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3) dla gier na automatach — wysokoÊç kwot uzyskanych z wymiany ˝etonów u˝ytych do gry lub wp∏aconych do kasy i zakredytowanych w pami´ci automatów, lub wp∏aconych do automatów, a tak˝e
wysokoÊç kwot wygranych przez uczestników gry
oraz ró˝nic´ pomi´dzy tymi kwotami.
3. Zapisy w ewidencji powinny odzwierciedlaç stan
faktyczny z chwili zamkni´cia gry na sto∏ach i gry na automatach.
§ 31. 1. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub gr´
bingo fantowe prowadzi ewidencj´ w celu ustalenia
podstawy opodatkowania i obliczenia wysokoÊci podatku od gier, w której powinny znajdowaç si´ nast´pujàce dane:

Poz. 1048 i 1049

3) liczba zwróconych losów lub nie wykorzystanych
kartonów do gry bingo,
4) koszty zakupu losów lub kartonów od producenta,
5) podatki i op∏aty uiszczane na podstawie odr´bnych
przepisów,
6) koszty sprzeda˝y losów lub kartonów do gry bingo.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po zakoƒczeniu urzàdzania gry jest obowiàzany do przekazania
ewidencji organowi, który wyda∏ zezwolenie.
Rozdzia∏ 8
Przepis koƒcowy

1) liczba losów lub kartonów do gry bingo wprowadzonych do sprzeda˝y,

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 23 listopada 2000 r.

2) wp∏ywy ze sprzeda˝y losów lub kartonów do gry
bingo,

Minister Finansów: J. Bauc

1049
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 paêdziernika 2000 r.
w sprawie warunków urzàdzania gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach.
Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U.
z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155,
poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117
i Nr 70, poz. 816) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) ogólne warunki urzàdzania gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach,
2) warunki dopuszczenia do eksploatacji i u˝ytkowania automatów do gier oraz urzàdzeƒ do gier losowych,
3) szczegó∏owe warunki instalacji i wykorzystania systemu magnetycznego zapisu obrazu,
4) warunki produkcji i sprzeda˝y kartonów do gry bingo pieni´˝ne,
5) wzór zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej oraz szczegó∏owe zasady ewidencjonowania zaÊwiadczeƒ.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na
automatach.

Rozdzia∏ 2
Ogólne warunki urzàdzania gier losowych, zak∏adów
wzajemnych i gier na automatach
§ 3. 1. Gry losowe, zak∏ady wzajemne i gry na automatach sà urzàdzane zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami gier.
2. OkreÊlone w regulaminie, o którym mowa w art.
13 ust. 4 pkt 4 ustawy, zasady i tryb zg∏aszania i rozpatrywania roszczeƒ powinny wskazywaç w szczególnoÊci:
1) sposób zg∏oszenia reklamacji i jej rozpatrzenia,
2) skutki niezg∏oszenia reklamacji w terminie.
3. WàtpliwoÊci zwiàzane z treÊcià regulaminu rozstrzyga minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, uwzgl´dniajàc interesy Skarbu Paƒstwa, organizatorów i uczestników gry lub zak∏adów wzajemnych.
§ 4. 1. Podmiot urzàdzajàcy gry losowe, zak∏ady
wzajemne i gry na automatach jest odpowiedzialny za
utrzymanie porzàdku i ∏adu na terenie oÊrodka gier
i punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany zapoznaç uczestników gry lub zak∏adów wzajemnych przed przystàpieniem do gry:
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1) ze sposobem dzia∏ania automatu do gier, urzàdzeƒ
do gier losowych lub zak∏adów wzajemnych,

Poz. 1049

2) z zasadami gry i mo˝liwoÊciami wyboru wariantów
gry i zak∏adów wzajemnych,

2. Przy ustalaniu wartoÊci fantów, o której mowa
w ust. 1 pkt 15 lit. b), nale˝y kierowaç si´ wartoÊcià fantów, okreÊlonà w art. 10 ust. 2 ustawy dla loterii fantowej.

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

§ 6. Regulamin loterii promocyjnej i loterii audioteksowej okreÊla:

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrzymuje automaty do gry, urzàdzenia do gier losowych i zak∏adów
wzajemnych w stanie gwarantujàcym gr´ zgodnà z regulaminem, a uczestnikom gry — bezpieczne korzystanie z nich.

1) nazw´ loterii,

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestników gry i osób trzecich mo˝e odmówiç wst´pu do oÊrodka gier lub punktu przyjmowania zak∏adów wzajemnych osobie, która nie respektuje
postanowieƒ regulaminu gry lub stosuje techniki gry
mogàce wp∏ynàç na nieprzypadkowoÊç wyniku gry poprzez:

5) obszar, na którym b´dzie urzàdzana loteria,

2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego loteri´,
3) nazw´ organu wydajàcego zezwolenie,
4) zasady prowadzenia loterii,
6) czas trwania loterii,
7) sposób prowadzenia loterii, w szczególnoÊci miejsce i termin losowania nagród,
8) sposób zapewnienia prawid∏owoÊci urzàdzania loterii,
9) sposób i termin og∏aszania wyników,

1) sporzàdzanie notatek dotyczàcych przebiegu gry
przy u˝yciu notesów, elektronicznych urzàdzeƒ obliczeniowych, zapisów audio i wideo,

10) miejsce i termin wydawania wygranych,

2) pos∏ugiwanie si´ ∏àcznoÊcià telefonicznà, radiowà
lub podobnà w celu sporzàdzania lub wykorzystania analiz przebiegu gry.

12) termin przedawnienia roszczeƒ,

§ 5. 1. Regulamin loterii fantowej i gry bingo fantowe okreÊla:
1) nazw´ gry,

11) tryb sk∏adania i rozpatrywania reklamacji,
13) wartoÊç puli nagród,
14) je˝eli urzàdzanà grà jest loteria promocyjna — termin rozpocz´cia i zakoƒczenia sprzeda˝y towarów
lub innych dowodów udzia∏u w loterii promocyjnej.

2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´,
3) nazw´ organu wydajàcego zezwolenie,
4) obszar, na którym b´dzie urzàdzana loteria lub bingo, oraz miejsce i termin losowania nagród,
5) liczb´ losów lub kartonów przeznaczonych do
sprzeda˝y,
6) cen´ jednego losu lub kartonu,
7) sposób prowadzenia gry, w szczególnoÊci sposób
i termin realizacji wygranych,
8) sposób zapewnienia prawid∏owoÊci urzàdzania gry,
9) terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia sprzeda˝y losów
lub kartonów,
10) cel spo∏ecznie u˝yteczny, w szczególnoÊci dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód
z gry,
11) sposób i termin og∏aszania wyników,
12) miejsce i termin wydawania wygranych,
13) tryb sk∏adania i rozpatrywania reklamacji,
14) termin przedawnienia roszczeƒ,
15) je˝eli urzàdzanà grà jest:
a) loteria fantowa — liczb´ i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe okreÊlenie
wartoÊci fantów w stosunku do ∏àcznej ceny
przewidzianych do sprzeda˝y losów,
b) bingo fantowe — liczb´ i rodzaj fantów oraz procentowe okreÊlenie ich wartoÊci w stosunku do
∏àcznej ceny przeznaczonych do sprzeda˝y kartonów.

Rozdzia∏ 3
Warunki dopuszczenia do eksploatacji i u˝ytkowania
automatów do gier oraz urzàdzeƒ do gier losowych
§ 7. Automaty do gier oraz urzàdzenia do gier losowych mogà byç eksploatowane i u˝ytkowane wy∏àcznie przez podmioty posiadajàce zezwolenie na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach.
§ 8. 1. Warunkiem dopuszczenia automatu do gier
lub urzàdzenia do gier losowych do eksploatacji i u˝ytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uzyskanie Êwiadectwa homologacji oraz Êwiadectwa
rejestracji takiego automatu lub urzàdzenia.
2. Âwiadectwa, o których mowa w ust. 1, wydaje
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
§ 9. 1. Âwiadectwo homologacji stwierdza dopuszczenie danego typu automatu do gier lub urzàdzenia
do gier losowych do eksploatacji i u˝ytkowania.
2. Wydanie Êwiadectwa homologacji nast´puje po
przeprowadzeniu, na koszt wnioskodawcy, badaƒ
przez jednostk´ badajàcà wyznaczonà lub upowa˝nionà przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, zwanà dalej „jednostkà badajàcà”.
3. Âwiadectwo homologacji mo˝e byç wydane dla
typu automatu do gier lub urzàdzenia do gier losowych, którego konstrukcja zapewnia:
1) bezpieczeƒstwo u˝ytkowania,
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2) poprawnoÊç dzia∏ania uk∏adów elektromechanicznych i elektronicznych,
3) okreÊlenie losowoÊci wyników gry,
4) zabezpieczenie przed ingerencjà z zewnàtrz.

Poz. 1049

spraw finansów publicznych z wnioskiem o czasowe
zawieszenie lub o uniewa˝nienie Êwiadectwa rejestracji z powodu uszkodzenia automatu do gier lub urzàdzenia do gier losowych albo z innych uzasadnionych
przyczyn.

4. Szczegó∏owe wymagania techniczne i program
badaƒ opracowany przez jednostk´ badajàcà,
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ, o których mowa w ust. 3,
zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

2. Podmiot prowadzàcy gry na automatach i gry losowe jest obowiàzany przechowywaç Êwiadectwa rejestracji wszystkich u˝ytkowanych automatów do gier
i urzàdzeƒ do gier losowych w miejscu ich eksploatowania i u˝ytkowania.

§ 10. 1. Âwiadectwo rejestracji stwierdza uprawnienie okreÊlonego podmiotu do wprowadzenia do eksploatacji i u˝ytkowania automatu do gier lub urzàdzenia do gier losowych posiadajàcego Êwiadectwo homologacji.

§ 14. 1. Podmiot prowadzàcy gry na automatach
i gry losowe eksploatuje i u˝ytkuje automaty do gier
i urzàdzenia do gier losowych, w iloÊci zgodnej z warunkami okreÊlonymi w zezwoleniu, o którym mowa
w § 7, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Âwiadectwo rejestracji wydaje si´ na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6 lat, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Âwiadectwo rejestracji traci wa˝noÊç równoczeÊnie z wygaÊni´ciem zezwolenia, o którym mowa
w § 7.
§ 11. 1. Wydanie Êwiadectwa rejestracji nast´puje
po przeprowadzeniu, na koszt wnioskodawcy, badania
przez jednostk´ badajàcà.
2. Badanie polega na sprawdzeniu:

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, mo˝e posiadaç dodatkowo nie wi´cej ni˝ dwa rezerwowe automaty do gier na ka˝dy oÊrodek gier, pod warunkiem ˝e automaty te b´dà posiadaç Êwiadectwa rejestracji.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany co najmniej na 14 dni przed zmianà miejsca
(oÊrodka) eksploatacji automatu do gier lub urzàdzenia
do gier losowych powiadomiç ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych o przemieszczeniu, z podaniem:

1) zgodnoÊci rejestrowanego automatu do gier lub
urzàdzenia do gier losowych z typem, na który zosta∏o wydane Êwiadectwo homologacji,

1) dok∏adnej daty przemieszczenia,

2) wyposa˝enia automatu do gier w widoczne dla grajàcych informacje, umieszczone w sposób uniemo˝liwiajàcy ich usuni´cie bez uszkodzenia lub
zniszczenia automatu, okreÊlajàce:
a) nazw´ gry,
b) stawk´ za gr´,
c) tabel´ wygranych,
d) opis sterowania grà,
e) oznaczenie uprawnienia do u˝ytkowania automatu do gier,

3) adresu oÊrodka planowanej eksploatacji.

3) wyposa˝enia automatu do gier w system trwa∏ej rejestracji i zapami´tywania danych, które pozwalajà
na ustalenie kwoty stanowiàcej podstaw´ opodatkowania podatkiem od gier.
3. Jednostka badajàca zak∏ada plomby zabezpieczajàce automat do gier przed ingerencjà z zewnàtrz.
4. Przepisy ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do urzàdzeƒ do gier losowych.
§ 12. W przypadku zastosowania urzàdzeƒ lub systemów do odczytywania danych dla potrzeb wewn´trznych podmiotu eksploatujàcego i u˝ytkujàcego automaty do gier i urzàdzenia do gier losowych oraz systemów umo˝liwiajàcych po∏àczenie mi´dzy automatami
i innymi urzàdzeniami, wydanie Êwiadectwa homologacji i Êwiadectwa rejestracji mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e te urzàdzenia i systemy nie ingerujà
w przebieg i rezultat gry.
§ 13. 1. Podmiot prowadzàcy gry na automatach
i gry losowe mo˝e wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do

2) adresu oÊrodka dotychczasowej eksploatacji,
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e za˝àdaç przeprowadzenia przez jednostk´
badajàcà badaƒ kontrolnych automatów do gier i urzàdzeƒ do gier losowych.
5. W razie stwierdzenia niezgodnoÊci stanu rzeczywistego automatów do gier i urzàdzeƒ do gier losowych ze Êwiadectwem homologacji lub Êwiadectwem
rejestracji, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych cofa Êwiadectwo homologacji lub Êwiadectwo rejestracji.
Rozdzia∏ 4
Szczegó∏owe warunki instalacji i wykorzystywania
systemu magnetycznego zapisu obrazu
§ 15. 1. W kasynie gry instaluje si´ system kamer
rejestrujàcych obraz i umo˝liwiajàcych odtworzenie
ka˝dej z gier odbywajàcych si´ w kasynie i poszczególnych jej elementów oraz zastosowanie stop-klatki i wykonanie dowolnej liczby fotokopii.
2. Liczba i sposób rozmieszczenia kamer powinny
umo˝liwiaç zarejestrowanie obrazu obejmujàcego
w szczególnoÊci:
1) wejÊcie do kasyna,
2) ka˝dy ze sto∏ów gry oraz automaty do gier,
3) prowadzàcych gr´,
4) uczestników gry,
5) otwarcie i zamkni´cie sto∏u do gry,
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6) obliczanie rezultatów gry na stole do gry i na automacie do gry.

lej „zaÊwiadczeniem”, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Zapisu obrazu dokonuje si´ oddzielnie dla ka˝dego sto∏u.

§ 22. ZaÊwiadczenie jest drukiem Êcis∏ego zarachowania. Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad wzajemny lub gr´ na automacie jest obowiàzany zaopatrywaç si´ w druki zaÊwiadczeƒ w jednostkach organizacyjnych wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

§ 16. W wydzielonym pomieszczeniu osoba upowa˝niona przez sprawujàcego nadzór nad kasynem
gry prowadzi bie˝àcà obserwacj´ na monitorach rejestrowanych czynnoÊci.
§ 17. 1. Podmiot prowadzàcy kasyno gry przechowuje magnetyczny zapis obrazu przez okres 30 dni od
daty jego dokonania.
2. Zapis, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç udost´pniany:

§ 23. W zaÊwiadczeniach nie wolno dokonywaç poprawek oraz skreÊleƒ. W razie pope∏nienia b∏´du przy
wype∏nianiu zaÊwiadczenia, zaÊwiadczenie anuluje si´
i wpisuje do rejestru, o którym mowa w § 24 ust. 1
pkt 2, z adnotacjà o jego anulowaniu.

1) uczestnikom gry, w terminach okreÊlonych w regulaminie,

§ 24. 1. Podmiot wystawiajàcy zaÊwiadczenie jest
obowiàzany do:

2) osobom upowa˝nionym przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych do sprawowania
nadzoru i kontroli,

1) przechowywania odpisów (kopii) wydanych zaÊwiadczeƒ przez 5 lat nast´pujàcych po roku, w którym uzyskano wygranà lub nastàpi∏a wyp∏ata (wydanie) wygranej,

3) na ˝àdanie organów upowa˝nionych na podstawie
odr´bnych przepisów.
3. Udost´pnienie zapisu jest nieodp∏atne.
Rozdzia∏ 5
Produkcja i sprzeda˝ kartonów
do gry bingo pieni´˝ne
§ 18. Kartony do gry bingo pieni´˝ne sà produkowane przez przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 14
ustawy, na specjalnie zabezpieczonym papierze zawierajàcym ukryte, graficzne lub inne, znaki (elementy)
uniemo˝liwiajàce podrobienie kartonu — wed∏ug jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
§ 19. 1. Karton do gry bingo pieni´˝ne zawiera
w szczególnoÊci:
1) wartoÊç kartonu,

2) prowadzenia rejestru zaÊwiadczeƒ.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) liczb´, dat´, seri´ i numer druków zaÊwiadczeƒ,
2) liczb´ porzàdkowà wpisu, seri´, numer oraz dat´
wystawienia zaÊwiadczenia lub jego anulowania,
imi´, nazwisko i adres uczestnika, rodzaj gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie
i wysokoÊç wygranej.
3. Rejestr prowadzi si´ nieprzerwanie przez okres
dzia∏alnoÊci podmiotu. Przed zaprowadzeniem rejestr
poÊwiadcza si´ we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym.
4. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci podmiot jest obowiàzany przed∏o˝yç we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym rejestr, celem poÊwiadczenia zamkni´cia rejestru i anulowania nie wykorzystanych
druków zaÊwiadczeƒ.
Rozdzia∏ 7

2) numer serii,
3) numer kartonu,

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

4) przypadkowy zestaw liczb pochodzàcych ze zbioru
kolejnych liczb,
5) zobowiàzanie gracza do przestrzegania regulaminu.
2. Podmiot, dla którego drukuje si´ kartony do gry
bingo pieni´˝ne, mo˝e za˝àdaç zamieszczenia na kartonie dodatkowych informacji, pod warunkiem ˝e wymienione zosta∏y w zatwierdzonym regulaminie gry.
§ 20. Sprzeda˝ kartonów do gry bingo pieni´˝ne
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na rzecz podmiotu posiadajàcego zezwolenie na prowadzenie gry bingo pieni´˝ne.
Rozdzia∏ 6
ZaÊwiadczenia o uzyskanej wygranej
§ 21. Ustala si´ wzór imiennego zaÊwiadczenia
o uzyskanej wygranej przez uczestnika gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie, zwanego da-

§ 25. 1. Druki zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej
przez uczestnika gry losowej lub zak∏adu wzajemnego,
sporzàdzone na podstawie zarzàdzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Monitor Polski Nr 35, poz. 359
i Nr 52, poz. 483), uznaje si´ za wa˝ne do dnia 30 czerwca 2001 r.
2. Nie wykorzystane druki zaÊwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 1, z dniem 1 lipca 2001 r. ulegajà anulowaniu. Anulowane druki zaÊwiadczeƒ powinny byç odnotowane w rejestrze, o którym mowa w § 24 ust. 1
pkt 2, i przechowywane na zasadach okreÊlonych
w § 24 ust. 1 pkt 1.
§ 26. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 23 listopada 2000 r.
Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 31 paêdziernika 2000 r. (poz. 1049)

WZÓR

..........................................................................

..........................................................................

(pe∏na nazwa podmiotu urzàdzajàcego gr´ losowà,
zak∏ad wzajemny lub gr´ na automacie)

(miejscowoÊç, data)

ZAÂWIADCZENIE O WYGRANEJ UZYSKANEJ PRZEZ UCZESTNIKA GRY LOSOWEJ,
ZAK¸ADU WZAJEMNEGO LUB GRY NA AUTOMACIE
seria .............. nr .......................
Stwierdza si´, ˝e Pan(i) ...................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, imi´ ojca)

urodzony(a) ..........................................................................................................., legitymujàcy(a) si´ dokumentem
(data, miejscowoÊç)

to˝samoÊci .......................................................................................................................................................................
(rodzaj, seria, numer oraz numer PESEL)

...........................................................................................................................................................................................
(rodzaj gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie)

dnia ............................................... w ............................................................................................. uzyska∏(a) wygranà
(miejscowoÊç, oÊrodek gier, punkt przyjmowania zak∏adów)

w wysokoÊci ....................................................................................................................................................................
(cyframi i s∏ownie)

..........................................................................

..........................................................................

(podpis ˝àdajàcego zaÊwiadczenie)

(podpis pracownika upowa˝nionego
przez organ zarzàdzajàcy)

............................................................................
(podpis ksi´gowego)

ZaÊwiadczenie zostaje wystawione na ˝àdanie uczestnika gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na
automacie w dwóch egzemplarzach. Orygina∏ otrzymuje uczestnik gry losowej, zak∏adu wzajemnego lub gry na
automacie, a kopi´ przechowuje przez okres pi´ciu lat podmiot wystawiajàcy zaÊwiadczenie.

