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2. Protokołom , o których mowa w ust. 1, nadaje się 
klauzulę "Tajne specjalnego znaczenia " lub "Tajne" 
stosownie do przepisów o ochronie tajemnicy pań
stwowej i służbowej. Dokumenty te podlegają rejestra
cji w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów 
oraz w stosownym dzienniku korespondencji doku
mentów tajnych lub tajnych specjalnego znaczenia. 

§ 3. Protokołom, w których zamieszczone są wiado
mości stanowiące tajemnicę służbową lub zawodową, 
nadaje się klauzulę "Poufne" stosownie do przepisów 
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Doku
menty te podlegają rejestracji w dzienniku ewidencji 
wykonanych dokumentów i w dzienniku koresponden
cji dokumentów poufnych. 

§ 4. O sporządzeniu protokołu, o którym mowa 
w § 1, czyni się wzmiankę w odpowiednim miejscu pro
tokołu załączonego do akt sprawy lub w odpowiednim 
miejscu akt, wskazując numer rejestracyjny przecho
wywanego dokumentu niejawnego oraz numer teczki , 
w której jest przechowywany. 

§ 5. 1. Protokoły, o których mowa w § 2, przecho
wuje się w kancelarii tajnej . 

2. Jeżeli kancelaria tajna nie została utworzona, 
protokoły przechowuje pracownik wykonujący czyn
ności przewidziane dla prowadzącego kancelarię tajną, 
stosownie do przepisów o ochronie tajemnicy pań 

stwowej i służbowej. 

§ 6. Protokoły, o których mowa w § 3, przechowuje 
się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich oso
bom nieupoważnionym. 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych w rozporzą
dzeniu stosuje się przepisy o ochronie tajemnicy pań
stwowej i służbowej. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 25 listopada 1998 r. 

w sprawie waloryzacji podstawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasynach gry 
i salonach gier w automatach losowych. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 i Nr 144, poz. 946) za
rządza się, co następuje: 

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe 

do 93852 zł 
powyżej 93 852 zł do 187 703 zł 
powyżej 187703 zł do 312 925 zł 
powyżej 312925 zł do 469388 zł 
powyżej 469 388 zł 

§ 1. Dokonuje się waloryzacji podstawy opodatko
wania w podatku od gier dla: 

1) gier prowadzonych w kasynach gry, jak następuje: 

Stawka podatku 

25% 
23 463 zł + 30% od kwoty powyżej 93852 zł 
51 618 zł + 35% od kwoty powyżej 187703 zł 
95446 zł + 40% od kwoty powyżej 312925 zł 

158031 zł + 50% od kwoty powyżej 469388 zł 

2) gier prowadzonych w salonach gier w automatach losowych, jak następuje: 

Podstawa opodatkowania za okresy dekadowe 

do 23 430 zł 
powyżej 23 430 zł do 46 991 zł 
powyżej 46991 zł do 78 232 zł 
powyżej 78 232 zł 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie waloryzacji pod
stawy opodatkowania dla gier prowadzonych w kasy
nach gry i salonach gier w automatach losowych 
(Dz. U. Nr 143, poz. 961). 

Stawka podatku 

30% 
7 029 zł + 40% od kwoty powyżej 23 430 zł 

16453 zł + 50% od kwoty powyżej 46991 zł 
32 073 zł + 60% od kwoty powyżej 78 232 zł 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 


