
Dziennik Ustaw Nr 102 — 6877 — Poz. 946

Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wza-
jemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) ogólne warunki urzàdzania gier i zak∏adów wzajem-
nych, w tym szczegó∏owe obowiàzki podmiotu
urzàdzajàcego gry lub zak∏ady wzajemne wobec
ich uczestników, tryb zg∏aszania roszczeƒ oraz wy-
magania dotyczàce regulaminów loterii fantowej,
gry bingo fantowe, loterii promocyjnej i loterii au-
dioteksowej;

2) warunki dopuszczenia do eksploatacji i u˝ytkowa-
nia 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 bin-
go pieni´˝ne, sposoby zabezpieczenia uniemo˝li-
wiajàce podrobienie kartonu oraz jego treÊç;

4) szczegó∏owe warunki instalacji i wykorzystania syste-
mu s∏u˝àcego kontroli przebiegu i prowadzenia gier;

5) wzór zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, sposób na-
bywania druków zaÊwiadczeƒ oraz ewidencjonowa-
nia zaÊwiadczeƒ, w tym prowadzenia ich rejestru.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych;

2) „automacie” — rozumie si´ przez to automat do
gier i automat do gier o niskich wygranych.

Rozdzia∏ 2
Ogólne warunki urzàdzania gier 

i zak∏adów wzajemnych

§ 3. 1. Gry i zak∏ady wzajemne sà urzàdzane zgod-
nie z zatwierdzonymi regulaminami gier.

2. Roszczenie zg∏asza si´ na piÊmie z podaniem
w szczególnoÊci imienia i nazwiska zg∏aszajàcego, ro-
dzaju gry lub zak∏adu wzajemnego, z którym jest zwià-
zane roszczenie, oraz rodzaju roszczenia. 

§ 4. 1. Podmiot urzàdzajàcy gry i zak∏ady wzajemne
jest obowiàzany zapewniç przestrzeganie zakazu
udzia∏u w grach i zak∏adach wzajemnych osób, które
nie ukoƒczy∏y 18 lat, w szczególnoÊci przez umieszcze-
nie w widocznym miejscu informacji o zakazie uczest-
niczenia w grach i zak∏adach wzajemnych osób, które
nie ukoƒczy∏y 18 lat. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest ponadto
obowiàzany zapewniç utrzymanie porzàdku i ∏adu na
terenie oÊrodka gier, punktu przyjmowania zak∏adów
wzajemnych lub punktu gry na automatach o niskich
wygranych oraz w miejscu, w którym sà urzàdzane wi-
deoloterie.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany zapoznaç uczestników gier lub zak∏adów wzajem-
nych przed przystàpieniem do gry:

1) ze sposobem dzia∏ania automatu lub urzàdzenia do
gier lub zak∏adów wzajemnych;

2) z zasadami gry i mo˝liwoÊciami wyboru wariantów
gry lub zak∏adu wzajemnego;

3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrze˝e-
niami dotyczàcymi sposobu gry.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, utrzymuje au-
tomaty do gier, urzàdzenia do gier i zak∏adów wzajem-
nych w stanie gwarantujàcym gr´ zgodnà z regulami-
nem, a uczestnikom gry — bezpieczne korzystanie
z nich. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w celu ochro-
ny interesu uczestników gry i osób trzecich mo˝e od-
mówiç wst´pu do oÊrodka gier, punktu przyjmowania
zak∏adów wzajemnych lub punktu gry na automatach
o niskich wygranych osobie, która nie przestrzega po-
stanowieƒ regulaminu gry lub stosuje techniki gry mo-
gàce wp∏ynàç na nieprzypadkowoÊç wyniku gry przez:

1) sporzàdzanie notatek dotyczàcych przebiegu gry
przy u˝yciu notesów, elektronicznych urzàdzeƒ ob-
liczeniowych, zapisów audio i wideo;

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

§ 5. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà, gr´ bin-
go fantowe i loteri´ promocyjnà jest obowiàzany po-
wo∏aç wewn´trznà komisj´ nadzoru nad prawid∏owo-
Êcià urzàdzania gry i wydaç regulamin jej dzia∏ania.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków urzàdzania gier i zak∏adów wzajemnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.



§ 6. 1. Regulamin loterii fantowej i gry bingo fanto-
we okreÊla:
1) nazw´ gry;
2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego gr´;
3) nazw´ organu wydajàcego zezwolenie;
4) obszar, na którym b´dzie urzàdzana loteria lub bin-

go, 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;
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 dobro-

czynny, na który zostanie przeznaczony dochód
z gry;

11) sposób i termin og∏aszania wyników;
12) miejsce i termin wydawania wygranych;
13) sposób zg∏aszania i rozpatrywania roszczeƒ;
14) liczb´ i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody

oraz procentowe okreÊlenie wartoÊci fantów w sto-
sunku do ∏àcznej ceny przeznaczonych do sprzeda-
˝y losów — w przypadku loterii fantowej;

15) liczb´ i rodzaj fantów oraz procentowe okreÊlenie
ich wartoÊci w stosunku do ∏àcznej ceny przezna-
czonych do sprzeda˝y kartonów — w przypadku
bingo fantowego.

2. Regulamin loterii promocyjnej i loterii audiotek-
sowej okreÊla:
1) nazw´ loterii;
2) nazw´ podmiotu urzàdzajàcego loteri´;
3) nazw´ organu wydajàcego zezwolenie;
4) zasady prowadzenia loterii;
5) obszar, na którym b´dzie urzàdzana loteria;
6) czas trwania loterii;
7) sposób urzàdzania loterii, w szczególnoÊci miejsce

i termin losowania nagród;
8) sposób zapewnienia prawid∏owoÊci urzàdzania lo-

terii;
9) sposób i termin og∏aszania wyników;

10) miejsce i termin wydawania wygranych;
11) sposób zg∏aszania i rozpatrywania reklamacji;
12) wartoÊç puli nagród;
13) je˝eli urzàdzanà grà jest loteria promocyjna — ter-

min rozpocz´cia i zakoƒczenia sprzeda˝y towarów
lub innych dowodów udzia∏u w loterii promocyj-
nej.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiera
równie˝ termin do wniesienia reklamacji oraz informa-
cj´ o terminie przedawnienia roszczeƒ, o którym mowa
w art. 12 ustawy. 

Rozdzia∏ 3

Eksploatacja 
i u˝ytkowanie automatów i urzàdzeƒ do gier 

§ 7. Warunkiem dopuszczenia automatu lub urzà-
dzenia do gier do eksploatacji i u˝ytkowania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest rejestracja takiego
automatu lub urzàdzenia na podstawie badania takie-
go automatu lub urzàdzenia, o którym mowa w § 8.

§ 8. 1. Badanie poprzedzajàce rejestracj´ przepro-
wadza jednostka badajàca upowa˝niona przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, zwana
dalej „jednostkà badajàcà”.

2. Badanie poprzedzajàce rejestracj´ polega na
sprawdzeniu, czy konstrukcja automatu lub urzàdzenia
do gier zapewnia:

1) bezpieczeƒstwo u˝ytkowania;

2) poprawnoÊç dzia∏ania uk∏adów elektromechanicz-
nych i elektronicznych;

3) mo˝liwoÊç okreÊlenia stopnia losowoÊci gry;

4) zabezpieczenie przed ingerencjà z zewnàtrz;

5) prawid∏owe ustalenie wartoÊci maksymalnej staw-
ki i wartoÊci maksymalnej jednorazowej wygranej.

3. Badanie poprzedzajàce rejestracj´ obejmuje
równie˝ sprawdzenie, czy automat jest wyposa˝ony w:

1) widocznà dla grajàcych informacj´, umieszczonà
w sposób uniemo˝liwiajàcy jej usuni´cie bez
uszkodzenia lub zniszczenia automatu, okreÊlajàcà:
a) nazw´ gry,
b) stawk´ za gr´,
c) tabel´ wygranych,
d) opis sterowania grà,
e) oznaczenie zezwolenia, o którym mowa w art. 24

ust. 1 i 1a ustawy;

2) system trwa∏ej rejestracji i zapami´tywania da-
nych, które pozwalajà na ustalenie kwoty stano-
wiàcej podstaw´ opodatkowania podatkiem od
gier — w przypadku automatu do gier albo uzyska-
nych przychodów — w przypadku automatów do
gier o niskich wygranych.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do urzà-
dzeƒ do gier.

5. Po przeprowadzeniu badaƒ jednostka badajàca
zak∏ada plomby zabezpieczajàce przed ingerencjà z ze-
wnàtrz.

§ 9. 1. Po uzyskaniu przez podmiot pozytywnego
wyniku badaƒ poprzedzajàcych rejestracj´ minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych dokonuje na
wniosku podmiotu prowadzàcego gr´ rejestracji auto-
matu lub urzàdzenia do gier. 

2. Wniosek o rejestracj´ ka˝dego automatu lub
urzàdzenia do gier sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach.
Do wniosku do∏àcza si´ opini´ zawierajàcà pozytywny
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wynik badania poprzedzajàcego rejestracj´, kopi´ ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy,
oraz informacj´ o miejscu przysz∏ej eksploatacji auto-
matu lub urzàdzenia do gier. 

§ 10. 1. W celu potwierdzenia rejestracji minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych dokonuje na
wniosku, o którym mowa w § 9, poÊwiadczenia reje-
stracji, w którym wskazuje numer rejestracji automatu
lub urzàdzenia do gier.

2. PoÊwiadczenie rejestracji stwierdza uprawnienie
okreÊlonego podmiotu do wprowadzenia do eksplo-
atacji i u˝ytkowania automatu lub urzàdzenia do gier.

3. PoÊwiadczenia rejestracji dokonuje si´ na szeÊç
lat, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. PoÊwiadczenie rejestracji traci wa˝noÊç:

1) wraz z wygaÊni´ciem zezwolenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy; 

2) w przypadku:
a) wycofania automatu lub urzàdzenia do gier

z eksploatacji, z zastrze˝eniem ust. 6, 
b) okreÊlonym w § 14 ust. 6. 

5. Po utracie wa˝noÊci orygina∏ poÊwiadczenia re-
jestracji zwraca si´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych w terminie siedmiu dni.

6. W przypadku czasowego zawieszenia eksploata-
cji automatu lub urzàdzenia do gier poÊwiadczenie re-
jestracji zachowuje wa˝noÊç, z tym ˝e na czas zawie-
szenia eksploatacji podmiot sk∏ada orygina∏ poÊwiad-
czenia rejestracji u ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych, do którego do∏àcza informacj´
o czasowym zawieszeniu eksploatacji automatu lub
urzàdzenia do gier. 

§ 11. W przypadku zastosowania urzàdzeƒ lub sys-
temów do odczytywania danych dla potrzeb wewn´trz-
nych podmiotu eksploatujàcego i u˝ytkujàcego auto-
maty i urzàdzenia do gier oraz systemów umo˝liwiajà-
cych po∏àczenie mi´dzy automatami i innymi urzàdze-
niami, rejestracja mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e to
urzàdzenie i systemy nie ingerujà w przebieg i rezultat
gry.

§ 12. Podmiot prowadzàcy gry jest obowiàzany
przechowywaç aktualne poÊwiadczenia rejestracji
wszystkich u˝ytkowanych automatów i urzàdzeƒ do
gier w miejscu ich eksploatowania i u˝ytkowania oraz
do umieszczenia na automacie lub urzàdzeniu do gier
numeru rejestracji, w sposób uniemo˝liwiajàcy jego
usuni´cie. 

§ 13. Podmiot prowadzàcy gry ma obowiàzek poin-
formowaç ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych o wycofaniu automatu lub urzàdzenia do gier
z eksploatacji, w terminie siedmiu dni od dnia wycofa-
nia. 

§ 14. 1. Podmiot prowadzàcy gry losowe, gry na au-
tomatach i gry na automatach o niskich wygranych

eksploatuje i u˝ytkuje automaty i urzàdzenia do gier,
w iloÊci zgodnej z warunkami okreÊlonymi w zezwole-
niu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Podmiot posiadajàcy zezwolenie, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 1 ustawy, 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 poÊwiadczenie rejestracji.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowià-
zany co najmniej na siedem dni przed zmianà miejsca,
punktu (oÊrodka) eksploatacji automatu lub urzàdzenia
do gier powiadomiç ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych o zamiarze przemieszczenia, z po-
daniem:

1) dok∏adnej daty przemieszczenia;

2) adresu oÊrodka (punktu) dotychczasowej eksplo-
atacji;

3) adresu oÊrodka (punktu) przysz∏ej eksploatacji.

4. Podmiot prowadzàcy gry na automatach o ni-
skich wygranych przesy∏a kopi´ powiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 3, do izby skarbowej, która wyda∏a
zezwolenie na prowadzenie gier na automatach o ni-
skich wygranych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e za˝àdaç przeprowadzenia na koszt pod-
miotu, o którym mowa w ust. 1, badaƒ kontrolnych
automatów i urzàdzeƒ do gier przez jednostk´ bada-
jàcà.

6. W razie stwierdzenia niezgodnoÊci stanu rzeczy-
wistego automatów lub urzàdzeƒ do gier z warunkami
rejestracji minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych cofa rejestracj´ takiego automatu lub urzà-
dzenia do gier. 

§ 15. Wniosek, o którym mowa w § 9, informacje,
o których mowa w § 10 ust. 6 i w § 13, oraz powiado-
mienie, o którym mowa w  § 14 ust. 3, sk∏ada si´ na for-
mularzach udost´pnianych przez urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
w szczególnoÊci przez zamieszczenie ich na stronie in-
ternetowej tego urz´du. 

Rozdzia∏ 4 

Szczegó∏owe warunki instalacji i wykorzystywania
systemu s∏u˝àcego kontroli przebiegu i prowadzenia 

gier

§ 16. 1. W kasynie gry instaluje si´ system kamer
rejestrujàcych obraz w sposób zapewniajàcy mo˝li-
woÊç rozstrzygania wàtpliwoÊci zwiàzanych z urzàdza-
nymi grami oraz weryfikacji prawid∏owoÊci wydawa-
nia zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, w szczególno-
Êci przez odtworzenie ka˝dej z gier odbywajàcych si´
w kasynie, jak i poszczególnych jej elementów, zasto-
sowanie stop-klatki i wykonanie dowolnej liczby foto-
kopii.
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2. Liczba i sposób rozmieszczenia kamer zapewnia
zarejestrowanie obrazu obejmujàcego w szczególno-
Êci:

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;

6) obliczanie rezultatów gry na stole do gry i na auto-
macie do gry.

3. Zapisu obrazu dokonuje si´ oddzielnie dla ka˝de-
go sto∏u. 

§ 17. W wydzielonym pomieszczeniu osoba upo-
wa˝niona przez sprawujàcego nadzór nad kasynem
gry prowadzi bie˝àcà obserwacj´ na monitorach reje-
strowanych czynnoÊci.

§ 18. 1. Podmiot prowadzàcy kasyno gry przecho-
wuje magnetyczny zapis obrazu przez okres 30 dni od
daty jego dokonania.

2. Udost´pnienie zapisu jest nieodp∏atne.

Rozdzia∏ 5 

Kartony do gry bingo pieni´˝ne

§ 19. Kartony do gry bingo pieni´˝ne sà produko-
wane na specjalnie zabezpieczonym papierze zawiera-
jàcym ukryte, graficzne lub inne, znaki (elementy) unie-
mo˝liwiajàce podrobienie kartonu — wed∏ug jednolite-
go wzoru, o którym mowa w art. 15b ust. 2 ustawy. 

§ 20. 1. Karton do gry bingo pieni´˝ne zawiera
w szczególnoÊci:

1) wartoÊç kartonu;

2) numer serii;

3) numer kartonu;

4) przypadkowy zestaw liczb pochodzàcych ze zbioru
kolejnych liczb;

5) zobowiàzanie gracza do przestrzegania regulami-
nu.

2. Podmiot, dla którego drukuje si´ kartony do gry
bingo pieni´˝ne, mo˝e za˝àdaç zamieszczenia na kar-
tonie dodatkowych informacji, pod warunkiem ˝e zo-
sta∏y wymienione w zatwierdzonym regulaminie gry.

§ 21. Sprzeda˝ kartonów do gry bingo pieni´˝ne
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na rzecz podmiotu posiadajà-
cego zezwolenie na prowadzenie gry bingo pieni´˝ne.

Rozdzia∏ 6

ZaÊwiadczenia o uzyskanej wygranej

§ 22. Ustala si´ wzór imiennego zaÊwiadczenia
o uzyskanej wygranej przez uczestnika gry lub zak∏adu

wzajemnego, zwanego dalej „zaÊwiadczeniem”, sta-
nowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 23. Druki nabywa si´ na podstawie pisemnego
wniosku, z∏o˝onego przez podmiot posiadajàcy zezwo-
lenie na urzàdzanie gier lub zak∏adów wzajemnych. 

§ 24. W zaÊwiadczeniach nie wolno dokonywaç po-
prawek oraz skreÊleƒ. W razie pope∏nienia b∏´du przy
wype∏nianiu zaÊwiadczenia zaÊwiadczenie anuluje si´
i wpisuje do rejestru, o którym mowa w § 25, z adnota-
cjà o jego anulowaniu.

§ 25. 1. Podmiot wystawiajàcy zaÊwiadczenie jest
obowiàzany do ewidencjonowania w rejestrze nast´-
pujàcych danych:

1) liczba porzàdkowa wpisu;

2) seria i numer druku zaÊwiadczenia o uzyskanej wy-
granej;

3) data wystawienia lub anulowania zaÊwiadczenia
o uzyskanej wygranej;

4) imi´ i nazwisko uczestnika gry lub zak∏adu wzajem-
nego;

5) rodzaj gry lub zak∏adu wzajemnego;

6) wysokoÊç wygranej. 

2. Rejestr prowadzi si´ nieprzerwanie przez okres
dzia∏alnoÊci podmiotu. Przed rozpocz´ciem prowadze-
nia rejestru dokonuje si´ jego poÊwiadczenia we w∏a-
Êciwym urz´dzie skarbowym.

3. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci pod-
miot jest obowiàzany przedstawiç rejestr we w∏aÊci-
wym urz´dzie skarbowym celem poÊwiadczenia za-
mkni´cia rejestru i anulowania niewykorzystanych
druków zaÊwiadczeƒ o wygranych.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i przepis koƒcowy

§ 26. Âwiadectwa rejestracji wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç
zgodnie z przepisami, na podstawie których zosta∏y
wydane. 

§ 27. Druki zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, spo-
rzàdzone na podstawie dotychczasowych przepisów
uznaje si´ za wa˝ne do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
15 czerwca 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporzàdzeniem by∏

uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
31 paêdziernika 2000 r. w sprawie warunków urzàdzania
gier losowych, zak∏adów wzajemnych i gier na automatach
(Dz. U. Nr 95, poz. 1049).
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................................................................. .............................................................
(pe∏na nazwa podmiotu urzàdzajàcego (miejscowoÊç, data)

gr´ lub zak∏ad wzajemny)

ZAÂWIADCZENIE O WYGRANEJ UZYSKANEJ PRZEZ UCZESTNIKA
GRY LUB ZAK¸ADU WZAJEMNEGO 

seria ............. nr .............

Stwierdza si´, ˝e Pan(i) ...................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko, imi´ ojca)

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

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

...........................................................................................................................................................................................
(rodzaj gry lub zak∏adu wzajemnego)

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

uzyska∏(a) wygranà w wysokoÊci .................................................................................................................................... 
(cyframi i s∏ownie)

............................................................... ..................................................................
(podpis ˝àdajàcego zaÊwiadczenia) (podpis pracownika upowa˝nionego

przez organ zarzàdzajàcy)

ZaÊwiadczenie zostaje wystawione na ˝àdanie uczestnika gry lub zak∏adu wzajemnego w dwóch egzemplarzach. Orygina∏
otrzymuje uczestnik gry lub zak∏adu wzajemnego, a kopi´ przechowuje przez okres pi´ciu lat podmiot wystawiajàcy
zaÊwiadczenie.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 946)

WZÓR


