
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach lo-
sowych, 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, z 2000 r. Nr 9,
poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o grach i zak∏adach wzajemnych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa okreÊla warunki urzàdzania i zasa-
dy prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
gier losowych, zak∏adów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych.”;

3) w art. 2:

a) w ust. 1:

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wideoloterie, które sà urzàdzane w sie-
ci terminali wideo po∏àczonych z cen-
tralnym 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 in-
ne wyró˝niki, a podmiot urzàdzajàcy wi-
deoloteri´ oferuje wy∏àcznie wygrane
pieni´˝ne,

2b) 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, przeprowadza-
na na skal´ ogólnokrajowà z losowa-

niem nadawanym jako audycja telewi-
zyjna, a podmiot urzàdzajàcy gr´ oferu-
je wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe,”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) loterie promocyjne, w których uczestni-
czy si´ przez nabycie towaru, us∏ugi lub
innego dowodu udzia∏u w grze i tym sa-
mym nieodp∏atnie uczestniczy si´ w lote-
rii, a podmiot urzàdzajàcy loteri´ oferuje
wygrane pieni´˝ne lub rzeczowe,”,

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Grami na automatach o niskich wygranych
sà gry na urzàdzeniach mechanicznych, elek-
tromechanicznych i elektronicznych o wy-
grane pieni´˝ne lub rzeczowe, w których
wartoÊç jednorazowej wygranej nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ równowartoÊç 15 euro, a war-
toÊç maksymalnej stawki za udzia∏ w jednej
grze nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,07 euro. Rów-
nowartoÊç 15 euro i 0,07 euro ustala si´ we-
d∏ug kursu kupna, og∏aszanego przez Naro-
dowy Bank Polski, z ostatniego dnia po-
przedniego roku kalendarzowego.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy
gra losowa, zak∏ad wzajemny, gra na auto-
macie lub gra na automacie o niskich wygra-
nych 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 rozumie-
niu ustawy.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier losowych, zak∏adów wza-
jemnych, gier na automatach i gier na au-
tomatach o niskich wygranych jest dozwo-
lone wy∏àcznie na zasadach okreÊlonych
w ustawie.”; 

5) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier
liczbowych, loterii pieni´˝nych, wideoloterii
i gry telebingo stanowi monopol Paƒstwa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, nie majà zastosowania przepisy
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USTAWA

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o zmianie ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 lip-

ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej,
ustaw´ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustaw´ z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
— Kodeks karny skarbowy, ustaw´ z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpo-
wiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny, ustaw´ z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspie-
rania rozwoju regionalnego, ustaw´ z dnia 26 paêdzierni-
ka 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´ z dnia 18 stycz-
nia 2001 r. o wyÊcigach konnych.



ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 129, poz. 1102
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535) w zakresie ochrony konkurencji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 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 pu-
blicznych.”;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie gier cylindrycz-
nych, gier w karty, gier w koÊci, gry bin-
go pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych,
gier na automatach oraz gier na auto-
matach o niskich wygranych mo˝e byç
prowadzona wy∏àcznie w formie spó∏ki
akcyjnej lub spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià, majàcej siedzib´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akcje (udzia∏y) w spó∏kach, o których
mowa w ust. 1, mo˝e nabywaç lub obej-
mowaç:

1) osoba prawna lub spó∏ka niemajàca
osobowoÊci prawnej, której siedziba
znajduje si´ na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego,

2) osoba fizyczna b´dàca obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

3. Do spó∏ek, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ przepisy Kodeksu spó∏ek han-
dlowych, chyba ˝e ustawa stanowi ina-
czej.”;

7) w art. 7 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Urzàdzanie gier na automatach o niskich wy-
granych jest dozwolone wy∏àcznie w punk-
tach gier na automatach o niskich wygra-
nych.”;

8) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zabrania si´ reklamowania na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej: wideoloterii, gier cylin-
drycznych, 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˝li-
woÊciach uczestnictwa.”;

9) w art. 9:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kasyno gry — jako miejsce, w którym pro-
wadzi si´ gry cylindryczne, gry w karty, gry
w koÊci lub gry na automatach, na podsta-
wie zatwierdzonego regulaminu, przy czym
minimalna ∏àczna liczba urzàdzanych gier
cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a licz-
ba zainstalowanych automatów wynosi od
5 do 30 sztuk,”, 

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) punkcie gry na automatach o niskich
wygranych — rozumie si´ przez to miej-
sce, w którym prowadzi si´ gry na auto-
matach o niskich wygranych, na pod-
stawie zatwierdzonego regulaminu,
a liczba zainstalowanych automatów
nie przekracza 3 sztuk.”;

10) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Urzàdzanie gier losowych, zak∏adów wzajem-
nych, gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych”;

11) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WartoÊç wygranej w grach i zak∏adach wza-
jemnych, 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 staw-
ki.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólna wartoÊç wygranych w grze liczbo-
wej, totalizatorze i grze bingo pieni´˝ne nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 50% kwoty wp∏aconych
stawek, a w loterii pieni´˝nej, loterii fanto-
wej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 30% ∏àcznej ceny
przeznaczonych do sprzeda˝y losów lub in-
nych dowodów udzia∏u w grze.”;

12) w art. 11:

a) ust. 1—5 otrzymujà brzmienie:

„1. 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 zwro-
tem tych dowodów, chyba ˝e regulamin
tych gier lub zak∏adów stanowi inaczej.

2. Podmiot urzàdzajàcy gry lub zak∏ady wza-
jemne, o których mowa w art. 2, nie ma obo-
wiàzku badania uprawnieƒ okaziciela losu
lub innego dowodu udzia∏u w grze lub zak∏a-
dzie, mo˝e jednak wstrzymaç wyp∏at´ (wy-
danie) wygranej na okres nieprzekraczajàcy
30 dni, je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do
uprawnieƒ okaziciela do rozporzàdzania lo-
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sem 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. Nie dokonuje si´ wyp∏aty (wydania) wygra-
nej 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. W razie utraty lub zniszczenia losu albo inne-
go dowodu udzia∏u w grze lub zak∏adzie
wzajemnym, o których mowa w art. 2, wy-
stawionego imiennie albo na okaziciela,
stwierdzajàcego udzia∏ w takiej grze lub za-
k∏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.

5. Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad
wzajemny lub gr´ na automacie jest obo-
wiàzany, na ˝àdanie uczestnika gry losowej,
zak∏adu wzajemnego lub gry na automacie,
wystawiç imienne zaÊwiadczenie o uzyska-
nej przez niego wygranej. ZaÊwiadczenie
jest drukiem Êcis∏ego zarachowania. Za-
Êwiadczenie mo˝e byç wystawione najpóê-
niej w dniu nast´pujàcym po dniu, w którym
uzyskano wygranà, lub po dniu, w którym
nastàpi∏a wyp∏ata (wydanie) wygranej. Pod-
miot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad wza-
jemny lub gr´ na automacie jest obowiàza-
ny prowadziç ewidencj´ zaÊwiadczeƒ oraz
przechowywaç odpisy wydanych zaÊwiad-
czeƒ przez 5 lat nast´pujàcych po roku,
w którym uzyskano wygranà lub nastàpi∏a
wyp∏ata (wydanie) wygranej.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad
wzajemny lub gr´ na automacie jest obo-
wiàzany nabywaç druki zaÊwiadczeƒ o uzy-
skanej wygranej od ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 5, sposób nabywania druków za-
Êwiadczeƒ oraz ewidencjonowania zaÊwiad-
czeƒ, 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,

2) rodzaju gry losowej, zak∏adu wzajemne-
go lub gry na automacie oraz terminu
uzyskania wygranej,

3) wysokoÊci wygranej.”;

13) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Roszczenia zwiàzane z udzia∏em w grze
lub zak∏adzie wzajemnym, o których
mowa w art. 2, przedawniajà si´ z up∏y-
wem 6 miesi´cy od dnia wymagalno-
Êci.

2. Bieg przedawnienia roszczeƒ ulega za-
wieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowie-
dzi na reklamacj´.”;

14) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
urzàdzanie lub prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajem-
nych lub gier na automatach oraz podmiot
wykonujàcy monopol Paƒstwa w zakresie
gier losowych przedstawiajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicz-
nych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu
takiej gry lub zak∏adu.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do przedstawiania i zatwierdzania regula-
minu oraz zatwierdzania zmian w regula-
minie gier na automatach o niskich wygra-
nych, z tym ˝e czynnoÊci ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych wy-
konuje izba skarbowa, która udziela zezwo-
lenia.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: 

„4. Regulamin gry lub zak∏adu wzajemnego,
o których mowa w art. 2, okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i zasady gry lub za-
k∏adu, w tym okreÊlenie wygranych, ter-
miny 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, prze-
znaczonego do natychmiastowej wyp∏a-
ty wygranych.

5. Podmiot urzàdzajàcy gry lub zak∏ady wza-
jemne, o których mowa w art. 2, jest obowià-
zany do zapewnienia ich uczestnikom mo˝li-
woÊci zapoznania si´ z treÊcià regulaminu.”;

15) po art. 15 dodaje si´ art. 15a i 15b w brzmieniu:

„Art. 15a. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub
gr´ bingo fantowe jest obowiàzany
przedstawiç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych, w termi-
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nie 30 dni od dnia zakoƒczenia urzàdza-
nej gry, szczegó∏owà informacj´ o reali-
zacji obowiàzku wynikajàcego z art. 6
ust. 3.

Art. 15b. 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 fan-
towej oraz kartony do gry bingo pie-
ni´˝ne i fantowe przed sfa∏szowaniem
oraz przedwczesnym odczytaniem wy-
niku gry, w szczególnoÊci przed prze-
Êwietleniem, otwarciem lub zdrapa-
niem farby ochronnej i zamkni´ciem
lub ponownym naniesieniem farby
ochronnej bez naruszenia struktury pa-
pieru.

2. Kartony do gry bingo pieni´˝ne sà pro-
dukowane przez przedsi´biorc´, o któ-
rym mowa w art. 14, wed∏ug jednolite-
go wzoru zatwierdzonego przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

3. Automaty i urzàdzenia do gier powin-
ny byç przystosowane do ochrony
praw grajàcych i realizacji przepisów
ustawy.

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 na automatach i gier
na automatach o niskich wygranych
lub przez podmioty wykonujàce mono-
pol Paƒstwa, po dopuszczeniu ich do
eksploatacji i u˝ytkowania przez mini-
stra 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 mo-
wa w art. 2.”;

16) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, majàc na wzgl´dzie ochron´
interesów uczestników gier lub zak∏adów
oraz zapewnienie prawid∏owoÊci przebie-
gu takiej gry lub zak∏adu, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) ogólne warunki urzàdzania gier i za-
k∏adów wzajemnych, o których mowa
w art. 2, w tym obowiàzki podmiotu
urzàdzajàcego gry lub zak∏ady wza-
jemne wobec ich uczestników, a tak˝e
tryb zg∏aszania roszczeƒ oraz wyma-
gania dotyczàce regulaminów loterii
fantowej, gry bingo fantowe, loterii
promocyjnej i loterii audioteksowej,

2) szczegó∏owe warunki dopuszczenia
do eksploatacji i u˝ytkowania automa-
tów i urzàdzeƒ do gier oraz warunki
przyznania uprawnieƒ okreÊlonym
podmiotom do wprowadzenia do eks-
ploatacji i u˝ytkowania takich automa-
tów lub urzàdzeƒ,

3) warunki produkcji i sprzeda˝y karto-
nów do gry bingo pieni´˝ne, sposoby
zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce pod-
robienie kartonu oraz jego treÊç.”;

17) w art. 17:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W wideoloteriach i grach na automatach
o niskich wygranych mogà uczestniczyç
wy∏àcznie osoby, które ukoƒczy∏y 18 lat.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa; do tej op∏aty majà za-
stosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierp-
nia 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 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387). 

6. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób upowa˝nio-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych do sprawowania nad-
zoru i kontroli, inspektorów kontroli skarbo-
wej oraz pracowników szczególnego nadzo-
ru podatkowego.”;

18) w art. 18 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) numeru, serii i cech dokumentów potwierdza-
jàcych to˝samoÊç.”;

19) art. 19 i 20 otrzymujà brzmienie:

„Art. 19. 1. Osoby sprawujàce zarzàd nad oÊrod-
kami gier i punktami przyjmowania za-
k∏adów, osoby zatrudnione w celu
sprawowania nadzoru nad grami i za-
k∏adami wzajemnymi, o których mowa
w art. 2, oraz osoby bezpoÊrednio pro-
wadzàce te gry lub zak∏ady sà obowià-
zane 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 prowa-
dzàcymi dzia∏alnoÊç na podstawie
przepisów ustawy. 

3. Âwiadectwo zawodowe wydaje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
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blicznych, na czas okreÊlony, osobie,
która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce wa-
runki:

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 po-
pe∏nione z winy umyÊlnej,

4) posiada wiedz´ potwierdzonà egza-
minem. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e uznaç za równowa˝-
ne ze Êwiadectwami zawodowymi
Êwiadectwa wydane przez wyspecjali-
zowanà organizacj´ prowadzàcà szko-
lenie w zakresie gier i zak∏adów wza-
jemnych, o których mowa w art. 2. 

5. Warunkiem wydania Êwiadectwa za-
wodowego 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∏a-
dów wzajemnych oraz w celu zapew-
nienia prawid∏owoÊci przebiegu takiej
gry lub zak∏adu, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia: 

1) stanowiska lub funkcje, których wy-
konywanie wià˝e si´ z konieczno-
Êcià uzyskania Êwiadectwa zawodo-
wego,

2) wzór Êwiadectwa zawodowego.

Art. 20. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 19 ust. 3
pkt 4, polega na sprawdzeniu znajomo-
Êci przepisów o grach i zak∏adach wza-
jemnych, o których mowa w art. 2, w za-
kresie niezb´dnym do zajmowania da-
nego stanowiska.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzami-
nacyjna sk∏adajàca si´ z 3 osób wyzna-
czonych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych spoÊród
pracowników urz´du obs∏ugujàcego te-
go ministra.

3. Warunkiem przystàpienia do egzaminu
jest wniesienie op∏aty egzaminacyjnej. 

4. Cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej za
swoje czynnoÊci otrzymujà wynagro-
dzenie.

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

1) regulamin dzia∏ania komisji egzami-
nacyjnej,

2) regulamin przeprowadzania egzami-
nu i tryb jego sk∏adania,

3) sposób ustalania i wysokoÊç wyna-
grodzenia cz∏onków komisji egzami-
nacyjnej.”; 

20) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Spó∏ka prowadzàca dzia∏alnoÊç w zakre-
sie gier losowych jest obowiàzana do za-
instalowania w kasynie gry systemu s∏u-
˝àcego kontroli przebiegu i prowadzenia
gier, w tym umo˝liwiajàcego rozstrzyga-
nie wàtpliwoÊci zwiàzanych z urzàdzany-
mi grami oraz weryfikacj´ prawid∏owo-
Êci 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∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych
do sprawowania nadzoru i kontroli, in-
spektorom kontroli skarbowej, pracow-
nikom szczególnego nadzoru podatko-
wego lub uczestnikom gry zg∏aszajà-
cym reklamacje.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki doty-
czàce instalacji i wykorzystania syste-
mu, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc  w szczególnoÊci koniecznoÊç za-
pewnienia mo˝liwoÊci odtworzenia
przebiegu ka˝dej gry.”;

21) w art. 24: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych udziela izba skarbo-
wa, na której obszarze dzia∏ania sà urzàdza-
ne i prowadzone takie gry.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e przekazaç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, okreÊlonym izbom i urz´dom skar-
bowym uprawnienia do wydawania zezwo-
leƒ na urzàdzanie loterii fantowych, gry bin-
go fantowe, loterii promocyjnych i loterii au-
dioteksowych urzàdzanych na obszarze jed-
nego województwa oraz okreÊliç szczegó∏o-
wy sposób ich wydawania, uwzgl´dniajàc
ochron´ praw grajàcych oraz potrzeb´ w∏a-
Êciwej kontroli prowadzenia gier.”;
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22) w art. 25:

a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„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:”,

b) w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) 200 tys. EURO — gdy zezwolenie dotyczy
prowadzenia gier na automatach o niskich
wygranych.”;

23) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. W spó∏kach prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gier i zak∏adów wzajem-
nych, 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 wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia mogà
byç wydawane tylko akcje imienne.

3. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u
spó∏ek prowadzàcych dzia∏alnoÊç w za-
kresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1,
wymaga uzyskania zezwolenia mini-
stra 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 wygra-
nych 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), któ-
rych wartoÊç nie przekracza jednej setnej
kapita∏u spó∏ki, nie stosuje si´ ust. 3 i 4.

6. Wniosek w sprawie zezwoleƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 4, zawiera:

1) imienne oznaczenie akcjonariuszy
(udzia∏owców), z okreÊleniem war-
toÊci 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 osobo-
wych tej osoby (imiona i nazwi-
ska, wiek, obywatelstwo, miej-
sce zamieszkania, zawód oraz
rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzajàcego to˝samoÊç),

3) wskazanie êróde∏ pochodzenia
Êrodków na nabycie lub obj´cie ak-
cji (udzia∏ów) i przedstawienie od-
powiednich dokumentów potwier-
dzajàcych legalnoÊç tych Êrodków.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6,
do∏àcza si´:

1) odpis aktu notarialnego umowy
spó∏ki lub statutu spó∏ki oraz aktual-
ny odpis z Krajowego Rejestru Sà-
dowego,

2) aktualny odpis umowy lub statutu
spó∏ki oraz aktualny odpis z Krajo-
wego Rejestru Sàdowego w przy-
padku spó∏ki, o której mowa w ust. 6
pkt 2 lit. a,

3) dokumenty potwierdzajàce stan fi-
nansowy spó∏ki, której akcje (udzia-
∏y) sà zbywane, oraz sytuacj´ finan-
sowà nabywcy.”;

24) w art. 27a zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„O zezwolenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a,
mogà ubiegaç si´ spó∏ki, które udokumentujà:”;

25) po art. 27a dodaje si´ art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 24
ust. 1 i 1a, nie jest wydawane, je˝eli:

1) za∏o˝ycielami albo akcjonariusza-
mi (udzia∏owcami) spó∏ek prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
gier i zak∏adów wzajemnych, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, dyspo-
nujàcymi akcjami (udzia∏ami), któ-
rych wartoÊç przekracza jednà set-
nà kapita∏u spó∏ki, lub cz∏onkami
zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji rewizyjnej takich spó∏ek sà oso-
by fizyczne, prawne lub spó∏ki nie-
posiadajàce osobowoÊci prawnej,
co do których istniejà uzasadnione
zastrze˝enia z punktu widzenia
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub po-
rzàdku publicznego,

2) cz∏onkami zarzàdu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej spó∏ek pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
gier i zak∏adów wzajemnych, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, sà osoby
fizyczne nieb´dàce obywatelami
polskimi lub obywatelami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego lub Organizacji Wspó∏pracy
Gospodarczej i Rozwoju,

3) przed organami wymiaru sprawie-
dliwoÊci toczy si´ post´powanie
przeciwko osobom wymienionym
w pkt 1 i 2 w sprawach przest´pstw
okreÊlonych w art. 299 Kodeksu
karnego.
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2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do wydawania zezwoleƒ, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 3 i 4.”;

26) art. 28 i 28a otrzymujà brzmienie:

„Art. 28. 1. Spó∏ka, która uzyska∏a zezwolenie na
urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych,
o których mowa w art. 2, nie mo˝e powie-
rzyç innemu podmiotowi wykonywania
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem
lub urzàdzaniem tych gier lub zak∏adów.

2. Automaty i urzàdzenia do gier nie mo-
gà stanowiç w∏asnoÊci osób trzecich.

Art. 28a. Przepisów art. 26—28 nie stosuje si´ do
dzia∏alnoÊci w zakresie loterii promocyj-
nej, loterii audioteksowej, loterii fantowej
i gry bingo fantowe.”;

27) w art. 29 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Kasyna gry mogà byç lokalizowane w miejsco-
woÊciach liczàcych do 250 tys. mieszkaƒców —
jedno kasyno. Na ka˝de kolejne rozpocz´te
250 tys. mieszkaƒców liczba dozwolonych ka-
syn zwi´ksza si´ o 1.

2. Salony gier na automatach oraz salony gry bin-
go pieni´˝ne mogà byç lokalizowane w miej-
scowoÊciach liczàcych do 100 tys. mieszkaƒ-
ców — jeden salon. Na ka˝de kolejne rozpocz´-
te 100 tys. mieszkaƒców liczba dozwolonych
salonów gier zwi´ksza si´ o 1.

3. 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 kasy-
na gry, salonu gry bingo pieni´˝ne lub salonu
gier na automatach.”;

28) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Punkty gry na automatach o niskich wy-
granych mogà byç usytuowane w loka-
lach gastronomicznych, handlowych lub
us∏ugowych, oddalonych co najmniej
100 m od szkó∏, placówek oÊwiatowo-wy-
chowawczych, opiekuƒczych oraz oÊrod-
ków kultu religijnego.”;

29) uchyla si´ art. 31 i 31a;

30) w art. 32:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier cylin-
drycznych, gier w karty, gier w koÊci, gry bin-
go pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych, gier na
automatach oraz gier na automatach o ni-
skich wygranych powinien zawieraç:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpis aktu notarialnego umowy spó∏ki
lub statutu spó∏ki akcyjnej oraz aktualny
odpis z Krajowego Rejestru Sàdowe-
go,”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) odpis dokumentów wskazujàcych na
prawo do w∏adania budynkiem (loka-
lem) lub umowy zobowiàzujàcej do od-
dania we w∏adanie budynku (lokalu),
w którym b´dà urzàdzane gry, a w przy-
padku punktu przyjmowania zak∏adów
wzajemnych — zgod´ w∏adajàcego bu-
dynkiem (lokalem) na korzystanie z bu-
dynku (lokalu),”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przewidywany rodzaj gier lub zak∏adów,
o których mowa w art. 2, oraz ich liczb´,
wraz z informacjà o planowanej kolejno-
Êci ich uruchomienia,”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) projekty regulaminów gier,”,

— w pkt 18 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem 
i dodaje si´ pkt 19 w brzmieniu:

„19) oÊwiadczenia osób, o których mowa
w art. 27b ust. 1 pkt 1 i 2, ̋ e nie toczy si´
przeciwko nim post´powanie przed or-
ganami wymiaru sprawiedliwoÊci
w sprawach przest´pstw okreÊlonych
w art. 299 Kodeksu karnego.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 19, jest sk∏adane pod rygorem stwier-
dzenia niewa˝noÊci zezwolenia.”,

c) w ust. 2:

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) projekt regulaminu gry,”,

— w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem 
i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) ekspertyz´ losów, innych dowodów
udzia∏u w grze lub kartonów, potwier-
dzajàcà zabezpieczenie przed sfa∏szo-
waniem oraz przedwczesnym odczyta-
niem wyniku gry, w szczególnoÊci przed
przeÊwietleniem, otwarciem lub zdrapa-
niem farby ochronnej i zamkni´ciem lub
ponownym naniesieniem farby ochron-
nej bez naruszenia struktury papieru.”;

31) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby fizyczne b´dàce wspólnikami spó∏ki,
prowadzàcej dzia∏alnoÊç w zakresie gier i za-
k∏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

Dziennik Ustaw Nr 84 — 5552 — Poz. 774



osoby fizyczne zarzàdzajàce podmiotem lub
reprezentujàce podmiot ubiegajàcy si´ o ze-
zwolenie na urzàdzanie loterii fantowych
i gry bingo fantowe powinny posiadaç nie-
nagannà opini´, w szczególnoÊci muszà
przedstawiç zaÊwiadczenie, ̋ e nie by∏y kara-
ne za przest´pstwa z winy umyÊlnej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
nierezydentów b´dàcych osobami fizyczny-
mi. Osoby te powinny ponadto przedstawiç
odpowiednie, uwierzytelnione zaÊwiadcze-
nia, wystawione przez w∏aÊciwe w∏adze
paƒstwa, którego sà obywatelami lub sta∏y-
mi mieszkaƒcami.”;

32) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwo-
lenia na urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alno-
Êci 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.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozpatrzenie wniosków, o których mowa
w ust. 1, odnoszàcych si´ do loterii promo-
cyjnej i loterii audioteksowej nast´puje
w terminie 2 miesi´cy.”;

33) w art. 35:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„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 automa-
tach oraz gier na automatach o niskich wy-
granych obejmuje:”,

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3) miejsce urzàdzania gier lub zak∏adów,

4) rodzaj i minimalnà oraz maksymalnà licz-
b´ gier lub zak∏adów,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, 3
i 3a, do∏àcza si´ zatwierdzone regulaminy
gier lub zak∏adów.”;

34) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci w za-
kresie gier urzàdzanych w kasynie gry, w salo-
nie gier na automatach, w salonie gry bingo
pieni´˝ne oraz w zakresie zak∏adów wzajem-
nych i gier na automatach o niskich wygranych
udziela si´ na okres 6 lat.”;

35) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. Jedno zezwolenie jest udzielane na pro-
wadzenie jednego oÊrodka gier albo
okreÊlonej w zezwoleniu liczby punktów
przyjmowania zak∏adów wzajemnych lub
punktów gier na automatach o niskich
wygranych.”;

36) w art. 38:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) 1 000 EURO — w przypadku punktu gier na
automatach o niskich wygranych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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 zaspoko-
jeniu innych ewentualnych roszczeƒ, w tym
zw∏aszcza z tytu∏u zobowiàzaƒ podatko-
wych.”;

37) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 wyda-
nie Êwiadectwa zawodowego lub uznanie za
równowa˝ne z nim Êwiadectwa, o którym
mowa w art. 19 ust. 4.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. 10% Êrodków, o których mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na zakupy specjalistycznego
sprz´tu i wyposa˝enia oraz szkolenie zapew-
niajàce zwi´kszenie skutecznoÊci nadzoru
i kontroli nad dzia∏alnoÊcià podmiotów urzà-
dzajàcych gry i zak∏ady, o których mowa
w art. 2.  

4. Ze Êrodków, o których mowa w ust. 3, mo-
gà byç równie˝ pokrywane koszty dodatko-
wych badaƒ dokumentów przedstawio-
nych przez wnioskodawców i koszty wery-
fikacji podmiotów urzàdzajàcych gry i za-
k∏ady, o których mowa w art. 2, oraz koszty
badaƒ rynku tych gier i zak∏adów zleconych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych wyspecjalizowanym
instytucjom.”;

38) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
gier i zak∏adów, o których mowa w art. 2, na
podstawie udzielonego zezwolenia oraz pod-
mioty urzàdzajàce gry i loterie stanowiàce mo-
nopol Paƒstwa podlegajà opodatkowaniu po-
datkiem od gier.”;
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39) w art. 42:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w loteriach i grze telebingo — suma wp∏y-
wów uzyskanych ze sprzeda˝y losów lub in-
nych dowodów udzia∏u w grze,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w wideoloteriach — kwota stanowiàca ró˝-
nic´ mi´dzy kwotà wp∏aconà lub zakredyto-
wanà w pami´ci terminala a sumà wygra-
nych uzyskanych przez uczestników gier,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w grach na automatach — kwota stanowià-
ca ró˝nic´ mi´dzy kwotà uzyskanà z wymia-
ny ̋ etonów do gry lub wp∏aconà do kasy sa-
lonu i zakredytowanà w pami´ci automatu
lub wp∏aconà do automatu a sumà wygra-
nych uzyskanych przez uczestników gier,”;

40) po art. 42 dodaje si´ art. 42a i 42b w brzmieniu:

„Art. 42a. 1. Podmioty podlegajàce opodatkowa-
niu podatkiem od gier, zwane dalej
„podatnikami”, sà obowiàzane do
obliczania i wp∏acania podatku od
gier za okresy miesi´czne, z zastrze˝e-
niem ust. 3.

2. Podatek od gier jest wp∏acany na ra-
chunek w∏aÊciwego urz´du skarbowe-
go w terminie do 10 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, którego do-
tyczy 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.

4. Podatnicy sà obowiàzani bez wezwa-
nia do sk∏adania w urz´dzie skarbo-
wym deklaracji podatkowych dla po-
datku od gier, wed∏ug ustalonego
wzoru, za okresy miesi´czne w termi-
nie, o którym mowa w ust. 2.

5. Zobowiàzanie podatkowe w podatku
od gier przyjmuje si´ w kwocie wyni-
kajàcej z deklaracji, chyba ˝e organ
podatkowy lub organ kontroli skarbo-
wej okreÊli je w innej wysokoÊci.

6. Podatnicy urzàdzajàcy loteri´ fantowà
lub gr´ bingo fantowe, niezale˝nie od
obowiàzku z∏o˝enia deklaracji, sà obo-
wiàzani do przedstawienia w∏aÊciwe-
mu urz´dowi skarbowemu rozliczenia
wyniku finansowego urzàdzanych
gier w terminie 30 dni od dnia zakoƒ-
czenia gry, okreÊlonego w zezwoleniu.

Art. 42b. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podat-
kowych 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 prowadzà-
cego zak∏ady wzajemne, gry liczbowe,
loterie pieni´˝ne, gr´ telebingo lub wi-
deoloteri´,

3) wed∏ug siedziby organu, który wyda∏
zezwolenie na urzàdzanie loterii fanto-
wej, gry bingo fantowe lub gry na au-
tomatach o niskich wygranych.”;

41) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór deklaracji podatkowej
dla podatku od gier.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia:

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

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

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

1) specyfik´ poboru podatku od gier,

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

42) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. Przedsi´biorca, o którym mowa
w art. 14, b´dàcy p∏atnikiem podatku
od gier, sporzàdza i przedstawia rozli-
czenie podatku za pomocà rejestru po-
datku od gier. Rejestr jest sporzàdzany
odr´bnie dla ka˝dej ze spó∏ek nabywa-
jàcych kartony do gry bingo pieni´˝ne.

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 przed-
stawienia ich w∏aÊciwemu urz´do-
wi skarbowemu do dnia 1 marca
roku nast´pujàcego po roku, które-
go to obliczenie dotyczy; oblicze-
nie zawiera sumy wp∏at podatku
od gier pobranych od spó∏ek urzà-
dzajàcych gr´ bingo pieni´˝ne,

2) przechowywania prowadzonych
rejestrów podatku od gier oraz do-
wodów 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 rozpo-
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rzàdzenia, niezb´dne elementy, które
powinien zawieraç rejestr, o którym
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ prowadzenia poszcze-
gólnych rodzajów gier i zak∏adów,

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

43) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawka podatku od gier wynosi dla:

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

2) loterii pieni´˝nej i gry telebingo — 15%,

3) gier liczbowych — 20%,

4) gier prowadzonych w kasynach gry i w sa-
lonach gier na automatach oraz dla wideo-
loterii — 45%.”;

44) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Podatnicy posiadajàcy zezwolenie na
urzàdzanie gier na automatach o ni-
skich wygranych uiszczajà podatek od
gier w formie zrycza∏towanej, w wyso-
koÊci 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,

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

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

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

2. WartoÊç euro ustala si´ przy zastoso-
waniu kursu kupna walut obcych,
og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski, z ostatniego dnia miesiàca po-
przedzajàcego miesiàc, w którym na-
st´puje zap∏ata podatku.”;

45) w art. 46 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 3, uwzgl´dnia:

1) specyfik´ prowadzenia poszczególnych ro-
dzajów gier i zak∏adów,

2) za∏o˝enia ustawy bud˝etowej, w szczegól-
noÊci dotyczàce dochodów z tytu∏u podatku
od gier, oraz potrzeb´ zapewnienia p∏ynno-
Êci wp∏ywów bud˝etowych.”;

46) tytu∏ rozdzia∏u 4a otrzymuje brzmienie:

„Dop∏aty”;

47) art. 47a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 47a. 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 wideo-
loteriach, loteriach pieni´˝nych
i grze telebingo.

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

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

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

48) w art. 47b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty urzàdzajàce gry, o których mowa
w art. 4 ust. 1, sà obowiàzane do przekazy-
wania 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 fi-
zycznej i sportu — w wysokoÊci 80%.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wp∏ywy z dop∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 1, sà przeznaczone wy∏àcznie na pro-
mowanie i wspieranie:

1) ogólnopolskich i mi´dzynarodowych
przedsi´wzi´ç artystycznych, w tym
o charakterze edukacyjnym,

2) twórczoÊci literackiej i czasopiÊmiennic-
twa oraz dzia∏aƒ na rzecz kultury j´zyka
polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspie-
ranie czasopism kulturalnych i literatury
niskonak∏adowej,

3) dzia∏aƒ na rzecz ochrony polskiego dzie-
dzictwa narodowego,

4) m∏odych twórców i artystów,

5) dzia∏aƒ na rzecz dost´pu do dóbr kultu-
ry osób niepe∏nosprawnych.”,

c) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:

„2. Wp∏ywy z dop∏at, o których mowa w ust. 1
pkt 2, sà przeznaczone wy∏àcznie na moder-
nizacj´, remonty i dofinansowanie inwesty-
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cji obiektów sportowych oraz rozwijanie
sportu wÊród dzieci, m∏odzie˝y i osób nie-
pe∏nosprawnych.

2a. Gospodarka finansowa Êrodkami, o których
mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób
okreÊlony w art. 21 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 594).”,

d) po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki 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 reali-
zowanych zadaƒ, z uwzgl´dnieniem wyso-
koÊci przychodów Êrodków specjalnych.”,

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. 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.”,

f) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do wydatków realizowanych ze Êrodków,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ przepi-
sy ustawy, o której mowa w ust. 2a, dotyczà-
ce dotacji celowych podlegajàcych szczegól-
nym zasadom rozliczania.”;

49) w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych sprawuje równie˝ szczególny nadzór po-
datkowy zwiàzany z kontrolà obliczania rezul-
tatów gry na sto∏ach i na automatach oraz
szczególny nadzór podatkowy w zakresie gier
na automatach o niskich wygranych.”;

50) po art. 48 dodaje si´ art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Izba skarbowa, która udzieli∏a zezwole-
nia, 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 ze-
zwoleniem oraz regulaminem gry.”;

51) w art. 49:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podmioty urzàdzajàce i prowadzàce gry i zak∏a-
dy, o których mowa w art. 2, sà obowiàzane, na
ka˝de wezwanie, umo˝liwiç inspektorom kon-
troli 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:”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Podmioty urzàdzajàce gry w kasynach gry
sà obowiàzane do prowadzenia ewidencji
napiwków. Do ewidencji napiwków stosuje
si´ ust. 1 pkt 2 i 6.”;

52) w art. 51:

a) uchyla si´ pkt 1—3,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) okreÊliç sposób ewidencjonowania napiw-
ków w kasynach gry, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia skutecznoÊci w zakresie
sprawowanego nadzoru i kontroli.”;

53) w art. 52:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) narusza ustaw´ lub warunki zezwolenia,”,

b) w ust. 2 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) skazania, prawomocnym wyrokiem sàdu,
osoby wymienionej w art. 27b ust. 1 pkt 1, za
przest´pstwa okreÊlone w art. 299 Kodeksu
karnego.”; 

54) po art. 52a dodaje si´ art. 52b i 52c w brzmieniu:

„Art. 52b. W zakresie gier na automatach o niskich
wygranych czynnoÊci ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych
okreÊlone w art. 49, 50 i 52 wykonuje
w∏aÊciwa izba skarbowa.

Art. 52c. Izby skarbowe corocznie, w terminie do
dnia 30 czerwca, przedk∏adajà ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych informacj´ o realizacji ustawy
w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89,
poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169,
poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240,
poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymujà brzmienie:

„6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach,
grach na automatach, grach na automatach
o niskich wygranych oraz grach w bingo pie-
ni´˝ne i fantowe urzàdzanych i prowadzonych
przez uprawniony podmiot na podstawie prze-
pisów o grach i zak∏adach wzajemnych,

Dziennik Ustaw Nr 84 — 5556 — Poz. 774



6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pie-
ni´˝nych, grze telebingo, zak∏adach wzajem-
nych, loteriach promocyjnych, loteriach audio-
teksowych i loteriach fantowych, je˝eli jedno-
razowa wartoÊç tych wygranych nie przekracza
2 280 z∏otych, urzàdzanych i prowadzonych
przez uprawniony podmiot na podstawie prze-
pisów o grach i zak∏adach wzajemnych,”;

2) w art. 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Je˝eli przedmiotem wygranych: w grach licz-
bowych, loteriach pieni´˝nych, grze telebingo,
zak∏adach wzajemnych, loteriach promocyj-
nych, loteriach audioteksowych i loteriach fan-
towych oraz wygranych lub nagród w konkur-
sach sà rzeczy, podatnik jest obowiàzany wp∏a-
ciç p∏atnikowi oraz podmiotowi uprawnione-
mu na podstawie odr´bnych przepisów do
prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych
kwot´ nale˝nego podatku zrycza∏towanego
przed wydaniem rzeczy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kon-
troli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81,
poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216,
poz. 1824) w art. 35b:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) urzàdzanie gier w kasynach gry, na automa-
tach i na automatach o niskich wygranych, tam
gdzie si´ one znajdujà.”;

2) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otwarcia i zamkni´cia sto∏ów gry w kasynach
gry, obliczania rezultatów gier na sto∏ach i na
automatach, a tak˝e przychodów oraz stoso-
wania maksymalnej stawki i wartoÊci maksy-
malnej wygranej w grach na automatach o ni-
skich wygranych,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640,
z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150
i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41,
poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów
wzajemnych, gier na automatach i gier na auto-
matach o niskich wygranych, podlegajàcej opo-

datkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnej ustawie,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 50, poz. 424) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 66. Do papierów wartoÊciowych, okreÊlonych
w art. 3 ust. 2 i 3, dopuszczonych do publicz-
nego obrotu, nie stosuje si´ przepisów
o grach i zak∏adach wzajemnych.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592 i Nr 65,
poz. 595) w art. 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) gry losowe, zak∏ady wzajemne, gry na automa-
tach i gry na automatach o niskich wygranych,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 30 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W wypadkach okreÊlonych w art. 107 § 1—3
przepadkowi podlega stanowiàcy przedmiot
czynu zabronionego dokument lub urzàdze-
nie gry losowej, zak∏adu wzajemnego, gry na
automacie lub gry na automacie o niskich
wygranych oraz wygrane, które na podsta-
wie tego dokumentu przypadajà grajàcemu,
a tak˝e Êrodki uzyskane ze sprzeda˝y udzia∏u
w grze lub wp∏aconych stawek. Przepis sto-
suje si´ odpowiednio tak˝e w wypadkach
okreÊlonych w art. 109 i 110.”;

2) w art. 53 § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. U˝yte w rozdziale 9 kodeksu okreÊlenia,
a w szczególnoÊci: „gra bingo fantowe”,
„gra losowa”, „gra na automacie”, „gra na
automacie o niskich wygranych”, „loteria
audioteksowa”, „loteria fantowa”, „loteria
promocyjna”, „zak∏ady wzajemne”, „zezwo-
lenie”, majà znaczenie nadane im w przepi-
sach o grach i zak∏adach wzajemnych.”;

3) tytu∏ rozdzia∏u 9 otrzymuje brzmienie:

„Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier losowych, zak∏adów
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wzajemnych, gier na automatach i gier na automa-
tach o niskich wygranych”;

4) w art. 107:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warun-
kom zezwolenia urzàdza lub prowadzi gr´
losowà, zak∏ad wzajemny, gr´ na automacie
lub gr´ na automacie o niskich wygranych, 

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 2, albo obu tym karom ∏àcznie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu zabro-
nionego okreÊlonego w § 1 lub 2 w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej z organi-
zowania zbiorowego uczestnictwa w grze
losowej, zak∏adzie wzajemnym, grze na
automacie lub grze na automacie o niskich
wygranych,

podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolno-
Êci do lat 3, albo obu tym karom ∏àcznie.”;

5) u˝yte w art. 109 i w art. 110 wyrazy „zak∏adzie wza-
jemnym lub grze na automacie” zast´puje si´ wy-
razami „zak∏adzie wzajemnym, grze na automacie
lub grze na automacie o niskich wygranych”.

Art. 8. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
noÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpiecz-
ny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 oraz z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204) w art. 10 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) us∏ug w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 230, poz. 1921) w art. 14 uchyla si´ ust. 4a. 

Art. 10. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50,
poz. 424) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Transakcja gie∏dowa nie stanowi gry ani
zak∏adu w rozumieniu art. 413 Kodeksu cy-
wilnego, ani te˝ gry losowej lub zak∏adu
wzajemnego w rozumieniu przepisów
o grach i zak∏adach wzajemnych, nawet je-
˝eli wed∏ug wyraênej lub dorozumianej
woli stron rzeczywiste spe∏nienie wzajem-
nych Êwiadczeƒ jest wy∏àczone, a tylko
jedna lub druga ze stron jest obowiàzana
zap∏aciç ró˝nic´ mi´dzy umówionà cenà
sprzeda˝y a cenà rynkowà w czasie wyko-
nania umowy.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wy-
Êcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) w art. 14 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot organizujàcy na podstawie przepisów
o grach i zak∏adach wzajemnych zak∏ady wzajem-
ne na wyÊcigi konne uiszcza op∏at´ na rzecz Klu-
bu w wysokoÊci 2% sumy wp∏aconych stawek na
zak∏ady wzajemne na wyÊcigi konne w danym
miesiàcu, w terminie do 20 dnia nast´pnego mie-
siàca.”.

Art. 12. 1. Przepis art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje 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 (akcjo-
nariuszami) spó∏ek, o których mowa w art. 5 ust. 1 usta-
wy zmienianej w art. 1, mogà byç wy∏àcznie osoby kra-
jowe, nieb´dàce osobami zale˝nymi od podmiotów za-
granicznych w rozumieniu przepisów o publicznym ob-
rocie papierami wartoÊciowymi.

Art. 13. Przepisu art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 1 nie stosuje si´ do osób wymienionych w tym
przepisie sprawujàcych 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 lo-
sowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automa-
tach”, 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 wy-
dane 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 jed-
nak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 16. Do loterii pieni´˝nych urzàdzanych na pod-
stawie 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.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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