
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 października 2017 r. 

Poz. 1833 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier 

Na podstawie art. 15b ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 

i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier 

w kasynie gry oraz salonie gier na automatach, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, zwanego dalej „systemem kontroli gier”. 

§ 2. 1. System kontroli gier instaluje się w kasynie gry oraz salonie gier na automatach, na warunkach umożliwiają-

cych rejestrowanie obrazu obejmującego: 

1) rejestrację gości; 

2) osoby wchodzące do kasyna gry oraz salonu gier na automatach; 

3) wszystkie automaty do gier. 

2. W przypadku kasyna gry system kontroli gier instaluje się także na warunkach umożliwiających równoczesne reje-

strowanie obrazu i dźwięku obejmującego: 

1) oddzielnie każdy ze stołów do gry, w tym: 

a) każdego prowadzącego grę na stole do gry, 

b) każdego uczestnika gry na stole do gry, 

c) obliczanie rezultatów gry na stole do gry, 

d) otwarcie i zamknięcie stołu do gry; 

2) dokonywanie operacji żetonowo-gotówkowych w kasie. 

§ 3. System kontroli gier powinien umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału audiowizyjnego do jego odtworzenia 

z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonywania kopii i pobierania zapisu w postaci elektronicznej oraz określania 

czasu, daty i miejsca zarejestrowanych zdarzeń i czynności. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie audiowizyjnego systemu kon-

troli gier w kasynie gry (Dz. U. poz. 416). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 

i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 




