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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 2004 r. Nr 4, poz. 27, z póên. zm.3))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urzàdzania
gier i zak∏adów wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 946)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dla automatów o niskich wygranych:

a) prawid∏owe ustalenie wartoÊci maksy-
malnej stawki i uniemo˝liwienie przekra-
czania wartoÊci maksymalnej stawki
w wyniku kontynuacji gry za uzyskane
wygrane,

b) prawid∏owe ustalenie wartoÊci jednora-
zowej wygranej i uniemo˝liwienie uzys-
kania jednorazowej wygranej w kwocie
wy˝szej ni˝ 15 euro, o której mowa
w art. 2 ust. 2b ustawy.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

2) po § 8 dodaje si´ § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Po przeprowadzeniu badania poprzedza-
jàcego rejestracj´ automatu lub urzàdze-
nia do gier jednostka badajàca wydaje
opini´ technicznà.

2. Opinia techniczna zawiera w szczególno-
Êci:

1) numer i dat´;

2) oznaczenie jednostki badajàcej i zle-
ceniodawcy (NIP, nazwa, adres);

3) nazw´ i typ automatu lub urzàdzenia
do gier;

4) nazw´ programu gry;

5) numer fabryczny automatu lub urzà-
dzenia do gier; 

6) nazw´, siedzib´ i kraj producenta au-
tomatu lub urzàdzenia do gier;

7) oznaczenie i wskazania liczników
okreÊlajàcych:
a) w przypadku automatów do gier —

kwoty przychodów i podstaw´
opodatkowania podatkiem od gier,

b) w przypadku automatów do gier
o niskich wygranych — kwoty
przychodów;

8) wskazanie jednorazowej wygranej
i maksymalnej stawki za udzia∏ w jed-
nej grze — w przypadku automatów
do gier o niskich wygranych; 

9) wskazanie, czy automat lub urzàdze-
nie do gier posiada system, o którym
mowa w § 8 ust. 3 pkt 2;

10) wskazanie miejsc za∏o˝enia plomb
zabezpieczajàcych;

11) wynik badania technicznego;

12) termin wa˝noÊci opinii technicznej;

13) wzór plomb zabezpieczajàcych;

14) podpis osoby wykonujàcej badanie.

3. W przypadku dostosowania przez pod-
miot prowadzàcy gry na automatach
o niskich wygranych automatu do wy-
mogów, o których mowa w art. 2 ust. 2b
ustawy, jednostka badajàca potwierdza
prawid∏owe ustalenie wartoÊci maksy-
malnej stawki i wartoÊci maksymalnej
jednorazowej wygranej w wydanym uzu-
pe∏nieniu do opinii technicznej. 

4. W przypadku wydania opinii technicznej
z negatywnym wynikiem badania, jed-
nostka badajàca powiadamia o tym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych.

5. Pe∏na dokumentacja techniczna dotyczà-
ca przeprowadzonych badaƒ automatu
lub urzàdzenia do gier pozostaje w jed-
nostce badajàcej przez okres 6 lat i jest
udost´pniana na ˝àdanie ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw finansów publicznych. 

§ 8b. 1. W celu zabezpieczenia automatu lub
urzàdzenia do gier przed ingerencjà z ze-
wnàtrz, po przeprowadzeniu badania,
jednostka badajàca zak∏ada plomby.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków urzàdzania gier i zak∏adów wzajemnych2)

———————
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) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 21 paêdziernika 2008 r. pod numerem
2008/0445/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) 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.
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2. Jednostka badajàca zak∏ada plomby
w szczególnoÊci na zamkni´cie:

1) p∏yty logicznej;

2) dost´pu do liczników;

3) dost´pu do uk∏adów z zapisem gry. 

3. W przypadku awarii automatu lub urzà-
dzenia do gier albo innego zdarzenia,
które wymaga zerwania plomb jednostki
badajàcej, w∏aÊciciel automatu lub urzà-
dzenia do gier, po zerwaniu plomb, zak∏a-
da w∏asne plomby. Plomby w∏aÊciciela
powinny byç wymienione na plomby
jednostki badajàcej nie póêniej ni˝ w ter-
minie 30 dni od dnia za∏o˝enia plomb
w∏aÊciciela.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Po wydaniu przez jednostk´ badajàcà opi-
nii technicznej zawierajàcej pozytywny
wynik badania automatu lub urzàdze-
nia do gier poprzedzajàcego ich reje-
stracj´, na wniosek podmiotu, któremu
udzielono zezwolenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy, minister w∏aÊ-
ciwy do spraw finansów publicznych do-
konuje rejestracji automatu lub urzàdze-
nia 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´ technicznà zawierajàcà pozytywny
wynik badania automatu lub urzàdzenia
do gier poprzedzajàcego ich rejestracj´
i kopi´ zezwolenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy.”; 

4) w § 10:

a) w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wycofania automatu lub urzàdzenia do gier
z eksploatacji, z zastrze˝eniem § 14a ust. 1,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku utraty wa˝noÊci poÊwiadczenia
rejestracji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
orygina∏ poÊwiadczenia rejestracji zwraca
si´ ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych w terminie siedmiu dni.”,

c) uchyla si´ ust. 6; 

5) uchyla si´ § 13;

6) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Podmiot prowadzàcy gry mo˝e doko-
naç czasowego zawieszenia eksploata-
cji automatu lub urzàdzenia do gier.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma
obowiàzek powiadomiç ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych
o wycofaniu automatu lub urzàdzenia
do gier z eksploatacji lub czasowym za-
wieszeniu eksploatacji automatu lub
urzàdzenia do gier, w terminie siedmiu
dni od dnia wycofania lub czasowego
zawieszenia.”; 

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wniosek, o którym mowa w § 9, oraz powia-
domienia, o których mowa w § 14 ust. 3
i § 14a ust. 2, sk∏ada si´ na formularzach udo-
st´pnionych przez urzàd obs∏ugujàcy mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, w szczególnoÊci przez zamieszczenie
ich na stronie internetowej tego urz´du.”.

§ 2. Do post´powaƒ w sprawie poÊwiadczenia re-
jestracji wszcz´tych i niezakoƒczonych przed wej-
Êciem w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe. 

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

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
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