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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych 

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-

k∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
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.



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) stanowiska lub funkcje, których wykonywanie wià-
˝e si´ z koniecznoÊcià uzyskania Êwiadectwa zawo-
dowego, oraz wzór Êwiadectwa zawodowego, re-
gulamin dzia∏ania komisji egzaminacyjnej, regula-
min przeprowadzenia egzaminu i tryb jego sk∏ada-
nia oraz sposób ustalania i wysokoÊç wynagrodze-
nia cz∏onków komisji egzaminacyjnej;

2) wysokoÊç op∏at egzaminacyjnych za zezwolenie na
urzàdzanie gier i zak∏adów wzajemnych, za wyda-
nie Êwiadectwa zawodowego lub uznanie za rów-
nowa˝ne z nim Êwiadectwa wydanego przez wy-
specjalizowanà organizacj´ prowadzàcà szkolenie
w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych;

3) szczegó∏owe warunki dokonywania zabezpieczeƒ
finansowych;

4) szczegó∏owe warunki przeprowadzenia przetargu
dla podmiotów ubiegajàcych si´ o zezwolenie na
urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
gier;

5) warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia
podstawy opodatkowania i obliczania wysokoÊci
podatku od gier;

6) elementy rejestru podatku od gier.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „usta-
wie”, rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zak∏adach wzajemnych.

Rozdzia∏ 2

Âwiadectwa zawodowe

§ 3. 1. Do uzyskania Êwiadectwa zawodowego sà
obowiàzane osoby zajmujàce nast´pujàce stanowiska
lub pe∏niàce nast´pujàce funkcje:

1) cz∏onka zarzàdu spó∏ki, o której mowa w art. 5
ust. 1 ustawy, oraz osoby sprawujàcej zarzàd nad
podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç w zakresie
gry bingo fantowe lub loterii fantowej, a w przy-
padku gdy te gry sà urzàdzane przez osoby fizycz-
ne — te osoby; 

2) stanowisko, z którym wià˝e si´ obowiàzek nadzoro-
wania gier i zak∏adów wzajemnych, w szczególno-
Êci: dyrektorzy oÊrodków gier, oddzia∏ów oraz ich
zast´pcy, kierownicy i ich zast´pcy, nadzorujàcy
dzia∏alnoÊç punktów urzàdzania gier na automa-
tach o niskich wygranych, wideoloterie, telebingo,
loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promo-
cyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy, kasjerzy
sto∏u;

3) stanowisko, z którym wià˝e si´ obowiàzek bezpo-
Êredniego prowadzenia gry lub zak∏adu wzajemne-

go, w szczególnoÊci: krupierzy, przyjmujàcy zak∏a-
dy wzajemne, prowadzàcy kolektury gier liczbo-
wych, osoby obs∏ugujàce urzàdzenia do gier, z wy-
∏àczeniem pracowników obs∏ugi technicznej.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób dystrybuujà-
cych losy loterii pieni´˝nych i fantowych, dowody
udzia∏u w grze telebingo, bingo pieni´˝ne i fantowe
oraz dowody udzia∏u w loterii promocyjnej, a tak˝e
osób sprzedajàcych ˝etony lub kredytujàcych stawki
w automacie lub w terminalu wideoloterii.

§ 4. 1. Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu
poprzedzajàcego wydanie Êwiadectwa zawodowego
wyst´puje podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie
gier i zak∏adów wzajemnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) dane kandydata: imi´, nazwisko, dat´ i miejsce uro-
dzenia oraz miejsce zamieszkania;

3) oznaczenie stanowiska i zakresu uprawnieƒ zawo-
dowych, o które ubiega si´ kandydat;

4) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci;

5) seri´ i numer dowodu osobistego lub paszportu
kandydata.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´
kopi´ zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci i regula-
miny prowadzonych gier.

4. Podmiot, który z∏o˝y∏ wniosek o dopuszczenie
kandydatów do egzaminu, otrzymuje zawiadomienie
o terminie i miejscu egzaminu.

§ 5. 1. Je˝eli do egzaminu zostanie dopuszczonych
co najmniej 10 kandydatów, wyznacza si´ dzieƒ, w któ-
rym odb´dzie si´ sesja egzaminacyjna. 

2. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z trzech osób
powo∏anych przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych spoÊród pracowników urz´du ob-
s∏ugujàcego tego ministra, zwanego dalej „Minister-
stwem”, wyró˝niajàcych si´ wiedzà w zakresie przepi-
sów o grach i zak∏adach wzajemnych. 

§ 6. Do zadaƒ komisji egzaminacyjnej nale˝y:

1) przygotowanie pytaƒ egzaminacyjnych;

2) przeprowadzenie egzaminu;

3) sporzàdzenie protoko∏u z przebiegu egzaminu.

§ 7. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egza-
min w siedzibie Ministerstwa.

2. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej.

3. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej og∏asza
wyniki egzaminu w dniu jego przeprowadzenia.
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§ 8. 1. Osoba przyst´pujàca do egzaminu okazuje
dowód uiszczenia op∏aty, o której mowa w § 14 ust. 1,
i dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç.

2. Osoba przyst´pujàca do egzaminu odpowiada
na ustne pytania komisji egzaminacyjnej.

3. Po zakoƒczeniu odpowiedzi przez osob´ przyst´-
pujàcà do egzaminu komisja egzaminacyjna wi´kszo-
Êcià g∏osów decyduje o wyniku egzaminu.

4. Je˝eli osoba przyst´pujàca do egzaminu nie z∏o-
˝y egzaminu z wynikiem pozytywnym, mo˝e przystàpiç
do kolejnego egzaminu, po spe∏nieniu wymogów okre-
Êlonych w ust. 1 oraz w § 4.

§ 9. 1. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej za udzia∏
w sesji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoÊci 400 z∏.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest
wyp∏acane ze Êrodków Ministerstwa.

§ 10. Osobie, która z∏o˝y∏a egzamin z wynikiem po-
zytywnym, minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych wydaje Êwiadectwo zawodowe.

§ 11. 1. Âwiadectwo zawodowe wydaje si´ na czas
okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 6 lat.

2. Po up∏ywie okresu, na który zosta∏o wydane
Êwiadectwo, osoba posiadajàca to Êwiadectwo po-
nownie przyst´puje do egzaminu i uzyskuje Êwiadec-
two zawodowe na okres nie d∏u˝szy ni˝ wskazany
w ust. 1.

§ 12. Wzór Êwiadectwa zawodowego stanowi za-
∏àcznik do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Op∏aty

§ 13. Op∏ata za zezwolenie na urzàdzanie gier i za-
k∏adów wzajemnych wynosi:

1) za zezwolenie na urzàdzanie gier w kasynie gry —
297 469 z∏;

2) za zezwolenie na urzàdzanie gier na automatach —
119 090 z∏;

3) za zezwolenie na urzàdzanie gry bingo pieni´˝ne —
119 023 z∏;

4) za zezwolenie na urzàdzanie loterii fantowej lub gry
bingo fantowe — 1 989 z∏, a gdy zezwolenie doty-
czy obszaru jednego województwa — 973 z∏;

5) za zezwolenie na urzàdzanie zak∏adów wzajemnych
— 39 693 z∏ oraz dodatkowo za ka˝dy punkt przyj-
mowania zak∏adów wzajemnych — 201 z∏;

6) za zezwolenie na urzàdzanie gier na automatach
o niskich wygranych — 40 000 z∏ oraz dodatkowo
za ka˝dy punkt gry na automatach o niskich wygra-
nych — 200 z∏; 

7) za zezwolenie na urzàdzanie loterii promocyjnej
oraz loterii audioteksowej — 10% wartoÊci puli na-
gród, jednak nie mniej ni˝ 973 z∏. 

§ 14. 1. Op∏ata za z∏o˝enie egzaminu dla poszcze-
gólnych stanowisk lub funkcji wynosi:

1) dyrektor i zast´pcy dyrektora — 1 486 z∏;

2) kierownik i zast´pca kierownika — 1 386 z∏;

3) inspektor, nadzorujàcy punkty gry na automatach
o niskich wygranych, wideoloterie i telebingo —
1 196 z∏;

4) kasjer sto∏u — 973 z∏;

5) osoba bezpoÊrednio prowadzàca gr´, obs∏ugujàca
urzàdzenia do gier, z wy∏àczeniem pracowników
obs∏ugi technicznej, przyjmujàca zak∏ady wzajem-
ne — 391 z∏;

6) osoba nadzorujàca urzàdzenie loterii fantowej, bin-
go fantowego, loterii promocyjnej lub loterii audio-
teksowej — 973 z∏;

7) inne stanowiska lub funkcje, niewymienione
w pkt 1—6 — 1 989 z∏.

2. Op∏ata za wydanie Êwiadectwa zawodowego,
o którym mowa w § 10, oraz za uznanie za równowa˝-
ne ze Êwiadectwami zawodowymi Êwiadectwa wyda-
nego przez wyspecjalizowanà organizacj´ prowadzàcà
szkolenia w zakresie gier i zak∏adów wzajemnych wy-
nosi 201 z∏.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe warunki 
dokonywania zabezpieczeƒ finansowych

§ 15. 1. Kwota, o której mowa w art. 38 ust. 4 pkt 3
ustawy, podlega zablokowaniu na rachunku banko-
wym.

2. OkreÊlony w umowach ubezpieczenia lub gwa-
rancji bankowej, o których mowa w art. 38 ust. 4 pkt 1
i 2 ustawy, termin wygaÊni´cia ubezpieczenia lub gwa-
rancji nie mo˝e byç krótszy ni˝ dwa miesiàce po up∏y-
wie dnia, w którym wygasa zezwolenie na urzàdzanie
gier i zak∏adów wzajemnych.

§ 16. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia,
o której mowa w art. 38 ust. 4 pkt 1 ustawy, ubezpieczo-
ny jest obowiàzany do przeniesienia praw wynikajà-
cych z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa.

§ 17. 1. W celu z∏o˝enia zabezpieczenia finansowe-
go, o którym mowa w art. 38 ust. 4 pkt 4 ustawy, nale-
˝y przedstawiç:

1) aktualny wyciàg z ksi´gi wieczystej nieruchomoÊci;

2) aktualnà wycen´ nieruchomoÊci, dokonanà przez
rzeczoznawc´ majàtkowego;
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3) odpis aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki na
rzecz Skarbu Paƒstwa.

2. Budowla na nieruchomoÊci, na której zosta∏a
ustanowiona hipoteka, powinna byç ubezpieczona. 

Rozdzia∏ 5

Warunki przeprowadzenia przetargu dla podmiotów
ubiegajàcych si´ o zezwolenie na urzàdzanie i prowa-

dzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier

§ 18. Przetarg, o którym mowa w art. 24 ust. 2 usta-
wy, jest przeprowadzany w formie pisemnej.

§ 19. Zawiadomienie o przetargu jest og∏aszane na
tablicy og∏oszeƒ i stronie internetowej Ministerstwa.

§ 20. Zawiadomienie o przetargu powinno zawie-
raç:

1) przedmiot przetargu, a w szczególnoÊci zakres przy-
sz∏ego zezwolenia;

2) wymaganà treÊç ofert;

3) kryteria i sposób oceny ofert, okreÊlajàce warunki
uznania oferty za najkorzystniejszà;

4) miejsce i terminy:

a) sk∏adania ofert,

b) otwarcia ofert,

c) rozpocz´cia przetargu,

d) rozstrzygni´cia przetargu,

e) og∏oszenia wyników przetargu.

§ 21. Uczestnicy post´powania przetargowego
sk∏adajà w Ministerstwie ofert´ w formie pisemnej,
w zalakowanych kopertach. 

§ 22. 1. Okres mi´dzy zawiadomieniem o przetargu
a terminem sk∏adania ofert nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
miesiàc.

2. Okres mi´dzy terminem sk∏adania ofert a termi-
nem zakoƒczenia przetargu nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce.

§ 23. 1. Post´powanie przetargowe przeprowadza
komisja przetargowa z∏o˝ona co najmniej z trzech osób
wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych spoÊród pracowników Minister-
stwa, zwana dalej „komisjà”.

2. Komisja uchwala regulamin swojej pracy i wyko-
nuje swoje czynnoÊci na posiedzeniach. 

§ 24. Przetarg sk∏ada si´ z cz´Êci jawnej i niejawnej.

§ 25. 1. W cz´Êci jawnej przetargu komisja:

1) stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia przetargu;

2) odrzuca oferty z∏o˝one po wyznaczonym terminie;

3) otwiera pozosta∏e koperty z ofertami.

2. Uczestnicy post´powania przetargowego mogà
byç obecni przy otwarciu ofert.

§ 26. W cz´Êci niejawnej przetargu komisja:

1) odrzuca oferty niespe∏niajàce:

a) wymagaƒ okreÊlonych w przepisach o grach i za-
k∏adach wzajemnych, 

b) wymagaƒ co do treÊci ofert okreÊlonych w za-
wiadomieniu o przetargu;

2) wybiera najkorzystniejszà ofert´ albo 

3) ustala, ˝e ˝adna z ofert nie zosta∏a przyj´ta.

§ 27. 1. Z przebiegu przetargu sporzàdza si´ proto-
kó∏, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;

2) imiona i nazwiska osób prowadzàcych przetarg;

3) liczb´ zg∏oszonych ofert;

4) wskazanie ofert nieodpowiadajàcych warunkom
przetargu lub zg∏oszonych po wyznaczonym termi-
nie wraz z uzasadnieniem;

5) ustalenia komisji zgodnie z § 26;

6) podpisy osób prowadzàcych przetarg.

2. Komisja przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych protokó∏ post´powania
przetargowego.

§ 28. 1. Komisja niezw∏ocznie zawiadamia uczestni-
ków post´powania przetargowego o terminie wydania
decyzji w sprawie zezwolenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia zakoƒczenia post´po-
wania przetargowego.

Rozdzia∏ 6

Warunki prowadzenia ewidencji w celu ustalenia pod-
stawy opodatkowania i obliczania wysokoÊci podatku 

od gier

§ 29. 1. Podmiot, prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakre-
sie gier i zak∏adów wzajemnych, prowadzi ewidencj´
w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania
wysokoÊci podatku od gier.
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2. Ewidencja powinna zawieraç nast´pujàce dane:

1) dla gier cylindrycznych, gier w koÊci oraz gier w kar-
ty: black jack, baccarat, poker, z zastrze˝eniem pkt 2
— wysokoÊç wp∏at gotówkowych z tytu∏u wymiany
˝etonów w kasie i na stole, wysokoÊç wyp∏aconych
z kasy kwot za zwrócone ˝etony oraz wyliczenie
kwoty stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy tymi kwota-
mi;

2) dla gry w karty poker, w której uczestnicy grajà po-
mi´dzy sobà, a kasyno urzàdza gr´ — wysokoÊç
kwot uzyskanych z tego tytu∏u;

3) dla gier na automatach — wysokoÊç kwot uzyska-
nych z wymiany ˝etonów 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˝ni-
c´ pomi´dzy tymi kwotami;

4) dla wideoloterii — wysokoÊç kwot uzyskanych
z wymiany ˝etonów u˝ytych do gry lub wp∏aco-
nych do kasy i zakredytowanych w pami´ci termi-
nala, lub wp∏aconych do terminala, a tak˝e wyso-
koÊç kwot wygranych przez uczestników gier oraz
ró˝nic´ pomi´dzy tymi kwotami;

5) dla gier liczbowych i zak∏adów wzajemnych — su-
m´ wp∏aconych stawek;

6) dla gry bingo pieni´˝ne — wartoÊç nominalnà kar-
tonów zakupionych przez spó∏k´.

3. Zapisy w ewidencji powinny odzwierciedlaç stan
faktyczny z chwili zamkni´cia gry, o której mowa
w ust. 2.

§ 30. 1. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà, tele-
bingo, loteri´ fantowà lub gr´ bingo fantowe prowadzi
ewidencj´ w celu ustalenia podstawy opodatkowania
i obliczenia wysokoÊci podatku od gier, w której powin-
ny znajdowaç si´ nast´pujàce dane:

1) liczba losów, dowodów udzia∏u w grze telebingo
lub kartonów do gry bingo, wprowadzonych do
sprzeda˝y;

2) wp∏ywy ze sprzeda˝y losów, dowodów udzia∏u
w grze telebingo lub kartonów do gry bingo;

3) liczba zwróconych losów, niewykorzystanych do-
wodów udzia∏u w grze telebingo lub kartonów do
gry bingo;

4) koszty zakupu losów lub kartonów od producenta
oraz przygotowania dowodów udzia∏u w grze tele-
bingo;

5) podatki i op∏aty uiszczane na podstawie odr´bnych
ustaw;

6) koszty sprzeda˝y losów, dowodów udzia∏u w grze
telebingo lub kartonów do gry bingo.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po zakoƒcze-
niu urzàdzania gry jest obowiàzany do przekazania
ewidencji organowi, który wyda∏ zezwolenie.

§ 31. Podmiot urzàdzajàcy gry na automatach o ni-
skich wygranych prowadzi ewidencj´ w celu ustalenia
i obliczenia wysokoÊci podatku od gier w formie zry-
cza∏towanej, w której powinny znajdowaç si´ nast´pu-
jàce dane:

1) wykaz punktów gier na automatach o niskich wy-
granych, z podaniem ich dok∏adnego adresu;

2) liczba zainstalowanych automatów w punkcie wraz
z numerami rejestracji;

3) równowartoÊç kwoty euro ustalonej zgodnie
z art. 45a ust. 1 ustawy;

4) kwota zrycza∏towanego podatku od gier.

Rozdzia∏ 7

Rejestr podatku od gier

§ 32. Rejestr, o którym mowa w art. 44a ust. 1 usta-
wy, zawiera:

1) liczb´ porzàdkowà;

2) dat´ pobrania podatku;

3) wysokoÊç pobranej kwoty podatku;

4) liczb´ i rodzaj sprzedanych kartonów;

5) podpisy upowa˝nionych przedstawicieli podatnika
i p∏atnika;

6) dat´ przekazania pobranej kwoty podatku na rachu-
nek w∏aÊciwego urz´du skarbowego.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowy i koƒcowy

§ 33. Âwiadectwa zawodowe wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na który zosta∏y wydane. 

§ 34. 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 wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajem-
nych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048
i Nr 115, poz. 1205, z 2001 r. Nr 151, poz. 1707 oraz
z 2002 r. Nr 221, poz. 1859).
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ÂWIADECTWO ZAWODOWE NR ..........

I.  Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r.
Nr 102, poz. 650, z póên. zm.) 

stwierdza si´, ˝e Pan/Pani

....................................................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)

urodzony(a)  ..............................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

legitymujàcy(a) si´ dokumentem to˝samoÊci  .......................................................................................................
(rodzaj, seria i numer dokumentu)

w dniu ................................................................................................ z∏o˝y∏(a) z wynikiem pozytywnym egzamin

na stanowisko ............................................................................................................................................................

z nast´pujàcym zakresem uprawnieƒ:.....................................................................................................................

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

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

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

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

II.  Âwiadectwo jest wa˝ne do .......................................................................................................................................

.................................................
(podpis)
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 3 czerwca 2003 r. (poz. 948)

Warszawa .............................................MINISTER FINANSÓW


