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Dz.U. 1992 Nr 68 poz. 341 

 

Przepisy pozostawione w mocy Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 (art. 144) 

 

 

  USTAWA 

z dnia 29 lipca 1992 r. 

 

o grach i zakładach wzajemnych 

 
 

 

 

Art. 14. 

Spółki urządzające grę bingo pieniężne są obowiązane nabywać kartony używane do 
gry od przedsiębiorcy upoważnionego przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. 
art. 14 zachowuje moc w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pieniężne 

 

Art. 15b. 

1. Podmiot urządzający loterię pieniężną, loterię fantową, grę bingo pieniężne i grę 
bingo fantowe jest obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w 
grze, loterii pieniężnej i fantowej oraz kartony do gry bingo pieniężne i fantowe 
przed sfałszowaniem oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szcze-
gólności przed prześwietleniem, otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i 
zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby ochronnej bez naruszenia 
struktury papieru. 

ust. 1 w art. 15b zachowuje moc w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pie-
niężne 

2. Kartony do gry bingo pieniężne są produkowane przez przedsiębiorcę, o którym 
mowa w art. 14, według jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra wła-
ściwego do spraw finansów publicznych. 

3. (…) 

4. Automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez 
podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w 
zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na au-
tomatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Pań-
stwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez wyznaczonego 
naczelnika urzędu celnego. 

4a. Wyznaczony naczelnik urzędu celnego dopuszcza do eksploatacji i użytkowania 
automaty i urządzenia do gier na podstawie opinii jednostki badającej, upoważ-
nionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

5. Koszty dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do 
gier ponosi podmiot urządzający gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 
2.  

Opracowano na pod-
stawie: tj. Dz.U. z 
2004 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 132, poz. 
1111, Nr 178, poz. 
1479, z 2007 r, Nr 50, 
poz. 331, Nr 192, poz. 
1380, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 168, poz. 
1323. 
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Art. 15d.  

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 
wyznaczy naczelnika lub naczelników urzędów celnych właściwych do prowa-
dzenia spraw, o których mowa w art. 15b ust. 4, oraz określi obszary ich wła-
ściwości miejscowej. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę sprawne-
go wykonywania zadań. 

2. Właściwość miejscową naczelników, o których mowa w ust. 1, ustala się według 
miejsca lokalizacji ośrodka gier, lokalizacji terminala wideoloterii albo punktu 
gry na automatach o niskich wygranych. 

 

Art. 16. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, mając na względzie ochronę in-
teresów uczestników gier lub zakładów oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu 
takiej gry lub zakładu, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) (…) 

2) szczegółowe warunki dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automa-
tów i urządzeń do gier oraz warunki przyznania uprawnień określonym 
podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automa-
tów lub urządzeń; 

3) warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne, sposoby 
zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie kartonu oraz jego treść. 

 

Art. 18. 

1. W kasynach gry prowadzi się, na koszt podmiotu urządzającego grę, rejestrację 
gości. 

2. Rejestracja, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem wstępu do kasyna gry i po-
lega na zapisywaniu, gromadzeniu i każdorazowym sprawdzaniu danych oso-
bowych wchodzących do kasyna: 

1) imienia i nazwiska;  

2) daty i miejsca urodzenia; 

3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdzających tożsamość. 

3. (…) 

4. Od obowiązku określonego w ust. 1 zwolnione są osoby, o których mowa w art. 
17  ust. 6. 

5. Dane wynikające z rejestracji są udostępniane wyłącznie ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych, funkcjonariuszom celnym, sądom i prokuratu-
rze. 

 

Art. 22. 

1. Spółka prowadząca działalność w zakresie gier losowych jest obowiązana do za-
instalowania w kasynie gry systemu służącego kontroli przebiegu i prowadzenia 
gier, w tym umożliwiającego rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządza-
nymi grami oraz weryfikację prawidłowości wydawania zaświadczeń o uzyska-
nej wygranej, za pomocą magnetycznego zapisu obrazu. 
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2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępniany wyłącznie inspektorom 
kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym lub uczestnikom gry zgłaszają-
cym reklamacje. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowe warunki dotyczące instalacji i wykorzystania systemu, o 
którym mowa w ust. 1, uwzględniając  w szczególności konieczność zapewnie-
nia możliwości odtworzenia przebiegu każdej gry. 

 

Art. 23. 

Każdy ośrodek gier powinien posiadać niezależne od sieci ogólnodostępnej zapaso-
we źródła energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakłóceniowe zapewniające 
ciągły i niezakłócony przebieg gier. 

 
 

 


