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Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy sposób i tryb kontroli przestrzegania
przepisów regulujàcych urzàdzanie i prowadzenie
gier hazardowych, o których mowa w ustawie
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540), oraz zgodnoÊci tej dzia-
∏alnoÊci z udzielonà koncesjà lub zezwoleniem
oraz zatwierdzonym regulaminem, zwanej dalej
„kontrolà”;

2) rodzaje dokumentów majàcych znaczenie dla kon-
troli oraz rodzaje dokumentacji zwiàzanej z prowa-
dzonà dzia∏alnoÊcià podlegajàcà kontroli, wzory
tej dokumentacji, a tak˝e szczegó∏owy sposób jej
przygotowania i prowadzenia;

3) tryb przekazywania i zakres zg∏oszeƒ i informacji,
o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i f usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, zwa-
nych dalej odpowiednio „zg∏oszeniem” lub „infor-
macjà”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) podmiot — podmiot podlegajàcy kontroli, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej;

2) ustawa — ustaw´ z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych;

3) gry hazardowe — gry losowe, zak∏ady wzajemne
i gry na automatach, o których mowa w art. 2
ustawy; 

4) imienne zaÊwiadczenie o uzyskanej wygranej —
zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy.

§ 3. 1. Kontrola jest wykonywana doraênie i pole-
ga na:

1) bezpoÊrednim uczestniczeniu funkcjonariusza cel-
nego w czynnoÊciach zwiàzanych  z dzia∏alnoÊcià
obj´tà kontrolà;

2) kontroli dokumentacji, dokumentów oraz urzà-
dzeƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià obj´tà kontrolà;

3) kontroli prawid∏owoÊci i terminowoÊci wp∏at po-
datku od gier.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e po-
legaç w szczególnoÊci na udziale funkcjonariusza cel-
nego w:

1) otwarciu i zamkni´ciu sto∏ów do gry w kasynie
gry;

2) obliczaniu rezultatów gier na sto∏ach do gier i na
automatach;

3) obliczaniu przychodów z gier na automatach;

4) rozliczeniu ˝etonów i pieniàdza gotówkowego
w kasynie gry.

§ 4. Dokumentami majàcymi znaczenie dla kontro-
li sà:

1) dokumenty wydawane, zatwierdzane lub po-
Êwiadczane przez organy S∏u˝by Celnej:

a) decyzje, w tym koncesje i zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier hazardo-
wych,

b) postanowienia,

c) regulaminy,

d) Êwiadectwa zawodowe,

e) poÊwiadczenia rejestracji automatów i urzàdzeƒ
do gier,

f) ewidencje imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej
wygranej,

g) rejestry napiwków w kasynie gry,

h) protoko∏y;

2) decyzje i postanowienia wydawane przez inne ni˝
wymienione w pkt 1 organy;

3) orzeczenia wydawane w sprawach o umyÊlne
przest´pstwa lub umyÊlne przest´pstwa skarbo-
we;

4) Êwiadectwa wydane przez wyspecjalizowanà or-
ganizacj´ prowadzàcà szkolenia w zakresie gier
hazardowych;

5) dokumenty potwierdzajàce dokonanie zabezpie-
czenia finansowego;

6) druki imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygra-
nej, odpisy imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej
wygranej oraz anulowane imienne zaÊwiadczenia
o uzyskanej wygranej;

7) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny do auto-
matów i innych urzàdzeƒ do gier;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie kontroli wykonywanych przez S∏u˝b´ Celnà w zakresie urzàdzania
i prowadzenia gier hazardowych

———————
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).
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8) opinie techniczne jednostki badajàcej, która prze-
prowadzi∏a badania poprzedzajàce rejestracj´ au-
tomatów lub innych urzàdzeƒ do gier;

9) deklaracje lub inne dokumenty dotyczàce podatku
od gier i dop∏at;

10) dokumenty zawierajàce dane wynikajàce z reje-
stracji danych osobowych osób wchodzàcych do
kasyna gry;

11) zapisy obrazu z systemu s∏u˝àcego do kontroli
przebiegu i prowadzenia gier w kasynie gry;

12) ewidencje i rejestry zwiàzane z urzàdzaniem gier
hazardowych, a tak˝e wydruki z ewidencji i reje-
strów oraz ich zapisy na elektronicznym noÊniku
informacji, je˝eli ewidencje i rejestry sà prowa-
dzone z zastosowaniem technik elektronicznego
przetwarzania danych;

13) dokumenty potwierdzajàce przekazanie dochodu
na cel spo∏ecznie u˝yteczny, w szczególnoÊci do-
broczynny, okreÊlony w regulaminie gry i zezwo-
leniu na urzàdzanie loterii fantowej i gry bingo
fantowe;

14) ekspertyzy, w szczególnoÊci automatów i innych
urzàdzeƒ do gier;

15) dokumenty dotyczàce reklamy, promocji oraz in-
formowania o sponsorowaniu gier hazardowych;

16) dokumenty potwierdzajàce posiadanie zgody kra-
jowych organizatorów sportowego wspó∏zawod-
nictwa ludzi lub zwierzàt na wykorzystanie jego
wyników;

17) dokumenty potwierdzajàce realizacj´ praw i obo-
wiàzków uczestników gry hazardowej;

18) dokumenty potwierdzajàce wykonanie okreÊlo-
nych w regulaminie gry hazardowej postanowieƒ
dotyczàcych warunków i zasad gry hazardowej,
w tym wygranych, terminów oraz miejsc urzàdza-
nia i prowadzenia gry hazardowej;

19) dokumenty dotyczàce post´powania reklamacyj-
nego;

20) dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç kapita∏u gry
hazardowej, przeznaczonego do natychmiastowej
wyp∏aty wygranych;

21) ksi´gi:

a) obrotu ˝etonami i pieniàdzem gotówkowym,

b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo
pieni´˝ne,

c) eksploatacji automatu do gier;

22) dokumenty dotyczàce rozliczenia wyniku finanso-
wego urzàdzanej loterii fantowej lub gry bingo
fantowe;

23) dokumenty dotyczàce informacji o osobach, które
uzyska∏y wygrane w turnieju gry pokera oraz
o rozliczeniu podatku od gier;

24) dokumenty dotyczàce powierzenia innemu pod-
miotowi wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z urzàdzaniem gier hazardowych;

25) dokumenty dotyczàce struktury kapita∏u zak∏ado-
wego;

26) dokumenty dotyczàce sk∏adu zarzàdu lub rady
nadzorczej;

27) dokumenty dotyczàce informacji o funkcjonowa-
niu podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie gier hazardowych, w tym
zestawienia danych ekonomiczno-finansowych
w zakresie bie˝àcej dzia∏alnoÊci tych podmiotów,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem obrotów, wyniku
finansowego, wskaêników ekonomicznych,
a zw∏aszcza wskaênika zatrudnienia, oraz wskaêni-
ków statystycznych uzyskiwanych przez te pod-
mioty;

28) inne ni˝ wymienione w pkt 1—27 dokumenty:

a) faktury, umowy, protoko∏y, oÊwiadczenia zwià-
zane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci w zakresie
gier hazardowych,

b) dokumenty potwierdzajàce dokonanie wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo do
rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze
Sàdowym.

§ 5. 1. Podmiot urzàdzajàcy i prowadzàcy zak∏ady
wzajemne sporzàdza miesi´cznà informacj´ o wp∏a-
tach, wyp∏aconych lub wydanych wygranych oraz wy-
stawionych i anulowanych imiennych zaÊwiadcze-
niach o uzyskanej wygranej, odr´bnie dla ka˝dego ob-
szaru, na którym przyjmuje zak∏ady, obj´tego teryto-
rialnym zasi´giem dzia∏ania w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, podmiot
urzàdzajàcy i prowadzàcy zak∏ady wzajemne przesy∏a
w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego w terminie
10 dni od zakoƒczenia miesiàca, którego informacja
dotyczy.

§ 6. 1. Podmiot prowadzàcy kasyno gry:

1) sporzàdza raport dzienny i miesi´czny wp∏at, wy-
p∏at i rezultatów gier w kasynie gry, wed∏ug wzo-
ru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia;

2) sporzàdza miesi´czne zestawienie wystawionych
i anulowanych w kasynie gry imiennych zaÊwiad-
czeƒ o uzyskanej wygranej z podaniem numeru
i serii zaÊwiadczenia, wysokoÊci wygranej, rodza-
jów gier i daty wystawienia zaÊwiadczenia.

2. Raport miesi´czny, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, oraz zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
podmiot prowadzàcy kasyno gry przesy∏a do w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego w terminie 3 dni od
zakoƒczenia miesiàca, którego raport i zestawienie
dotyczà.

§ 7. 1. Podmiot prowadzàcy salon gry bingo pie-
ni´˝ne:
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1) sporzàdza miesi´cznà informacj´ o wysokoÊci
kwoty uzyskanej ze sprzeda˝y kartonów do gry
oraz wysokoÊci kwoty dokonanych wyp∏at wygra-
nych w salonie gry bingo pieni´˝ne;

2) sporzàdza miesi´czne zestawienie wystawionych
i anulowanych w salonie gry bingo pieni´˝ne
imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej
z podaniem numeru i serii zaÊwiadczenia, wyso-
koÊci wygranej i daty wystawienia zaÊwiadczenia.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot
prowadzàcy salon gry bingo pieni´˝ne przesy∏a do
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego w terminie
10 dni od zakoƒczenia miesiàca, którego informacja
i zestawienie dotyczà.

§ 8. 1. Podmiot urzàdzajàcy gry liczbowe i gr´ 
telebingo sporzàdza i przesy∏a informacje o iloÊci wy-
stawionych i anulowanych imiennych zaÊwiadczeƒ
o uzyskanej wygranej, zawierajàce numery i serie za-
Êwiadczeƒ, wysokoÊci wygranych i daty wystawienia
zaÊwiadczeƒ.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesy∏a
si´ za okresy kwartalne w terminie jednego miesiàca
od zakoƒczenia kwarta∏u, którego informacja dotyczy.

§ 9. 1. Dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1
oraz § 6 ust. 1 pkt 1, powinna byç prowadzona w spo-
sób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ przeprowadzonych
czynnoÊci zwiàzanych z urzàdzaniem gier hazardo-
wych, przy zachowaniu ciàg∏oÊci zapisów i bezb∏´d-
noÊci stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji, o której mowa
w ust. 1, dokonuje si´ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
okresu, którego dokumentacja dotyczy.

3. Wpisów do dokumentacji, o której mowa
w ust. 1, nale˝y dokonywaç w sposób trwa∏y i czytel-
ny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje si´
w taki sposób, aby przekreÊlony tekst pierwotny pozo-
sta∏ czytelny, a ka˝dà zmian´ lub poprawk´ nale˝y po-
twierdziç podpisem osoby dokonujàcej zmiany lub
poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz
w razie potrzeby opisaç je w rubryce „uwagi”.

§ 10. Dokumentacja, o której mowa w § 6 ust. 1
pkt 1, powinna byç zarejestrowana i zabezpieczona
urz´dowo piecz´ciami przez w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego, a poszczególne karty dokumentacji —
kolejno ponumerowane.

§ 11. 1. Zg∏oszenie oraz informacja zawierajà imi´
i nazwisko lub nazw´ podmiotu, którego zg∏oszenie
lub informacja dotyczà, adres siedziby lub miejsca za-
mieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym
lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, numer
REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz
adres poczty elektronicznej.

2. Podmiot jest obowiàzany do powiadomienia
w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego o zmianach
danych zawartych w zg∏oszeniu lub w za∏àcznikach do
zg∏oszenia w terminie 14 dni, liczàc od dnia, w którym
nastàpi∏a zmiana.

§ 12. Podmiot urzàdzajàcy gry liczbowe, gr´ tele-
bingo lub zak∏ady wzajemne sporzàdza i przesy∏a
zg∏oszenia i informacje, odr´bnie dla ka˝dego obsza-
ru, obj´tego terytorialnym zasi´giem dzia∏ania w∏aÊci-
wego naczelnika urz´du celnego.

§ 13. Do zg∏oszenia o rozpocz´ciu urzàdzania gry
liczbowej i gry telebingo podmiot do∏àcza wykaz
miejsc, w których dokonuje si´ sprzeda˝y zak∏adów
lub innych dowodów udzia∏u w grze, z podaniem ich
adresów oraz nazw podmiotów, w których prowadzo-
na b´dzie sprzeda˝.

§ 14. W zg∏oszeniu o rozpocz´ciu urzàdzania lote-
rii pieni´˝nej wskazuje si´ równie˝ termin rozpocz´cia
sprzeda˝y losów lub innych dowodów udzia∏u w lote-
rii. Do zg∏oszenia o rozpocz´ciu urzàdzania loterii pie-
ni´˝nej do∏àcza si´ regulamin loterii pieni´˝nej.

§ 15. 1. W zg∏oszeniu o rozpocz´ciu urzàdzania lo-
terii fantowej i gry bingo fantowe okreÊla si´ równie˝
wykaz miejsc, w których b´dzie prowadzona sprzeda˝
losów lub innych dowodów udzia∏u w grze, z poda-
niem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których
prowadzona b´dzie sprzeda˝.

2. Do zg∏oszenia o rozpocz´ciu urzàdzania loterii
fantowej i gry bingo fantowe do∏àcza si´:

1) zezwolenie na urzàdzanie loterii fantowej lub gry
bingo fantowe;

2) regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

§ 16. 1. W zg∏oszeniu o rozpocz´ciu urzàdzania lo-
terii promocyjnej i loterii audioteksowej wskazuje si´
równie˝ opis sposobu uzyskiwania w loterii jej wyni-
ku od przypadku.

2. Do zg∏oszenia o rozpocz´ciu urzàdzania loterii
promocyjnej i loterii audioteksowej do∏àcza si´:

1) zezwolenie na urzàdzanie loterii;

2) regulamin loterii.

§ 17. Do zg∏oszenia o rozpocz´ciu urzàdzania za-
k∏adów wzajemnych do∏àcza si´ wykaz punktów przyj-
mowania zak∏adów wzajemnych z podaniem adresów
oraz godzin otwarcia i zamkni´cia tych punktów, spo-
rzàdzany odr´bnie dla ka˝dego obszaru, obj´tego te-
rytorialnym zasi´giem dzia∏ania w∏aÊciwego naczelni-
ka urz´du celnego.

§ 18. Do zg∏oszenia o wznowieniu dzia∏alnoÊci,
o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, stosuje si´
odpowiednio przepisy § 12—17.

§ 19. 1. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà
przesy∏a, co najmniej na 14 dni przed planowanym za-
koƒczeniem loterii, informacj´ o planowanym termi-
nie jej zakoƒczenia.

2. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ pieni´˝nà, w termi-
nie 30 dni od dnia zakoƒczenia loterii pieni´˝nej, spo-
rzàdza i przesy∏a informacje dotyczàce przeprowadzo-
nej loterii pieni´˝nej, zawierajàce:
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1) okreÊlenie sumy wp∏ywów uzyskanych ze sprze-
da˝y losów lub innych dowodów udzia∏u w loterii;

2) zestawienie iloÊci i wysokoÊci uzyskanych wygra-
nych;

3) zestawienie iloÊci wystawionych i anulowanych
imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, za-
wierajàce numery i serie zaÊwiadczeƒ, wysokoÊci
wygranych i daty wystawienia zaÊwiadczeƒ.

§ 20. Podmiot urzàdzajàcy loterie fantowe lub gry
bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia
loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporzàdza
i przesy∏a informacje dotyczàce przeprowadzonej lo-
terii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierajàce:

1) wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz
z okreÊleniem ich wartoÊci;

2) okreÊlenie wysokoÊci kwot przekazanego docho-
du z gry na cele spo∏ecznie u˝yteczne, w szczegól-
noÊci dobroczynne;

3) zestawienie iloÊci wystawionych i anulowanych
imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, za-
wierajàce numery i serie zaÊwiadczeƒ, wysokoÊci
wygranych i daty wystawienia zaÊwiadczeƒ.

§ 21. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ promocyjnà lub
loteri´ audioteksowà, w terminie 30 dni od dnia za-
koƒczenia loterii promocyjnej lub loterii audiotekso-
wej, sporzàdza i przesy∏a informacje dotyczàce prze-
prowadzonej loterii promocyjnej lub loterii audiotek-
sowej, zawierajàce:

1) wykaz wyp∏aconych lub wydanych wygranych
wraz z okreÊleniem ich wartoÊci;

2) zestawienie iloÊci wystawionych i anulowanych
imiennych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej, za-
wierajàce numery i serie zaÊwiadczeƒ, wysokoÊci
wygranych i daty wystawienia zaÊwiadczeƒ.

§ 22. Zg∏oszenia i informacje oraz za∏àczniki do
nich, mogà byç przesy∏ane w formie elektronicznej,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu w∏aÊciwe-
go naczelnika urz´du celnego o przesy∏aniu ich w for-
mie elektronicznej.

§ 23. Kontrola dzia∏alnoÊci w zakresie gier na auto-
matach o niskich wygranych oraz gier na automatach
urzàdzanych w salonach gier na automatach, jest pro-
wadzona, do czasu wygaÊni´cia udzielonych zezwo-
leƒ, na podstawie przepisów rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontro-
li wykonywanych przez S∏u˝b´ Celnà w zakresie urzà-
dzania i prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych
(Dz. U. Nr 188, poz. 1459), z zastrze˝eniem, ˝e w zakre-
sie art. 134 i 140 ustawy stosuje si´ odpowiednio
przepisy niniejszego rozporzàdzenia.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w spra-
wie kontroli wykonywanych przez S∏u˝b´ Celnà w zakre-
sie urzàdzania i prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych
(Dz. U. Nr 188, poz. 1459), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-
dowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
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