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 68, poz. 341), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych
ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),
2) ustawà z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 472),
3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
4) ustawà z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 621),
5) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
Nr 80, poz. 503),
6) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
7) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
11 maja 1998 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 650),
8) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 listopada 1998 r. o sprostowaniu b∏´du (Dz. U.
Nr 145, poz. 946),
9) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
10) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U.
Nr 160, poz. 1061),
11) ustawà z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach loso-

wych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 117),
12) ustawà z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zak∏adach wzajemnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70,
poz. 816),
13) ustawà z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116, poz. 1216,
z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32,
poz. 299 i Nr 180, poz. 1500),
14) ustawà z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach
na automatach (Dz. U. Nr 84, poz. 908),
15) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923),
16) ustawà z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774),
17) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu
Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 19 grudnia 2003 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 53—61 i art. 63 i 64 ustawy z dnia 29 lipca
1992 r. o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 68, poz. 341 i z 1997 r. Nr 80, poz. 503),
które stanowià:
„Art. 53. W ustawie karnej skarbowej z dnia
26 paêdziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r.
Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100,
z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503,
z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107,
poz. 458 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85)
przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 4 otrzymujà
brzmienie:
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„Rozdzia∏ 4

Przest´pstwa w zakresie gier losowych
i zak∏adów wzajemnych
Art. 117. § 1. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie gier losowych
lub zak∏adów wzajemnych
bez wymaganego zezwolenia lub w dzia∏alnoÊci takiej
poÊredniczy — podlega karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 3 lub grzywny do
1.500.000.000 z∏ albo obu
tym karom ∏àcznie.
§ 2. W wypadku okreÊlonym
w § 1 podlegajà przepadkowi stanowiàce przedmiot
przest´pstwa skarbowego
dokumenty i urzàdzenia gry
losowej lub zak∏adu wzajemnego oraz wygrane, które na podstawie tych dokumentów przypadajà grajàcym, a tak˝e pieniàdze uzyskane ze sprzeda˝y udzia∏u
w grze i wp∏aconych stawek.
Art. 118. Kto urzàdza bez wymaganego zezwolenia loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe, podlega karze
grzywny do 100.000.000 z∏otych.
Art. 119. § 1. Kto uczestniczy w grach losowych i zak∏adach wzajemnych urzàdzanych bez
wymaganego zezwolenia,
podlega karze grzywny do
50.000.000 z∏otych.
§ 2. Art. 117 § 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 120. Kto urzàdza gr´ losowà lub zak∏ad
wzajemny
niezgodnie
z przepisami o grach losowych
i zak∏adach wzajemnych lub
z regulaminem gry lub zak∏adu
wzajemnego, podlega karze
grzywny do 500.000.000 z∏otych.
Art. 121. Kto nie b´dàc do tego uprawniony z ch´ci osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej trudni si´ sprzeda˝à losów lub innych dowodów udzia∏u w grze losowej lub
zak∏adzie wzajemnym, podlega
karze ograniczenia wolnoÊci lub
grzywny do 20.000.000 z∏otych
albo obu tym karom ∏àcznie”.
Art. 54. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania (Dz. U.
Nr 21, poz. 86 i Nr 40, poz. 174) w art. 17
w ust. 1 dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:
„16) dochody z tytu∏u prowadzenia loterii
fantowych i gry bingo fantowe na
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podstawie zezwolenia wydanego na
mocy odr´bnych przepisów.”
Art. 55. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) w art. 21
w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wygrane w grach losowych i zak∏adach wzajemnych urzàdzanych
przez uprawniony podmiot,”
2) w pkt 36 na koƒcu kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje pkt 37 w brzmieniu:
„37) dochody z tytu∏u urzàdzania loterii fantowych i gry bingo fantowe
na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odr´bnych przepisów.”
Art. 56. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r.
o urz´dzie Ministra Finansów oraz urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45,
poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r.
Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r.
Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88 oraz z 1991 r. Nr 94,
poz. 421 i Nr 100, poz. 442) w art. 2 pkt 17
otrzymuje brzmienie:
„17) sprawowanie nadzoru i kontroli nad
dzia∏alnoÊcià podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych gry losowe
i zak∏ady wzajemne,”.
Art. 57. 1. Zezwolenia udzielone na podstawie
ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o grach
losowych i totalizatorach (Dz. U. Nr 19,
poz. 122 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) wygasajà w terminach okreÊlonych w ust. 2,
z tym ˝e do warunków urzàdzania i zasad prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w tych zezwoleniach stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1,
wygasajà:
1) zezwolenia
udzielone
spó∏kom
z udzia∏em zagranicznym — z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy,
2) zezwolenia udzielone spó∏kom z wy∏àcznym udzia∏em osób krajowych
— w terminie 12 miesi´cy liczàc od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
3) zezwolenia udzielone pozosta∏ym
podmiotom — w terminie 18 miesi´cy liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
3. Do chwili wygaÊni´cia zezwoleƒ udzielonych podmiotom wymienionym
w ust. 2 pkt 3 uprawnienia z nich wynikajàce przechodzà na spó∏ki powsta∏e
w wyniku przekszta∏cenia tych pod-
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miotów lub utworzonych przez te podmioty.
Art. 58. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, z zastrze˝eniem art. 60, tracà moc zezwolenia
na utworzenie spó∏ek z udzia∏em zagranicznym, w cz´Êci dotyczàcej prowadzenia gier losowych, wydane na podstawie
przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej
z udzia∏em podmiotów zagranicznych,
z uwzgl´dnieniem ustawy z dnia
14 czerwca 1991 r. o spó∏kach z udzia∏em
zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253,
Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480).
Art. 59. 1. Spó∏ki, o których mowa w art. 57 ust. 2
pkt 2 i ust. 3, mogà wystàpiç o udzielenie zezwolenia na podstawie niniejszej
ustawy.
2. Termin do z∏o˝enia wniosku o udzielenie zezwolenia wynosi:
1) 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy — dla spó∏ek okreÊlonych
w art. 57 ust. 2 pkt 2,
2) 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy — dla spó∏ek okreÊlonych
w art. 57 ust. 3.
Art. 60. Przepis art. 57 ust. 2 stosuje si´ do spó∏ek
z udzia∏em zagranicznym, je˝eli do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy:
1) udzia∏owcy b´dàcy podmiotami zagranicznymi z∏o˝à oÊwiadczenia o zrzeczeniu si´ wszelkich roszczeƒ wobec Skarbu Paƒstwa z tytu∏u wygaÊni´cia zezwolenia lub
2) udzia∏owcy dokonajà zbycia udzia∏ów
na rzecz podmiotu, w stosunku do którego Minister Finansów nie zg∏asza zastrze˝eƒ, a spó∏ka bàdê jej udzia∏owcy
z∏o˝à oÊwiadczenie przej´cia ewentualnych zobowiàzaƒ wobec Skarbu
Paƒstwa z tytu∏u wygaÊni´cia zezwolenia.
Art. 61. Loterie urzàdzane na podstawie planów
loterii, zatwierdzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, rozegrane
zostanà na zasadach ustalonych w dotychczas obowiàzujàcych przepisach.”
„Art. 63. 1. W okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy pozostajà bez zmian zasady
opodatkowania jednostek, które otrzyma∏y zezwolenia wy∏àcznie na urzàdzanie gier w automatach losowych.
2. W okresie dwóch lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy stawki podatku od gier
z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie totalizatorów na sportowe
wspó∏zawodnictwo zwierzàt na pod-
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stawie zezwoleƒ udzielonych wy∏àcznie na ich urzàdzenie wynosi 5 %; po
up∏ywie tego okresu stawka podatku
od gier w odniesieniu do tych totalizatorów wynosi przez okres roku 7,5 %.
Art. 64. Przewidziane w ustawie akty wykonawcze zostanà wydane nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 60 dni od dnia og∏oszenia ustawy.”;

2) art. 27 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28,
poz. 127), który stanowi:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie:
1) z dniem og∏oszenia w zakresie przepisów:
— art. 1 pkt 9 lit. e i pkt 15 (dotyczàcych art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1
pkt 2—4 oraz pkt 46 w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu),
— art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (dotyczàcych art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16
ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 51 w cz´Êci
dotyczàcej obowiàzku prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu),
— art. 10,
— art. 14, 15 i 16,
2) z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1993 r. w zakresie przepisów:
— art. 1 pkt 1—8, pkt 9 lit. a—c i d
(z wyjàtkiem cz´Êci dotyczàcej oprocentowania zwrotu ró˝nicy podatku
od towarów i us∏ug), pkt 10, 11, 13,
14, pkt 15 (z wyjàtkiem art. 23 ust. 1
pkt 2—4 i pkt 43—44 oraz pkt 46
w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 16, 17 lit. a i c, pkt 18,
pkt 20—28, pkt 29 lit. a (z wyjàtkiem
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d,
pkt 30—36,
— art. 2 pkt 1—5, pkt 6 lit. a—e, f (z wyjàtkiem cz´Êci dotyczàcej oprocentowania zwrotu ró˝nicy podatku od
towarów i us∏ug oraz pkt 9 i 10),
pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10
(z wyjàtkiem art. 16 ust. 1 pkt 2—4
i pkt 46—47 oraz pkt 51 w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 11,
pkt 12 lit. a, pkt 13—17,
— art. 5,
— art. 11 pkt 1, 3, 4,
— art. 12 pkt 1,
— art. 13,
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3) z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 paêdziernika 1992 r. w zakresie przepisów art. 12 pkt 2,
4) po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia
w zakresie przepisów:
— art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczàcego art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4),
— art. 8 i 9,
— art. 11 pkt 2,
5) po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia
w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 6 i 7,
6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie przepisów:
— art. 1 pkt 9 lit. d (w cz´Êci dotyczàcej
oprocentowania zwrotu ró˝nicy podatku od towarów i us∏ug)
i lit. e (w cz´Êci dotyczàcej dodania
ust. 6), pkt 12, 15, 17 lit. b (dotyczàcych art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6,
art. 20a, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26
ust. 1a),
— art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 10,
12 lit. b (dotyczàcych art. 12 ust. 4
pkt 7 w cz´Êci dotyczàcej oprocentowania zwrotu ró˝nicy podatku od
towarów i us∏ug oraz pkt 9 i 10
i ust. 8, a tak˝e art. 13 ust. 3, art. 14
ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 46 i 47
i art. 18 ust. 1a).”;
3) art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie
ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 472), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 45 dni
od dnia og∏oszenia.”;
4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;
5) art. 2—4 i 6 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r.
o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach
wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 132, poz. 621), które stanowià:
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„Art. 2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paêdziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22,
poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r.
Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r.
Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458,
z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341,
z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615
i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132,
poz. 641) przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 4
otrzymujà brzmienie:
„Rozdzia∏ 4
Przest´pstwa w zakresie gier losowych
i zak∏adów wzajemnych
Art. 117. § 1. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych lub zak∏adów wzajemnych bez wymaganego zezwolenia lub w dzia∏alnoÊci takiej poÊredniczy
— podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3 lub
grzywny do 500.000 z∏ albo
obu tym karom ∏àcznie.
§ 2. W wypadku okreÊlonym
w § 1, podlegajà przepadkowi — stanowiàce przedmiot
przest´pstwa skarbowego —
dokumenty i urzàdzenia gry
losowej lub zak∏adu wzajemnego oraz wygrane, które na
podstawie tych dokumentów przypadajà grajàcym,
a tak˝e pieniàdze uzyskane
ze sprzeda˝y udzia∏u w grze
i wp∏aconych stawek.
Art. 118. Kto prowadzi bez wymaganego
zezwolenia dzia∏alnoÊç w zakresie loterii fantowej lub gry bingo
fantowe
— podlega karze grzywny do
100.000 z∏.
Art. 119. § 1. Kto uczestniczy w grach losowych i zak∏adach wzajemnych urzàdzanych bez wymaganego zezwolenia
— podlega karze grzywny
do 5.000 z∏.
§ 2. Art. 117 § 2 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 120. Kto urzàdza gr´ losowà lub zak∏ad
wzajemny
niezgodnie
z przepisami ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
albo z regulaminem gry lub zak∏adu wzajemnego
— podlega karze grzywny do
100.000 z∏.
Art. 121. Kto nie b´dàc do tego uprawniony z ch´ci osiàgni´cia korzyÊci
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majàtkowej trudni si´ sprzeda˝à
losów lub innych dowodów
udzia∏u w grze losowej lub zak∏adzie wzajemnym
— podlega karze ograniczenia
wolnoÊci lub grzywny do 5.000 z∏
albo obu tym karom ∏àcznie.”

Art. 3. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Prawo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121,
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132,
poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402
i Nr 106, poz. 496) w art. 54 w ust. 2
w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) informacj´ o wykorzystaniu Êrodków
finansowych pochodzàcych z dop∏at
do stawek w grach liczbowych.”
Art. 4. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych i zak∏adów wzajemnych na podstawie udzielonych zezwoleƒ
obowiàzane sà, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, dostosowaç statuty spó∏ek do wymogów niniejszej ustawy pod rygorem utraty zezwolenia.”
„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 45
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1,
który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
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9) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który
stanowi:
„Art. 204. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 151
ust. 5, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r.”;
10) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 160, poz. 1061), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
11) art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie
ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 117), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia z mocà obowiàzujàcà
od dnia 1 stycznia 2000 r.”;
12) art. 5 i 6 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie
ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 70, poz. 816), które stanowià:
„Art. 5. Przepisy art. 25 i 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 dotyczà spó∏ek ubiegajàcych
si´ o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów
wzajemnych lub gier na automatach po
dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy i obowiàzujà
od dnia z∏o˝enia wniosku o udzielenie nowego lub ponownego zezwolenia.

6) art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 80, poz. 503), który stanowi:

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni
od dnia og∏oszenia.”;

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;

13) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U. Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), który stanowi:

7) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
8) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który
stanowi:
„Art. 344. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r., z tym ˝e przepisy
art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48
§ 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79
§ 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87
§ 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3,
art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1
oraz art. 328 wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,
2) (skreÊlony),
3) art. 45 pkt 3 lit. b) w zakresie dotyczàcym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2003 r.”;
14) art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych
i grach na automatach (Dz. U. Nr 84, poz. 908), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
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15) art. 77 i 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych
organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanym oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689
i Nr 230, poz. 1923), które stanowià:
„Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.”
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,
2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1,
art. 71 ust. 2 i art. 79, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia,
3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,
4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.,
7) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2, art. 54
oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
16) art. 12—17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach
wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84,
poz. 774), które stanowià:
„Art. 12. 1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
2. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej udzia∏owcami (akcjonariuszami)
spó∏ek, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, mogà byç
wy∏àcznie osoby krajowe, nieb´dàce
osobami zale˝nymi od podmiotów zagranicznych w rozumieniu przepisów
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.
Art. 13. Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1 nie stosuje si´ do osób wymienionych w tym przepisie sprawujàcych
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okreÊlone w nim funkcje w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 14. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa o „ustawie o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach” albo „o przepisach o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na
automatach”, nale˝y przez to rozumieç
odpowiednio ustaw´ o grach i zak∏adach
wzajemnych lub przepisy o grach i zak∏adach wzajemnych.
Art. 15. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16,
art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3,
art. 24 ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej
w art. 1 zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych na
podstawie art. 11 ust. 7, art. 16, art. 19
ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 3, art. 24
ust. 6 i art. 43 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 16. Do loterii pieni´˝nych urzàdzanych na
podstawie regulaminów, zatwierdzonych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, do czasu
ich zakoƒczenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stanowià:
„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.
Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r., z wyjàtkiem:
1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wymienionej w art. 15 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r.
(poz. 27)

USTAWA
z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zak∏adach wzajemnych1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.2) Ustawa okreÊla warunki urzàdzania i zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych,
zak∏adów wzajemnych, gier na automatach i gier na
automatach o niskich wygranych.
Art. 2. 1.3) 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, 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;
2) loterie pieni´˝ne, w których uczestniczy si´ poprzez nabycie losu lub innego dowodu udzia∏u
w grze, a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wy∏àcznie wygrane pieni´˝ne;
2a)4) wideoloterie, które sà urzàdzane w sieci terminali wideo po∏àczonych z centralnym systemem
sprawozdawczym i monitorujàcym, a uczestniczy
si´ w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze, przy czym gracz mo˝e typowaç
liczby, znaki lub inne wyró˝niki, a podmiot urzàdzajàcy wideoloteri´ oferuje wy∏àcznie wygrane
pieni´˝ne;
2b)4) 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;
———————
1)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 czerwca 2003 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
3) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3
lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70,
poz. 816), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 listopada
2000 r.
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

3) loterie fantowe, w których uczestniczy si´ poprzez
nabycie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze,
a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wy∏àcznie
wygrane rzeczowe;
4) gry cylindryczne, w których uczestniczy si´ w grze
poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych
wyró˝ników, a wysokoÊç wygranej zale˝y od z góry okreÊlonego stosunku wp∏aty do wygranej, wynik zaÊ gry ustalany jest za pomocà urzàdzenia obrotowego;
5) gry w karty: black jack, poker, baccarat;
5a)5) gry w koÊci;
6) (uchylony);6)
7) gra bingo pieni´˝ne, w której uczestniczy si´ poprzez 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´ poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb
z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urzàdzajàcy gr´ oferuje wy∏àcznie wygrane rzeczowe;
9)7) 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;
10)8) loterie audioteksowe, w których uczestniczy si´
poprzez odp∏atne po∏àczenie telefoniczne, a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe.
2. Zak∏adami wzajemnymi sà zak∏ady o wygrane
pieni´˝ne, 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;
———————
5)

Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
6) Przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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2) zaistnienia ró˝nych zdarzeƒ, w których uczestnicy
wp∏acajà stawki, a wysokoÊç wygranych zale˝y od
umówionego, pomi´dzy przyjmujàcym zak∏ad
a wp∏acajàcym stawk´, stosunku wp∏aty do wygranej — bukmacherstwo.
2a.9) Grami na automatach sà gry o wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe na urzàdzeniach mechanicznych,
elektromechanicznych i elektronicznych.
2b.10) Grami na automatach o niskich wygranych
sà 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˝ równowartoÊç 15 euro,
a wartoÊç maksymalnej stawki za udzia∏ w jednej grze
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,07 euro. RównowartoÊç
15 euro i 0,07 euro ustala si´ wed∏ug kursu kupna,
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.
3.11) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zak∏ad wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadajàca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grà losowà, zak∏adem wzajemnym, grà na automacie albo grà na automacie
o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.
Art. 3.12) Urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych, gier
na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wy∏àcznie na zasadach okreÊlonych w ustawie.
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4.16) Ustalenie statutu spó∏ek, o których mowa
w ust. 2, jego zmiana oraz zatwierdzanie sprawozdania
zarzàdu z dzia∏alnoÊci spó∏ki, sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok obrotowy, a tak˝e rozporzàdzanie
prawem lub zaciàganie zobowiàzaƒ do Êwiadczenia
o wartoÊci przekraczajàcej równowartoÊç 50 000 euro
i podj´cie uchwa∏y o podziale zysku albo pokryciu straty wymagajà zgody ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
Art. 5.17) 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, gry bingo pieni´˝ne,
zak∏adów wzajemnych, gier na automatach oraz gier
na automatach o niskich wygranych mo˝e byç prowadzona wy∏àcznie w formie spó∏ki akcyjnej lub spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, majàcej siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.18) Akcje (udzia∏y) w spó∏kach, o których mowa
w ust. 1, 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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) osoba fizyczna b´dàca obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3. Do spó∏ek, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy Kodeksu spó∏ek handlowych, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 4. 1.13) Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
gier liczbowych, loterii pieni´˝nych, wideoloterii i gry
telebingo stanowi monopol Paƒstwa.

Art. 6. 1.19) Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mogà byç
urzàdzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia.

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

2. Gry, o których mowa w ust. 1, mogà byç urzàdzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej.

3.15)

Do prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, nie majà zastosowania przepisy ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170,
poz. 1652) w zakresie ochrony konkurencji.
———————
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

3. 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.
Art. 7.20) 1. Urzàdzanie gier cylindrycznych, gier
w karty oraz gier w koÊci dozwolone jest wy∏àcznie
w kasynach gry, a gier na automatach — w kasynach
gry lub w salonach gier na automatach.
———————
16)

17)
18)

19)
20)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
Stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 12
ust. 1 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
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1a.21) Urzàdzanie gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wy∏àcznie w punktach gier na
automatach o niskich wygranych.

Poz. 27

prowadzi si´ gry na automatach o niskich wygranych, na podstawie zatwierdzonego regulaminu,
a liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk.

2. Urzàdzanie gry bingo pieni´˝ne dozwolone jest
wy∏àcznie w salonach gry bingo pieni´˝ne.

Rozdzia∏ 2

3. Przyjmowanie zak∏adów wzajemnych dozwolone jest wy∏àcznie w punktach przyjmowania zak∏adów
wzajemnych.

Urzàdzanie gier losowych, zak∏adów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych27)

Art. 8.22) 1.23) Zabrania si´ reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach
o niskich wygranych — przez co rozumie si´ zach´canie do udzia∏u w nich, przekonywanie o ich zaletach,
informowanie o miejscach, w których sà urzàdzane,
i mo˝liwoÊciach uczestnictwa.

Art. 10. 1.28) WartoÊç wygranej w grach i zak∏adach
wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie mo˝e byç
ni˝sza od ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze
albo kwoty wp∏aconej stawki.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje reklamy i informacji w oÊrodkach gier i punktach przyjmowania zak∏adów.
Art. 9. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1)24) oÊrodkach gier — rozumie si´ przez to:
a)25) kasyno gry — jako 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 30 sztuk,
b) salon gier na automatach — jako wydzielone
miejsce, w którym prowadzi si´ gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu,
a liczba zainstalowanych automatów wynosi
od 15 do 70 sztuk,
c) 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 miejsce, w którym przyjmowane sà zak∏ady totalizatora lub bukmacherstwa
na podstawie zatwierdzonego regulaminu;
3)26) punkcie gry na automatach o niskich wygranych — rozumie si´ przez to miejsce, w którym
———————
21)
22)
23)
24)
25)
26)

Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

2.29) Ogólna wartoÊç wygranych w grze liczbowej,
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. 11.30) 1.31) Wygrane w grach i zak∏adach wzajemnych, o których mowa w art. 2, wyp∏aca (wydaje)
si´ okazicielom losów lub innych dowodów udzia∏u
w tych grach lub zak∏adach, za zwrotem tych dowodów, chyba ˝e regulamin tych gier lub zak∏adów stanowi inaczej.
2.31) Podmiot urzàdzajàcy gry lub zak∏ady wzajemne, o których mowa w art. 2, nie ma obowiàzku badania uprawnieƒ okaziciela losu lub innego dowodu
udzia∏u w grze lub zak∏adzie, 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 lub zak∏adzie. W przypadku
nieuzasadnionego wstrzymania wyp∏aty (wydania)
wygranej podmiot urzàdzajàcy takà gr´ lub zak∏ad jest
obowiàzany zap∏aciç odsetki ustawowe za okres
wstrzymania wyp∏aty (wydania).
3.31) Nie dokonuje si´ wyp∏aty (wydania) wygranej
na podstawie losu lub innego dowodu udzia∏u w grze
lub zak∏adzie wzajemnym, o których mowa w art. 2, je˝eli nie mo˝na stwierdziç ich autentycznoÊci lub numeru.
4.31) W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udzia∏u w grze lub zak∏adzie wzajemnym,
o których mowa w art. 2, wystawionego imiennie albo
na okaziciela, stwierdzajàcego udzia∏ w takiej grze lub
———————
27)
28)
29)
30)
31)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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zak∏adzie, uczestnikowi takiej gry lub zak∏adu nie przys∏ugujà ˝adne roszczenia wobec podmiotu urzàdzajàcego gr´ lub zak∏ad, chyba ˝e regulamin takiej gry lub
zak∏adu stanowi inaczej.

Poz. 27

2) rodzaju gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry
na automacie oraz terminu wysokoÊci wygranej;
3) wysokoÊci wygranej.
Art. 12.35) 1. Roszczenia zwiàzane z udzia∏em
w grze lub zak∏adzie wzajemnym, o których mowa
w art. 2, przedawniajà si´ z up∏ywem 6 miesi´cy od
dnia wymagalnoÊci.

5.31) Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad wzajemny lub gr´ na automacie jest obowiàzany, na ˝àdanie uczestnika gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub
gry na automacie, wystawiç imienne zaÊwiadczenie
o uzyskanej przez niego wygranej. ZaÊwiadczenie jest
drukiem Êcis∏ego zarachowania. 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. Podmiot
urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad wzajemny lub gr´ na
automacie jest obowiàzany prowadziç ewidencj´ zaÊwiadczeƒ oraz przechowywaç odpisy wydanych zaÊwiadczeƒ przez 5 lat nast´pujàcych po roku, w którym uzyskano wygranà lub nastàpi∏a wyp∏ata (wydanie) wygranej.

Art. 13.36) 1.37) Podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie
na urzàdzanie lub prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
gier losowych, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujàcy monopol Paƒstwa
w zakresie gier losowych przedstawiajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu takiej gry lub zak∏adu.

5a.32) Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad
wzajemny lub gr´ na automacie jest obowiàzany nabywaç druki zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej od ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

2. Regulamin gry losowej, w tym gry stanowiàcej
monopol paƒstwa, zak∏adu wzajemnego lub gry na
automacie zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w terminie okreÊlonym w art. 34.

6.33) WysokoÊç wygranej albo przegranej w grze
losowej, zak∏adzie wzajemnym lub grze na automacie
stanowi tajemnic´ ich uczestnika, której jest obowiàzany przestrzegaç podmiot urzàdzajàcy gry losowe,
zak∏ady wzajemne lub gry na automatach; informacje
o wysokoÊci wygranej albo przegranej sà ujawniane
wy∏àcznie na ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pracownika szczególnego nadzoru
podatkowego oraz inspektora kontroli skarbowej,
a tak˝e sàdu i prokuratury w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem.
7.34) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 5, sposób nabywania
druków zaÊwiadczeƒ oraz ewidencjonowania zaÊwiadczeƒ, w tym prowadzenia ich rejestru, uwzgl´dniajàc
koniecznoÊç okreÊlenia we wzorze zaÊwiadczenia
w szczególnoÊci:
1) danych osobowych osoby ubiegajàcej si´ o wydanie zaÊwiadczenia o wygranej;
———————
32)
33)

34)

Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 41 ustawy z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U.
Nr 116, poz. 1216), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
23 czerwca 2001 r., i przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów
Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´
jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

2. Bieg przedawnienia roszczeƒ ulega zawieszeniu
na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj´.

3. Ka˝da zmiana regulaminu gry losowej, w tym
gry stanowiàcej monopol paƒstwa, zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie wymaga zatwierdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
3a.38) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie gier na automatach
o niskich wygranych, z tym ˝e czynnoÊci ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych wykonuje
izba skarbowa, która udziela zezwolenia.
4.39) Regulamin gry lub zak∏adu wzajemnego,
o których mowa w art. 2, okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki i zasady gry lub zak∏adu,
w tym okreÊlenie wygranych, terminy oraz miejsca gry lub zak∏adu;
2) prawa i obowiàzki uczestników gry lub zak∏adu;
3) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´ lub zak∏ad;
4) zasady post´powania reklamacyjnego oraz sposób zg∏aszania i rozpatrywania roszczeƒ wnoszonych przez uczestników gry lub zak∏adu;
5) wysokoÊç kapita∏u gry lub zak∏adu, przeznaczonego do natychmiastowej wyp∏aty wygranych.
———————
35)
36)
37)
38)
39)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
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5.39) Podmiot urzàdzajàcy gry lub zak∏ady wzajemne, o których mowa w art. 2, jest obowiàzany do zapewnienia ich uczestnikom mo˝liwoÊci zapoznania si´
z treÊcià regulaminu.
6.40) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdzenia, okreÊlonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom
urz´dów skarbowych uprawnienia do zatwierdzania
regulaminów oraz dokonywanych w nich zmian,
przedstawianych przez podmioty wymienione w art. 6
ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ usprawnienia procedury zatwierdzania regulaminów.
Art. 14. Spó∏ki urzàdzajàce gr´ bingo pieni´˝ne sà
obowiàzane nabywaç kartony u˝ywane do gry od
przedsi´biorcy upowa˝nionego przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych41).
Art. 15. Spó∏ka posiadajàca lub ubiegajàca si´
o zezwolenie na prowadzenie zak∏adów wzajemnych
lub zmian´ jego warunków, dotyczàce wyników sportowego wspó∏zawodnictwa ludzi lub zwierzàt, obowiàzana jest uzyskaç zgod´ krajowych organizatorów
takiego wspó∏zawodnictwa na wykorzystanie jego wyników.
Art. 15a.42) Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà
lub gr´ bingo fantowe jest obowiàzany przedstawiç
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia urzàdzanej gry, szczegó∏owà informacj´ o realizacji obowiàzku wynikajàcego z art. 6 ust. 3.

Poz. 27

na automatach i gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujàce monopol Paƒstwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i u˝ytkowania przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i u˝ytkowania automatów i urzàdzeƒ do gier ponosi podmiot
urzàdzajàcy gry i zak∏ady wzajemne, o których mowa
w art. 2.
Art. 16.43) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, majàc na wzgl´dzie ochron´ interesów
uczestników gier lub zak∏adów oraz zapewnienie prawid∏owoÊci przebiegu takiej gry lub zak∏adu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) ogólne warunki urzàdzania gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2, w tym obowiàzki podmiotu urzàdzajàcego gry lub zak∏ady
wzajemne wobec ich uczestników, a tak˝e tryb
zg∏aszania roszczeƒ oraz wymagania dotyczàce regulaminów loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii audioteksowej;
2) szczegó∏owe warunki dopuszczenia do eksploatacji i u˝ytkowania automatów i urzàdzeƒ do gier
oraz warunki przyznania uprawnieƒ okreÊlonym
podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji
i u˝ytkowania takich automatów lub urzàdzeƒ;
3) warunki produkcji i sprzeda˝y kartonów do gry
bingo pieni´˝ne, sposoby zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce podrobienie kartonu oraz jego treÊç.

Art. 15b.42) 1. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà, loteri´ fantowà, gr´ bingo pieni´˝ne i gr´ bingo
fantowe jest obowiàzany zabezpieczyç losy lub inne
dowody udzia∏u w grze, loterii pieni´˝nej i fantowej
oraz kartony do gry bingo pieni´˝ne i fantowe 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. 17. 1. Wst´p do oÊrodków gier oraz do punktów przyjmowania zak∏adów bukmacherskich dozwolony jest dla osób, które ukoƒczy∏y 18 lat.

2. Kartony do gry bingo pieni´˝ne sà produkowane przez przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 14, wed∏ug jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

1) w kasynie gry — w wysokoÊci Êredniej wartoÊci
najni˝szych stawek stosowanych w poszczególnych rodzajach gier cylindrycznych;

3. Automaty i urzàdzenia do gier powinny byç
przystosowane do ochrony praw grajàcych i realizacji
przepisów ustawy.

2) w salonie gry bingo pieni´˝ne — w wysokoÊci odpowiadajàcej najni˝szej cenie za u˝ywany do gry
karton, w zamian za imienny dowód jej uiszczenia,
b´dàcy jednoczeÊnie jednorazowà kartà wst´pu.

4. Automaty i urzàdzenia do gier mogà byç eksploatowane i u˝ytkowane przez podmioty posiadajàce zezwolenie na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych, gier
———————
40)
41)
42)

W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 33 jako druga.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

1a.44) W wideoloteriach i grach na automatach
o niskich wygranych mogà uczestniczyç wy∏àcznie
osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat.
2. W kasynie gry oraz salonie gry bingo pieni´˝ne
pobiera si´ ka˝dorazowo od osób wchodzàcych do
oÊrodków gier op∏at´:

3. P∏atnikiem op∏aty, o której mowa w ust. 2, jest
osoba sprawujàca zarzàd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieni´˝ne.
4. Pobrane op∏aty p∏atnik wp∏aca na rachunek
urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na lokali———————
43)
44)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

Dziennik Ustaw Nr 4

— 155 —

zacj´ oÊrodka gier, w terminie do dnia dziesiàtego nast´pnego miesiàca po up∏ywie miesiàca, w którym pobrano op∏at´.
5.45) Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód bud˝etu paƒstwa; do tej op∏aty majà zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170,
poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256).
6.45)

Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upowa˝nionych przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników
szczególnego nadzoru podatkowego.
7. Osoba sprawujàca zarzàd nad kasynem gry lub
salonem gry bingo pieni´˝ne mo˝e wyraziç zgod´ na
wejÊcie do tych oÊrodków gier osobie, której celem
przebywania w oÊrodku jest ch´ç za∏atwienia lub wyjaÊnienia roszczeƒ wynikajàcych z uczestnictwa
w grze.
Art. 18. 1. W kasynach gry prowadzi si´, na koszt
podmiotu urzàdzajàcego gr´, rejestracj´ goÊci.
2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wst´pu do kasyna gry i polega na zapisywaniu,
gromadzeniu i ka˝dorazowym sprawdzaniu danych
osobowych wchodzàcych do kasyna:
1) imienia i nazwiska;
2) daty i miejsca urodzenia;
3)46) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç.
3. Po uiszczeniu op∏aty, o której mowa w art. 17
ust. 2, i dokonaniu rejestracji osoba wchodzàca do kasyna otrzymuje imienny dowód uiszczenia op∏aty, b´dàcy jednoczeÊnie jednorazowà kartà wst´pu.
4. Od obowiàzku okreÊlonego w ust. 1 zwolnione
sà osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6.
5.47) Dane wynikajàce z rejestracji sà udost´pniane
wy∏àcznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych41), pracownikom szczególnego nadzoru
podatkowego, sàdom i prokuraturze.
———————
45)
46)
47)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 pkt 3 ustawy wymienionej w odnoÊniku 33 jako druga.
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Art. 19.48) 1. Osoby sprawujàce zarzàd nad oÊrodkami gier i punktami przyjmowania zak∏adów, osoby
zatrudnione w celu sprawowania nadzoru nad grami
i zak∏adami wzajemnymi, o których mowa w art. 2,
oraz osoby bezpoÊrednio prowadzàce te gry lub zak∏ady sà obowiàzane uzyskaç Êwiadectwo zawodowe,
z zastrze˝eniem ust. 4.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków zarzàdu spó∏ek, o których mowa w art. 5 ust. 1,
oraz innych osób zarzàdzajàcych podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç na podstawie przepisów ustawy.
3. Âwiadectwo zawodowe wydaje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, na czas okreÊlony,
osobie, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) ma nienagannà opini´;
2) pos∏uguje si´ j´zykiem polskim w stopniu wystarczajàcym do sprawdzenia wiedzy niezb´dnej do
zajmowania stanowiska, o które si´ ubiega;
3) nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione z winy
umyÊlnej;
4) posiada wiedz´ potwierdzonà egzaminem.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e uznaç za równowa˝ne ze Êwiadectwami zawodowymi Êwiadectwa wydane przez wyspecjalizowanà organizacj´ prowadzàcà szkolenie w zakresie
gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2.
5. Warunkiem wydania Êwiadectwa zawodowego
i uznania za równowa˝ne z nim Êwiadectwa, o którym
mowa w ust. 4, jest wniesienie op∏aty.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, uwzgl´dniajàc ochron´ interesów uczestników
gier lub zak∏adów wzajemnych oraz w celu zapewnienia prawid∏owoÊci przebiegu takiej gry lub zak∏adu,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wià˝e si´ z koniecznoÊcià uzyskania Êwiadectwa zawodowego;
2) wzór Êwiadectwa zawodowego.
Art. 20.48) 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19
ust. 3 pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomoÊci przepisów o grach i zak∏adach wzajemnych, o których mowa w art. 2, w zakresie niezb´dnym do zajmowania
danego stanowiska.
2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna
sk∏adajàca si´ z 3 osób wyznaczonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych spoÊród
pracowników urz´du obs∏ugujàcego tego ministra.
3. Warunkiem przystàpienia do egzaminu jest
wniesienie op∏aty egzaminacyjnej.
———————
48)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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4. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej za swoje
czynnoÊci otrzymujà wynagrodzenie.

wygranych udziela izba skarbowa, na której obszarze
dzia∏ania sà urzàdzane i prowadzone takie gry.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia prawid∏owoÊci przebiegu
egzaminu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

2. Je˝eli o jedno zezwolenie ubiega si´ wi´cej ni˝
jeden podmiot spe∏niajàcy okreÊlone w ustawie warunki, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych og∏asza i przeprowadza przetarg.

1) regulamin dzia∏ania komisji egzaminacyjnej;
2) regulamin przeprowadzania egzaminu i tryb jego
sk∏adania;
3) sposób ustalania i wysokoÊç wynagrodzenia
cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
Art. 21. (uchylony).49)
Art. 22.50) 1. Spó∏ka prowadzàca dzia∏alnoÊç w zakresie gier losowych jest obowiàzana do zainstalowania w kasynie gry systemu s∏u˝àcego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umo˝liwiajàcego rozstrzyganie wàtpliwoÊci zwiàzanych z urzàdzanymi grami oraz weryfikacj´ prawid∏owoÊci wydawania zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, za pomocà magnetycznego zapisu obrazu.
2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udost´pniany wy∏àcznie osobom upowa˝nionym przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
do sprawowania nadzoru i kontroli, inspektorom kontroli skarbowej, pracownikom szczególnego nadzoru
podatkowego lub uczestnikom gry zg∏aszajàcym reklamacje.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki dotyczàce instalacji i wykorzystania systemu,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci odtworzenia
przebiegu ka˝dej gry.
Art. 23. Ka˝dy oÊrodek gier powinien posiadaç niezale˝ne od sieci ogólnodost´pnej zapasowe êród∏a
energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzak∏óceniowe zapewniajàce ciàg∏y i niezak∏ócony przebieg gier.
Rozdzia∏ 3

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych ustali, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci, aby:
1) sposób og∏oszenia przetargu zapewnia∏ w∏aÊciwe
poinformowanie podmiotów zainteresowanych
przetargiem;
2) warunki uczestnictwa w przetargu nie eliminowa∏y
podmiotów spe∏niajàcych wymagania warunkujàce uzyskanie zezwolenia;
3) oceny ofert mia∏y charakter obiektywny, przejrzysty i niedyskryminujàcy ˝adnego uczestnika przetargu.
4. Wynik przetargu nie jest dla ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych wià˝àcy.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych uniewa˝nia przetarg w drodze decyzji, je˝eli zosta∏y ra˝àco naruszone przepisy prawa.
6.53) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdzenia, okreÊlonym dyrektorom izb skarbowych i naczelnikom
urz´dów skarbowych uprawnienia do wydawania zezwoleƒ na urzàdzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe, loterii promocyjnych i loterii audioteksowych
urzàdzanych na obszarze jednego województwa oraz
okreÊliç szczegó∏owy sposób ich wydawania,
uwzgl´dniajàc ochron´ praw grajàcych oraz potrzeb´
w∏aÊciwej kontroli urzàdzania i prowadzenia gier.
Art. 25.54) WysokoÊç kapita∏u spó∏ki akcyjnej lub
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià ubiegajàcej
si´ o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a,
nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ równowartoÊç:55)

Udzielanie zezwoleƒ

1) 1 mln euro — gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia kasyna gry;

Art. 24.51) 1. Zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów
wzajemnych lub gier na automatach udziela minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

2) 500 tys. euro — gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia salonu gier na automatach, salonu bingo pieni´˝ne lub przyjmowania zak∏adów wzajemnych;

1a.52) Zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach o niskich

3)56) 200 tys. euro — gdy zezwolenie dotyczy prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych.
———————

———————

53)

49)
50)

Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
52) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

54)
55)
56)

W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 4 ustawy wymienionej w odnoÊniku 33 jako druga.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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Art. 26.57) 1. W spó∏kach prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2, powo∏uje si´ rady nadzorcze.
2. Za wk∏ady do kapita∏u zak∏adowego spó∏ki akcyjnej wyst´pujàcej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
mogà byç wydawane tylko akcje imienne.
3. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zezwolenia ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u spó∏ek posiadajàcych zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
wymaga uzyskania zezwolenia w∏aÊciwej izby skarbowej.
5. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapita∏u
dotyczy bezpoÊrednio akcji (udzia∏ów) akcjonariusza
(udzia∏owca) dysponujàcego akcjami (udzia∏ami), których wartoÊç nie przekracza jednej setnej kapita∏u
spó∏ki, nie stosuje si´ ust. 3 i 4.
6. Wniosek w sprawie zezwoleƒ, o których mowa
w ust. 3 i 4, zawiera:
1) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udzia∏owców),
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 i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,
zawód oraz rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç);
3) wskazanie êróde∏ pochodzenia Êrodków na nabycie lub obj´cie akcji (udzia∏ów) i przedstawienie
odpowiednich dokumentów potwierdzajàcych legalnoÊç tych Êrodków.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, do∏àcza

Poz. 27

Art. 27. 1.58) W spó∏kach prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych lub
gier na automatach nie mo˝e byç akcji (udzia∏ów)
uprzywilejowanych, a maksymalna wysokoÊç akcji
(udzia∏ów) jednego podmiotu nie mo˝e przekraczaç
jednej trzeciej wartoÊci kapita∏u spó∏ki.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa.
Art. 27a.59) O zezwolenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 1a, mogà ubiegaç si´ spó∏ki, które
udokumentujà:60)
1) legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u;
2) terminowe wywiàzywanie si´ z obowiàzków podatkowych wobec bud˝etu paƒstwa;
3) terminowe op∏acanie sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne.
Art. 27b.61) 1. Zezwolenie, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, je˝eli:
1) za∏o˝ycielami albo akcjonariuszami (udzia∏owcami) spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa
w art. 5 ust. 1, dysponujàcymi akcjami (udzia∏ami),
których wartoÊç przekracza jednà setnà kapita∏u
spó∏ki, lub cz∏onkami zarzàdu, rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnej takich spó∏ek sà osoby fizyczne,
prawne lub spó∏ki nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, co do których istniejà uzasadnione zastrze˝enia z punktu widzenia bezpieczeƒstwa paƒstwa lub porzàdku publicznego;
2) cz∏onkami zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, sà osoby fizyczne nieb´dàce
obywatelami polskimi lub obywatelami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju;
3) przed organami wymiaru sprawiedliwoÊci toczy
si´ post´powanie przeciwko osobom wymienionym w pkt 1 i 2 w sprawach przest´pstw okreÊlonych w art. 299 Kodeksu karnego.

si´:
1) odpis aktu notarialnego umowy spó∏ki lub statutu
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. 6 pkt 2
lit. a;
3) dokumenty potwierdzajàce stan finansowy spó∏ki,
której akcje (udzia∏y) sà zbywane, oraz sytuacj´ finansowà nabywcy.
———————
57)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do wydawania zezwoleƒ, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4.
Art. 28.62) 1. Spó∏ka, która uzyska∏a zezwolenie na
urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier
———————
58)
59)
60)
61)
62)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2, nie
mo˝e powierzyç innemu podmiotowi wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem lub urzàdzaniem tych gier lub zak∏adów.
2. Automaty i urzàdzenia do gier nie mogà stanowiç w∏asnoÊci osób trzecich.
Art. 28a.62) Przepisów art. 26—28 nie stosuje si´ do
dzia∏alnoÊci w zakresie loterii promocyjnej, loterii audioteksowej, loterii fantowej i gry bingo fantowe.
Art. 29. 1.63) Kasyna gry mogà byç lokalizowane
w miejscowoÊciach liczàcych do 250 tys. mieszkaƒców — jedno kasyno. Na ka˝de kolejne rozpocz´te
250 tys. mieszkaƒców liczba dozwolonych kasyn
zwi´ksza si´ o 1.
2.63) Salony gier na automatach oraz salony gry
bingo pieni´˝ne mogà byç lokalizowane w miejscowoÊciach liczàcych do 100 tys. mieszkaƒców — jeden
salon. Na ka˝de kolejne rozpocz´te 100 tys. mieszkaƒców liczba dozwolonych salonów gier zwi´ksza si´
o 1.
3.63) Liczb´ mieszkaƒców, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala si´ na podstawie danych gromadzonych
przez G∏ówny Urzàd Statystyczny dla celów ewidencji
i statystyki z roku poprzedzajàcego rok, w którym prowadzàcy gry z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie kasyna gry, salonu gry bingo pieni´˝ne lub salonu gier na automatach.
4.64) Kasyna gry i salony gier na automatach 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˝
w 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. 30.65) Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogà byç usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub us∏ugowych, oddalonych
co najmniej 100 m od szkó∏, placówek oÊwiatowo-wychowawczych, opiekuƒczych oraz oÊrodków kultu religijnego.
Art. 31. (uchylony).66)
Art. 31a. (uchylony).67)
Art. 32. 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier cylindrycznych,
———————
63)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
66) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
67) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3; uchylony przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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gier w karty, gier w koÊci, gry bingo pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych powinien zawieraç:68)
1)69) odpis aktu notarialnego umowy spó∏ki lub statutu spó∏ki akcyjnej oraz aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sàdowego;
2) oznaczenie imienne udzia∏ów i akcji z okreÊlonà ich
wartoÊcià;
3)70) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu to˝samoÊci) wspólników b´dàcych osobami fizycznymi, przedstawiajàcych sobà co najmniej jednà setnà wartoÊci kapita∏u spó∏ki, cz∏onków w∏adz spó∏ki (zarzàdu, rady nadzorczej) oraz
osób sprawujàcych zarzàd nad oÊrodkami gier;
w przypadku spó∏ek osób prawnych i fizycznych
nale˝y podaç równie˝ informacje o obecnym
i przesz∏ym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej;
4) opis usytuowania geograficznego budynku lub
miejsca, w którym ma byç ulokowany oÊrodek
gier, wyraêne okreÊlenie jego rozmiarów, wraz
z planem i ogólnymi informacjami zwiàzanymi
z konstrukcjà;
5)71) 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, a w przypadku punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych —
zgod´ w∏adajàcego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);
6) przewidywanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
7)72) przewidywany rodzaj gier lub zak∏adów, o których mowa w art. 2, oraz ich liczb´, wraz z informacjà o planowanej kolejnoÊci ich uruchomienia;
8) szacunkowà wielkoÊç zatrudnienia, z okreÊleniem
stanowisk pracy; w przypadku kasyna gry —
wst´pnà umow´ o prac´ z osobà sprawujàcà zarzàd nad oÊrodkiem gier;
9)73) opis organizacji i funkcjonowania oÊrodka gier
lub punktu przyjmowania zak∏adu wzajemnego,
w szczególnoÊci zasady przechowywania i ewidencjonowania kapita∏u gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na automatach;
———————
68)

69)
70)
71)
72)
73)

Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 30 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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10) studium ekonomiczno-finansowe, zawierajàce co
najmniej okreÊlenie inwestycji i przewidywanej
rentownoÊci;
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4) okreÊlenie obszaru, na którym planowane jest
urzàdzenie gry;

11)74) projekty regulaminów gier;

5) okreÊlenie czasu, w którym planuje si´ urzàdzenie
gry;

12) projekt systemu s∏u˝àcego rejestracji goÊci wchodzàcych do oÊrodków gier;

6) dok∏adne wyznaczenie celu, na który przeznaczy
si´ dochód z urzàdzanej gry;

13) proponowane warunki z∏o˝enia zabezpieczenia
okreÊlonego w art. 38;

7) okreÊlenie planowanej wielkoÊci sprzeda˝y losów
lub kartonów;

14) zgod´, o której mowa w art. 15;

8) gwarancje wyp∏acalnoÊci nagród;

15) opini´ rady gminy o lokalizacji oÊrodka gier;

9)78) projekt regulaminu gry;

16)75) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u, a w szczególnoÊci:

10)79) dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç êróde∏ pochodzenia kapita∏u, a w szczególnoÊci:

a) w przypadku wspólnika b´dàcego osobà fizycznà, przedstawiajàcego sobà co najmniej jednà
setnà wartoÊci kapita∏u spó∏ki — zaÊwiadczenie
z urz´du skarbowego o pokryciu udzia∏ów lub
akcji z ujawnionych êróde∏ przychodów,

a) zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o pokryciu
kapita∏u z ujawnionych êróde∏ przychodów —
w przypadku wspólnika b´dàcego osobà fizycznà,

b) w przypadku wspólników b´dàcych osobami
prawnymi — sprawozdanie finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach;
17)75)

zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o terminowym wywiàzywaniu si´ z obowiàzków podatkowych wobec bud˝etu paƒstwa;

18)75) zaÊwiadczenie o terminowym op∏acaniu sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne;
19)76)

oÊwiadczenia
osób,
o
których
mowa
w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, ˝e nie toczy si´ przeciwko nim post´powanie przed organami wymiaru
sprawiedliwoÊci w sprawach przest´pstw okreÊlonych w art. 299 Kodeksu karnego.

1a.77) OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 19, jest sk∏adane pod rygorem stwierdzenia niewa˝noÊci zezwolenia.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urzàdzenie
loterii fantowej i gry bingo fantowe powinien zawieraç:
1) okreÊlenie rodzaju gry;
2) nazw´ i status prawny podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem;

b) sprawozdanie finansowe sporzàdzone w sposób okreÊlony w odr´bnych przepisach —
w przypadku wspólnika b´dàcego osobà prawnà, je˝eli podmiotem wyst´pujàcym z wnioskiem jest spó∏ka prawa handlowego;
11)79) zaÊwiadczenie z urz´du skarbowego o terminowym wywiàzywaniu si´ z obowiàzków podatkowych wobec bud˝etu paƒstwa;
12)79) zaÊwiadczenie o terminowym op∏acaniu sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne;
13)80) 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.
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na urzàdzanie
loterii promocyjnej lub audioteksowej powinien zawieraç:81)
1) okreÊlenie rodzaju loterii;
2) nazw´ i status prawny podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem;
3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, cechy dokumentu
to˝samoÊci) osób zarzàdzajàcych podmiotem wyst´pujàcym z wnioskiem;

3) dane osobowe (imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód, cechy dokumentu to˝samoÊci) osób zarzàdzajàcych podmiotem wyst´pujàcym z wnioskiem;
———————

4) okreÊlenie obszaru, na którym planuje si´ urzàdzenie loterii;
———————

74)

78)

75)
76)
77)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret piàte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. a tiret piàte ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

79)
80)
81)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31
lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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5) okreÊlenie czasu, w którym planuje si´ urzàdzenie
loterii;
6) (uchylony);82)
7) bankowe gwarancje wyp∏at nagród;
8) projekt regulaminu loterii, w szczególnoÊci zasady
post´powania reklamacyjnego, o którym mowa
w art. 12.
Art. 33. 1.83) Osoby fizyczne b´dàce wspólnikami
spó∏ki, prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1,
przedstawiajàce sobà jednà setnà kapita∏u, oraz osoby
fizyczne b´dàce cz∏onkami w∏adz (zarzàdu, rady nadzorczej) spó∏ki ubiegajàcej si´ o zezwolenie, a tak˝e
osoby fizyczne zarzàdzajàce podmiotem lub reprezentujàce podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie na urzàdzanie loterii fantowych i gry bingo fantowe powinny
posiadaç nienagannà opini´, w szczególnoÊci muszà
przedstawiç zaÊwiadczenie, ˝e nie by∏y karane za przest´pstwa z winy umyÊlnej.
2.84) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do nierezydentów b´dàcych osobami fizycznymi. Osoby te
powinny ponadto przedstawiç odpowiednie, uwierzytelnione zaÊwiadczenia, wystawione przez w∏aÊciwe
w∏adze paƒstwa, którego sà obywatelami lub sta∏ymi
mieszkaƒcami.
Art. 34. 1.85) Rozpatrzenie wniosków o udzielenie
zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2, oraz zatwierdzenie regulaminów gier i zak∏adów wzajemnych nast´puje w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, z zastrze˝eniem ust. 2.
2.86) Rozpatrzenie wniosków, o których mowa
w ust. 1, odnoszàcych si´ do loterii promocyjnej i loterii audioteksowej nast´puje w terminie 2 miesi´cy.
Art. 35. 1. Zezwolenie na urzàdzanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koÊci, gry bingo pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach
o niskich wygranych obejmuje:87)
1) nazw´ spó∏ki;
———————
82)
83)
84)
85)
86)
87)

Przez art. 1 pkt 31 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 33 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2) zatwierdzonà struktur´ udzia∏ów lub akcji imiennych, a tak˝e nazwiska cz∏onków zarzàdu i rady
nadzorczej spó∏ki;
3)88) miejsce urzàdzania gier lub zak∏adów;
4)88) rodzaj i minimalnà oraz maksymalnà liczb´ gier
lub zak∏adów;
5) warunki, które powinna spe∏niaç spó∏ka, w szczególnoÊci dotyczàce zabezpieczeƒ, o których mowa
w art. 38;
6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji goÊci, o której mowa w art. 18 ust. 2;
7) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
2. (uchylony).89)
3. Zezwolenie na urzàdzenie loterii fantowej i gry
bingo fantowe obejmuje:
1) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´;
2) nazw´ gry;
3) nazwiska osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym gr´;
4) teren, na którym gra b´dzie urzàdzana;
5) czas urzàdzania gry;
6) cel, na który przeznacza si´ dochód;
7) planowanà wielkoÊç sprzeda˝y losów lub kartonów.
3a. Zezwolenie na urzàdzenie loterii promocyjnej
oraz loterii audioteksowej obejmuje:90)
1) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego loteri´;
2) nazw´ loterii;
3) nazwiska osób zarzàdzajàcych podmiotem urzàdzajàcym loteri´;
4) obszar, na którym loteria b´dzie urzàdzana;
5) czas urzàdzania loterii;
6) (uchylony);91)
7) nieprzekraczalny termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
———————
88)
89)

90)

91)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1996 r.
o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 132,
poz. 621), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 34 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
Przez art. 1 pkt 34 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
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4.92) Do zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a,
do∏àcza si´ zatwierdzone regulaminy gier lub zak∏adów.
Art. 36.93) 1.94) Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier urzàdzanych w kasynie gry, w salonie gier na automatach, w salonie gry bingo pieni´˝ne oraz w zakresie zak∏adów wzajemnych i gier na automatach o niskich wygranych udziela si´ na okres
6 lat.
2. 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.
3. Podmiot, któremu wygasa zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e wystàpiç o jego przed∏u˝enie na
okres kolejnych 6 lat.
4. Wniosek o przed∏u˝enie zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, sk∏ada si´ nie póêniej ni˝ na szeÊç miesi´cy przed wygaÊni´ciem zezwolenia i nie wczeÊniej
ni˝ na rok przed up∏ywem tego terminu. Przepis art. 32
stosuje si´ odpowiednio.
5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasajà, je˝eli w terminie jednego roku od dnia ich udzielenia nie podj´to dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
Art. 37.95) Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie jednego oÊrodka gier albo okreÊlonej w zezwoleniu liczby punktów przyjmowania zak∏adów
wzajemnych lub punktów gier na automatach o niskich wygranych.
Art. 38. 1.96) Spó∏ka, której udzielono zezwolenia,
jest obowiàzana z∏o˝yç w terminie okreÊlonym w zezwoleniu finansowe zabezpieczenie w wysokoÊci wynoszàcej równowartoÊç:
1) 300 tys. euro — w przypadku prowadzenia kasyna
gry;
2) 150 tys. euro — w przypadku prowadzenia salonu
gier na automatach;
3) 150 tys. euro — w przypadku prowadzenia salonu
gry bingo pieni´˝ne;
4) 10 000 euro — w przypadku prowadzenia punktu
przyjmowania zak∏adów bukmacherskich;
5)97) 1 000 euro — w przypadku punktu gier na automatach o niskich wygranych.
———————
92)
93)
94)
95)
96)
97)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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2. Zabezpieczenia sà sk∏adane zgodnie z poni˝szà
tabelà:
Liczba (kasyn, salonów
lub punktów)
od
od
od
od
od
od

1 do 3
4 do 6
7 do 9
10 do 20
21 do 30
31 do 40 i wi´cej

KrotnoÊç zabezpieczeƒ
1
2
3
4
5
6

zabezpieczenie
zabezpieczenia
zabezpieczenia
zabezpieczenia
zabezpieczeƒ
zabezpieczeƒ

z tym ˝e krotnoÊç zabezpieczeƒ zwi´ksza si´ o 1 na
ka˝de 10 oÊrodków.
3.98) Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zapewniajà ochron´ interesu finansowego uczestników
gier lub zak∏adów wzajemnych, o których mowa w art. 2,
oraz s∏u˝à zaspokojeniu innych ewentualnych roszczeƒ,
w tym zw∏aszcza z tytu∏u zobowiàzaƒ podatkowych.
4. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà polegaç na:
1) zawarciu umowy ubezpieczeniowej z instytucjà
ubezpieczeniowà na warunkach zaakceptowanych
przez organ udzielajàcy zezwolenia lub
2) przedstawieniu gwarancji bankowych na warunkach zaakceptowanych przez organ udzielajàcy zezwolenia albo
3) z∏o˝eniu w∏aÊciwej kwoty na rachunku bankowym
wskazanym przez organ udzielajàcy zezwoleƒ; kwota ta, wraz z odsetkami, podlega zwrotowi po wygaÊni´ciu zezwolenia, chyba ˝e zosta∏a przeznaczona
na zaspokojenie roszczeƒ okreÊlonych w ust. 3, albo
4) zabezpieczeniu hipotecznym na nieruchomoÊciach
(lub prawie wieczystego u˝ytkowania) stanowiàcych w∏asnoÊç spó∏ki.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych41) okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki dokonywania zabezpieczeƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2.
Art. 39. 1.99) Podmiot urzàdzajàcy gry i zak∏ady,
o których mowa w art. 2, uiszcza op∏aty za udzielone
zezwolenia i op∏at´ egzaminacyjnà, o której mowa
w art. 20 ust. 3, oraz op∏aty za wydanie Êwiadectwa zawodowego lub uznanie za równowa˝ne z nim Êwiadectwa, o którym mowa w art. 19 ust. 4.
1a.100) W przypadku przed∏u˝enia zezwolenia na
podstawie art. 36 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
———————
98)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
100) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
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2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa i wp∏acane sà na wyodr´bniony rachunek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych41).
3.101)

10 % Êrodków, o których mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na zakupy specjalistycznego sprz´tu
i wyposa˝enia oraz szkolenie zapewniajàce zwi´kszenie skutecznoÊci nadzoru i kontroli nad dzia∏alnoÊcià
podmiotów urzàdzajàcych gry i zak∏ady, o których mowa w art. 2.
4.101) Ze Êrodków, o których mowa w ust. 3, mogà
byç równie˝ pokrywane koszty dodatkowych badaƒ
dokumentów przedstawionych przez wnioskodawców
i koszty weryfikacji podmiotów urzàdzajàcych gry i zak∏ady, o których mowa w art. 2, oraz koszty badaƒ rynku tych gier i zak∏adów zleconych przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych wyspecjalizowanym instytucjom.
5.102) Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 3, jest prowadzona przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych41) w formie
okreÊlonej w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874 i Nr 166, poz. 1611).
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych41) okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏at, o których mowa w ust. 1. WysokoÊç op∏at podlega w ka˝dym roku podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi wzrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w okresie trzech kwarta∏ów w roku poprzedzajàcym
rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubieg∏ego.
Rozdzia∏ 4
Podatek od gier
Art. 40. 1.103) Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie gier i zak∏adów, o których mowa w art. 2, na
podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty
urzàdzajàce gry i loterie stanowiàce monopol Paƒstwa
podlegajà opodatkowaniu podatkiem od gier.
2. Obowiàzek podatkowy w podatku od gier powstaje z chwilà rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci.
3. Obowiàzek podatkowy, o którym mowa w ust. 2,
koƒczy si´ z chwilà zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci.
———————
101)
102)

103)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 180 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 27

4.104) Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od
gier prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 9 i 10.
Art. 41.105) Podatek od gier stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
Art. 42. Podstaw´ opodatkowania podatkiem od
gier stanowi:
1)106) w loteriach i grze telebingo — suma wp∏ywów
uzyskanych ze sprzeda˝y losów lub innych dowodów udzia∏u w grze;
2) w grach liczbowych — suma wp∏aconych stawek;
2a)107) w wideoloteriach — kwota stanowiàca ró˝nic´
mi´dzy kwotà wp∏aconà lub zakredytowanà w pami´ci terminala a sumà wygranych uzyskanych
przez uczestników gier;
3) w grze bingo pieni´˝ne — wartoÊç nominalna kartonów zakupionych przez spó∏k´;
4) w grze bingo fantowe — wartoÊç nominalna kartonów u˝ytych do gry;
5)108) w grach cylindrycznych, grach w koÊci i grach
w karty, z wyjàtkiem gry okreÊlonej w pkt 7 — kwota stanowiàca ró˝nic´ pomi´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;
6)109) w grach na automatach — kwota stanowiàca
ró˝nic´ mi´dzy kwotà uzyskanà z wymiany ˝etonów do gry lub wp∏aconà do kasy salonu i zakredytowanà w pami´ci automatu lub wp∏aconà do
automatu a sumà wygranych uzyskanych przez
uczestników gier;
7) w pokerze, w którym uczestnicy grajà pomi´dzy
sobà, a kasyno urzàdza gr´ — suma wp∏ywów kasyna z tego tytu∏u;
8) w zak∏adach wzajemnych — suma wp∏aconych stawek.
Art. 42a.110) 1. Podmioty podlegajàce opodatkowaniu podatkiem od gier, zwane dalej „podatnikami”, sà
———————
104)
105)

106)
107)
108)
109)
110)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art. 13 ustawy
z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), która wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 1993 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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obowiàzane do obliczania i wp∏acania podatku od gier
za okresy miesi´czne, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Podatek od gier jest wp∏acany na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowego w terminie do 10 dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy
rozliczenie, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Podatnicy urzàdzajàcy gry liczbowe wp∏acajà
podatek od gier na rachunek w∏aÊciwego urz´du skarbowego w terminie 10 dni od dnia losowania.

Poz. 27

2) za∏o˝enia ustawy bud˝etowej, w szczególnoÊci dotyczàce dochodów z tytu∏u podatku od gier, oraz
potrzeb´ zapewnienia p∏ynnoÊci wp∏ywów bud˝etowych.
Art. 44. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa
w art. 14, jest obowiàzany obliczaç nale˝ny podatek
od gier przy sprzeda˝y kartonów do gry bingo pieni´˝ne spó∏ce urzàdzajàcej gr´ i przekazywaç pobrany podatek na rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ p∏atnika w terminie 23 dni po
up∏ywie miesiàca, w którym pobrano podatek.

4. Podatnicy sà obowiàzani bez wezwania do sk∏adania w urz´dzie skarbowym deklaracji podatkowych
dla podatku od gier, wed∏ug ustalonego wzoru, za
okresy miesi´czne w terminie, o którym mowa
w ust. 2.

2. Przedsi´biorca okreÊlony w ust. 1 jako p∏atnik
podatku od gier obowiàzany jest uzale˝niç wydanie
kartonów od uprzedniego uiszczenia tego podatku.

5. Zobowiàzanie podatkowe w podatku od gier
przyjmuje si´ w kwocie wynikajàcej z deklaracji, chyba
˝e organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
okreÊli je w innej wysokoÊci.

Art. 44a.112) 1. Przedsi´biorca, o którym mowa
w art. 14, b´dàcy p∏atnikiem podatku od gier, sporzàdza i przedstawia rozliczenie podatku za pomocà rejestru podatku od gier. Rejestr jest sporzàdzany odr´bnie dla ka˝dej ze spó∏ek nabywajàcych kartony do gry
bingo pieni´˝ne.

6. Podatnicy urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe, niezale˝nie od obowiàzku z∏o˝enia deklaracji, sà obowiàzani do przedstawienia w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu rozliczenia wyniku finansowego urzàdzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia gry, okreÊlonego w zezwoleniu.
Art. 42b.110) W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych w sprawach podatku od gier, z zastrze˝eniem art. 44 ust. 1, ustala si´:
1) wed∏ug miejsca lokalizacji oÊrodka gier;
2) wed∏ug siedziby podmiotu prowadzàcego zak∏ady
wzajemne, gry liczbowe, loterie pieni´˝ne, gr´ telebingo lub wideoloteri´;
3) wed∏ug siedziby organu, który wyda∏ zezwolenie
na urzàdzanie loterii fantowej, gry bingo fantowe
lub gry na automatach o niskich wygranych.
Art. 43.111) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

2. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 14, b´dàcy p∏atnikiem podatku od gier, jest obowiàzany ponadto do:
1) sporzàdzania rocznego obliczenia pobranych kwot
podatku i przedstawienia ich w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu do dnia 1 marca roku nast´pujàcego po roku, którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wp∏at podatku od gier pobranych od spó∏ek urzàdzajàcych gr´ bingo pieni´˝ne;
2) przechowywania prowadzonych rejestrów podatku od gier oraz dowodów przekazania pobranego
podatku przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym rejestr zamkni´to.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, niezb´dne elementy, które powinien zawieraç rejestr, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc:
1) specyfik´ prowadzenia poszczególnych rodzajów
gier i zak∏adów;

1) inne terminy p∏atnoÊci podatku od gier oraz tryb
jego zap∏aty;

2) za∏o˝enia ustawy bud˝etowej, w szczególnoÊci dotyczàce dochodów z tytu∏u podatku od gier, oraz
potrzeb´ zapewnienia p∏ynnoÊci wp∏ywów bud˝etowych.

2) inne terminy sk∏adania rozliczeƒ, o których mowa
w art. 42a ust. 6.

Art. 45.113) 1.114) Stawka podatku od gier wynosi
dla:

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 1 i 2, uwzgl´dnia:

1) loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo
pieni´˝ne oraz zak∏adów wzajemnych — 10 %;

1) specyfik´ poboru podatku od gier;

———————
112)
113)

———————
111)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

114)

Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2) loterii pieni´˝nej i gry telebingo — 15 %;
3) gier liczbowych — 20 %;
4) gier prowadzonych w kasynach gry i w salonach
gier na automatach oraz dla wideoloterii — 45 %.
2. Stawka podatku od gier z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci w zakresie zak∏adów wzajemnych na
sportowe wspó∏zawodnictwo zwierzàt na podstawie
zezwoleƒ udzielonych wy∏àcznie na ich urzàdzanie wynosi 2 %.
Art. 45a.115) 1. Podatnicy posiadajàcy zezwolenie
na urzàdzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczajà podatek od gier w formie zrycza∏towanej, w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç:
1) za okres do dnia 31 grudnia 2003 r. — 50 euro,
2) za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. — 75 euro,

Poz. 27

2) za∏o˝enia ustawy bud˝etowej, w szczególnoÊci dotyczàce dochodów z tytu∏u podatku od gier, oraz
potrzeb´ zapewnienia p∏ynnoÊci wp∏ywów bud˝etowych.
Art. 47. Obowiàzek podatkowy w innych podatkach i op∏atach okreÊlajà odr´bne ustawy.
Rozdzia∏ 4a
Dop∏aty117)
Art. 47a.118) 1. W grach wymienionych w art. 4
ust. 1, ustanawia si´ dop∏aty w wysokoÊci:
1) 25 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze — w grach liczbowych;
2) 10 % stawki, ceny losu lub innego dowodu udzia∏u w grze — w wideoloteriach, loteriach pieni´˝nych i grze telebingo.

4) za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. — 125 euro

2. Obowiàzek pobierania i przekazywania dop∏at
z tytu∏u prowadzenia wideoloterii powstaje po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w tym
zakresie.

— miesi´cznie od gier urzàdzanych na ka˝dym automacie.

3. Informacj´ o ustanowieniu dop∏aty, o której mowa w ust. 1, zamieszcza si´ w regulaminie gry.

2. WartoÊç euro ustala si´ przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski, z ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, w którym nast´puje zap∏ata podatku.

4. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1, nie sà przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. — 100 euro,

Art. 46.113) 1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych lub
gier na automatach prowadzà ksi´gi rachunkowe wed∏ug zasad przewidzianych przepisami o rachunkowoÊci.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób fizycznych i spó∏ek
cywilnych osób fizycznych urzàdzajàcych gry losowe,
o których mowa w art. 6 ust. 1, chyba ˝e z odr´bnych
przepisów wynika dla nich obowiàzek prowadzenia
ksiàg rachunkowych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokoÊci podatku od gier.
4.116) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 3, uwzgl´dnia:
1) specyfik´ prowadzenia poszczególnych rodzajów
gier i zak∏adów;

Art. 47b. 1.119) Podmioty urzàdzajàce gry, o których
mowa w art. 4 ust. 1, sà obowiàzane do przekazywania
wp∏ywów z dop∏at, o których mowa w art. 47a ust. 1,
na wyodr´bnione rachunki Êrodków specjalnych, prowadzone w tym celu przez:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego — w wysokoÊci 20 %;
2) ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej
i sportu — w wysokoÊci 80 %.
1a.120) Wp∏ywy z dop∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 1, sà przeznaczone wy∏àcznie na promowanie
i wspieranie:
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
———————
117)
118)

———————
115)
116)

Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

119)
120)

Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
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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.
2.121) Wp∏ywy z dop∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 2, sà przeznaczone wy∏àcznie na modernizacj´, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wÊród dzieci, m∏odzie˝y
i osób niepe∏nosprawnych.
2a.121) Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób okreÊlony
w art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych.
2b.122) 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 zasady realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 2, tryb sk∏adania wniosków
oraz przekazywania Êrodków i ich rozliczania.
2c.123) Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki realizacji zadaƒ,
o których mowa w ust. 1a, tryb sk∏adania wniosków
oraz przekazywania Êrodków i ich rozliczania, bioràc
pod uwag´ priorytety spo∏eczne i koniecznoÊç zapewnienia ciàg∏oÊci realizowanych zadaƒ, z uwzgl´dnieniem wysokoÊci przychodów Êrodków specjalnych.
3.124) Dop∏aty, o których mowa w art. 47a ust. 1,
przekazuje si´ wed∏ug zasad, w terminach i w trybie
okreÊlonych dla dokonywania w danej grze wp∏at z tytu∏u podatku od gier.
4.125) Do wydatków realizowanych ze Êrodków,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy,
o której mowa w ust. 2a, dotyczàce dotacji celowych
podlegajàcych szczególnym zasadom rozliczania.
Art. 47c. (uchylony).126)
———————
121)
122)

123)
124)
125)
126)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 25 lit. c ustawy z dnia
1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.
Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 89.

Poz. 27
Rozdzia∏ 5
Nadzór i kontrola

Art. 48. 1.127) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór i kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych
gry losowe, zak∏ady wzajemne lub gry na automatach
w zakresie zgodnoÊci tej dzia∏alnoÊci z przepisami
ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz regulaminem
gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie; uzasadnione koszty nadzoru ponosi podmiot prowadzàcy gry losowe, zak∏ady wzajemne lub gry na automatach.
2.128) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e przekazaç, w drodze rozporzàdzenia,
zakres swoich uprawnieƒ okreÊlonych w ust. 1 dyrektorom izb skarbowych lub naczelnikom urz´dów skarbowych w stosunku do podmiotów, o których mowa
w art. 6 ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ usprawnienia
procedury nadzoru i kontroli.
3.128) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych sprawuje równie˝ szczególny nadzór podatkowy zwiàzany z urzàdzaniem gier na sto∏ach i na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, w zakresie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 48a.129) Izba skarbowa, która udzieli∏a zezwolenia, sprawuje nadzór i kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià
podmiotów urzàdzajàcych gry na automatach o niskich wygranych w zakresie zgodnoÊci tej dzia∏alnoÊci
z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem oraz
regulaminem gry.
Art. 49. 1. Podmioty urzàdzajàce i prowadzàce gry
i zak∏ady, o których mowa w art. 2, sà obowiàzane, na
ka˝de wezwanie, umo˝liwiç inspektorom kontroli skarbowej oraz osobom upowa˝nionym przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych wykonanie wszystkich czynnoÊci niezb´dnych do zagwarantowania skutecznoÊci kontroli i nadzoru, a w szczególnoÊci:130)
1)131) udost´pniç obiekty i urzàdzenia s∏u˝àce do prowadzenia gier losowych, zak∏adów wzajemnych
lub gier na automatach;
2) zapewniç wglàd w dokumentacj´ i umo˝liwiç sporzàdzanie kopii niezb´dnych dokumentów;
3) umo˝liwiç na czas kontroli korzystanie z pomieszczeƒ wydzielonych w oÊrodkach gier;
———————
127)
128)
129)
130)
131)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 ustawy wymienionej w odnoÊniku 33 jako druga.
Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
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1) (uchylony);135)

4) umo˝liwiç filmowanie i fotografowanie oraz dokonywanie nagraƒ dêwi´kowych, je˝eli film, fotografia lub nagranie dêwi´kowe mo˝e stanowiç dowód
lub przyczyniç si´ do utrwalenia dowodu w sprawie b´dàcej przedmiotem kontroli;

2) (uchylony);135)

5) udost´pniç Êrodki ∏àcznoÊci lub konieczne Êrodki
techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie czynnoÊci zwiàzanych z wykonywanym nadzorem i kontrolà;

4)136) okreÊliç sposób ewidencjonowania napiwków
w kasynach gry, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci w zakresie sprawowanego
nadzoru i kontroli.

6) udzielaç wszystkich wyjaÊnieƒ w sprawach mieszczàcych si´ w zakresie nadzoru i kontroli.

Art. 52. 1.137) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wydaje w formie decyzji polecenie
usuni´cia nieprawid∏owoÊci w razie stwierdzenia, ˝e
podmiot, któremu udzielono zezwolenia:

2.132) Przy dokonywaniu czynnoÊci nadzorczych
i kontrolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy o kontroli skarbowej.
3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do upowa˝nionych przedstawicieli Najwy˝szej Izby Kontroli,
przeprowadzajàcych kontrol´ w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach o Najwy˝szej Izbie Kontroli.
4.133) Podmioty urzàdzajàce gry w kasynach gry sà
obowiàzane do prowadzenia ewidencji napiwków. Do
ewidencji napiwków stosuje si´ ust. 1 pkt 2 i 6.
Art. 50. 1. W toku wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z nadzorem i kontrolà osoba upowa˝niona przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych41) mo˝e w szczególnoÊci:

3) (uchylony);135)

1)138) narusza ustaw´ lub warunki zezwolenia;
2) uchybia przepisom regulaminów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych41) cofa zezwolenie w przypadku:
1) niezastosowania si´ podmiotu do wydanego polecenia lub powtórnego wystàpienia okolicznoÊci
okreÊlonych w ust. 1;
2) obni˝enia kapita∏u akcyjnego (zak∏adowego) spó∏ki poni˝ej granicy okreÊlonej w art. 25;
3)139) zawieszenia prowadzonej dzia∏alnoÊci przez
okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, chyba ˝e zawieszenie
takie jest nast´pstwem dzia∏ania si∏y wy˝szej;

1) badaç dokumenty i ewidencj´;
2) legitymowaç osoby w oÊrodkach gier w celu ustalenia to˝samoÊci;
3) przes∏uchiwaç Êwiadków;
4) zabezpieczaç zebrane dowody.
2. Osoby upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych41), w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci nadzorczych i kontrolnych, korzystajà z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym
dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, w czasie
i w zwiàzku z wykonywanà czynnoÊcià nadzoru i kontroli, nie mogà byç zatrzymane bez uprzedniej zgody
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych41); osoby te za wykroczenia zwiàzane z bezpoÊrednim pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych odpowiadajà tylko dyscyplinarnie.
51.134)

Art.
W ramach sprawowanego nadzoru
i kontroli minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e:

4)140) skazania, prawomocnym wyrokiem sàdu, osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za przest´pstwa okreÊlone w art. 299 Kodeksu karnego.
Art. 52a. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych41) corocznie przedk∏ada w∏aÊciwej komisji
sejmowej informacj´ o realizacji ustawy.
Art. 52b.141) W zakresie gier na automatach o niskich wygranych czynnoÊci ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych okreÊlone w art. 49, 50
i 52 wykonuje w∏aÊciwa izba skarbowa.
Art. 52c.141) Izby skarbowe corocznie, w terminie
do dnia 30 czerwca, przedk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych informacj´
o realizacji ustawy w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.
———————
135)
136)
137)
138)

———————
132)
133)
134)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

139)
140)
141)

Przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.
Dodany przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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wa˝nionà, w formie okreÊlonej w art. 21 ustawy wymienionej w art. 47b ust. 2a.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 53—56. (pomini´te).142)
Rozdzia∏ 7
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 57—61. (pomini´te).142)
Art. 62. Od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Polski Monopol Loteryjny” oraz Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Totalizator
Sportowy” prowadzà dzia∏alnoÊç na podstawie jej
przepisów.
Art. 63 i 64.

(pomini´te).142)

4. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1, przekazuje si´
wed∏ug zasad i w trybie okreÊlonych dla wp∏at z tytu∏u podatku od gier.
5.146) Prezes Rady Ministrów przedk∏ada Sejmowi
do wiadomoÊci sprawozdanie z wykorzystania Êrodków finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, za okres 1998, 1999 oraz 2001 r.,
równoczeÊnie z przed∏o˝eniem przez Rad´ Ministrów
sprawozdania z wykonania ustawy bud˝etowej.
Art. 65. Tracà moc:
1) art. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r.
Nr 11, poz. 40 i z 1976 r. Nr 19, poz. 122);

Art. 64a. 1.143) Od dnia 1 sierpnia 1997 r. do dnia
31 stycznia 1998 r. oraz od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2001 r. podmiot urzàdzajàcy gry liczbowe jest obowiàzany przekazywaç z dop∏at, o których
mowa w art. 47a ust. 1, 35 % tych wp∏ywów na wyodr´bniony rachunek utworzony przez Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

2) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r.
Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74,
poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) — w cz´Êci dotyczàcej podatku obrotowego z tytu∏u prowadzenia gier
losowych i totalizatorów;

2.144) Wp∏ywy z dop∏at, gromadzone na wyodr´bnionym rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznacza si´ wy∏àcznie na finansowanie i dofinansowywanie wydatków zwiàzanych z usuni´ciem skutków powodzi majàcych miejsce w 1997, 1998 i 2001 r.

3) ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych
i totalizatorach (Dz. U. Nr 19, poz. 122 i z 1982 r.
Nr 7, poz. 54);

3.145) Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 1, prowadzona jest przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osob´ przez niego upo———————
142)
143)

144)

145)

Zamieszczone w obwieszczeniu.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 lit. a ustawy z dnia
11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych,
zak∏adach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U.
Nr 84, poz. 908), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 14 sierpnia 2001 r.
Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1061),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 grudnia 1998 r., i art. 1
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 143.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 143.

4) z zastrze˝eniem art. 63 — ustawa z dnia 26 lutego
1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki
uspo∏ecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77,
z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74,
poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9,
poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21,
poz. 86) — w cz´Êci dotyczàcej podatku obrotowego z tytu∏u prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 90 dni
od dnia og∏oszenia.147)
———————
146)

147)

Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 144 jako pierwsza; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 143.
Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 10 wrzeÊnia 1992 r.

