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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 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 102, poz. 948, z póên. zm.3)) w § 3 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób:

1) dystrybuujàcych losy loterii pieni´˝nych i fan-
towych, dowody udzia∏u w grze telebingo,
bingo pieni´˝ne i fantowe oraz dowody udzia-
∏u w loterii promocyjnej; 

2) sprzedajàcych ˝etony lub kredytujàcych staw-
ki w automacie lub w terminalu wideoloterii;

3) obs∏ugujàcych terminale kasowe w sklepach,
na terenie których znajduje si´ kolektura gier
liczbowych, sprzedajàcych dowody udzia∏u
w grach liczbowych o wystandaryzowanych
parametrach, przez co rozumie si´ sprzeda˝
dowodów udzia∏u w grach liczbowych wy∏àcz-
nie z wykorzystaniem specjalnych kart metodà
chybi∏-trafi∏ lub z zapisanymi przez gracza w∏a-
snymi ustawieniami gry.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 lipca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach 
i zak∏adach 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 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272,
poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246,
poz. 1801, z 2007 r. Nr 247, poz. 1827 oraz z 2008 r. Nr 182,
poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592.
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