:'!r 35

_-,-:·~.~;-·;tc r P ~~ i ::;!~:
00-> • • • •

_

-. _ _

~

...

,..~~

~.,_ ~_

..

..-~

.......

~

-- 480 _ _ _ _ __ _
•_ _ _ _ _ _

,

-

.

~

,~_

~ _

••

,~"

...

,.~

_

._.,_.

__

.~

•• •

-.

~....".. _
.

ol 59. K,li muk, Józef s, t udviI'iko{ 160. ;( lffc'!t: k fVłt.1;'-:d c .
LW:;'Nika, ' 61 . M arkiewicz Roma ]; s . •)ana, "S2. iv'arkiw;;lcz
ZC'::;:) , c. Brcn isfawa, 163. Sienkiewicz Sta n!2law s.
~ 6[ . 'Sienk iew icz Wiihelmin8 c. Sta n isława ,

Ji~~ ian a,

-

Poz. 358 i 359

_ _ _ _,

A ntcnieg o, 223. Klemunda Bazyli s. Dymitrc" 224. Klemunda
Paraskiew ia c. To masza, 225. KordO\A/ski j ózef s. Feliksa,
226. Kordowska Adela c. A ndrzej a, 227. Pietrewicz Leon s.
Józefa, 228. Pietrewicz Zofi a c. St an i sława, 229 . Su c hocki
Zygmu nt s. Sta n isła \'vó, 230. Suc~, ocka Broni sława c. Jana,
na wni osek Woj ewody Tarn obrzeskiego:

na w niosek Wojewod y

Ost rołęc kiego:

165. Baranowski J an s. Franciszka, 166 . Baranowska
Czesława c. Aleksandra, 167. Czartoryski Stanisiaw s. J ana,
188. Czartoryska Halina c. Władysława , i 69. Godlewski
Aleksand er s. An to nieg o, 170. God lewska Stanisława c .
J apa, 17 1. Grabowski Leo n s. Roc ha, 172. Grabowska
M ic:1a!ina c. S ta nisława, 173. Groszkiewicz S t a nisław s.
p,nastazego, 174. Groszkiewicz Władysława c. Franc iszka,
175. J ackiewIcz J an s. Aleksandra, 176 . Jackiewicz Geno\!vef8i c. Sta n isł a wa, 177. Ka linowski Edward s. W!adysiaw a,
178. Kalinowska Janina c. Sta n isł avva, 179. Kalinov·/ski
V\/acław s. Władysława, 180. Kali nowska JBn ina c. Ada ma,
! 81 . Kłós ek Jan s. B o le sława , 182. Kłósek Regina c. Stefanij,
']83. Kotowski Ja n s. An toniego, 184. Katowska W iesła wa c.
Leona, 185. Koz·iara Stefan s. J ózefa, 186. Koziara Krystvna c.
Józefa, 187. Kucharski Marian s. Wincentego, 188. Kucharska rv1arianna c. Jana, 189. Lewandowski Jan s. Stanisława ,
190. Lewandowska Genowefa c. Jakuba, i 91. f\'1 ariański
Stanisław s. Bo!esława, 192. Mariańska M arianna c. Fran ciszka, 193. Nadany Jan s. Piotra, 194. Nadan a Celina c.
Tomasza, 195. Nowosielski Stanisław s. Andrzeja, i 96 .
Nowosielska Janina c. Sta nisława, 197. Rudnik Julian s.
Jana, 198. Rudnik Zofia c. Mariana, 199. Skoczeń M arian s.
r\iłichała, 200. Skoczeń Aleksandra c. Jana, 201. Stallczak
Stanisław s. Franciszka, 202. Stańczak Janina c. Feli ksa, 203.
Starzak Wacław s. Jana, 204. Starzak Janina c. Władysława,
205. Wasilewski Franciszek s. Józefa, 206. Wasilewska
Antonina c. Hipolita, 207. Wykowski Józef s. Szczepana,
208. Wykowska Leokadia c. Stanisława, 209. Zalewski
Stanisław s. Franciszka, 210. Zalewska Janina c. Józefa, 211.
Zbiejczyk Leon s. Franciszka, 212. Zbiejczyk Aleksandra c.
Stanisława, 213. Zbrzeźniak Henryk s. Stanisława, 214.
Zbrzeźniak Marianna c. Adama,
na wniosek Wojewody Przemyskiego:

215. Feduniewicz Wojciech s. Józefa, 216. Feduniewi cz
Katarzyna c. Pawła,
na wniosek Wojewody Suwalskiego:

217. Bazyłewycz Piotr s. Aleksandra, 218. B a zyłewycz
Maria c. Michała, 219. Fil Andrzej s. Jana, 220. Fi l Maria c.
Andrzeja, 221 . Grzęda Marian s. Józefa, 222. Grzęda Adela c.

231 . Błaszczyk Ja n s. Wojci ec ha, 232. Błaszczyk Marianna c. Jana, 233. Binek Wład y sław s. Antoniego, 234.
Binek Wacława c. Władysława, 235. Boczek Stefan s. Franciszka, 236. Boczek Br on isława c. Wojciecha, 237. Bucoń
Stanisław s. Antoniego, 238. Bucoń Stanisława c. Piotra,
239 . Dynkowski Tadeusz s. Józefa, 240. Dynkowska Marianna c. Józefa, 241 . Galek Aleksa nder s. Adama, 242. Galek
A leksandra c. Piotra, 243 . Gałka Jan s. Jana, 244. Gałka
Ja ni na c. Jana, 245 . Jachura Paweł s. Kazimierza, 246.
Jachura J anina c. Franciszka, 247 J arzynka Jan s. Szczepana, 248. Jarzynka Ja nina c. Józefa , 249. Kolasa Mieczy sław
s. Pa wła, 250. Kolasa J an ina c. Waw rzyńca , 251. Kopiwoda
Stanisław s. Miko/aja, 25 2. Kop iwod a Jani na c. Tomasza,
253. Kosidło Stefan s. Kazimierza, 254. Kosidło Janina c.
Jana, 255. Kowal Leon s. Józefa, 256. Kowal Helena c.
Franciszka, 257. Lis Władysła w s. Anton iego, 258. Lis
Stefania c. Franciszka, 259. Maciuba Mieczysław s. Franciszka, 260. Maciuba Jadwiga c. Józefa, 261. Małodziński
Wilhelm s. Mikołaja, 262. M alodzińska Władysława c. Jakuba, 263. Marzec Józef s. Stanisława, 264. Marzec Helena c.
Józefa, 265. Matysiak Stanisław s. Józefa, 266. Matysiak
Michalina c. Antoniego, 267. Naborczyk J an s. Franciszka,
268. Naborczyk Marianna c. Stanisława, 269. Owsiński Jan
s. Stanisława, 270. Owsińska Stefania c. Antoniego, 271.
Pacholczak Leon s. Franciszka, 272. Pacholczak Maria c.
Jana, 273. Pawłasek Bolesław s. Jana, 274. Pawłasek
Marianna c. Marcina, 275. Popiołek Wojciech s. Jana, 276.
Popiołek Katarzyna c. Mateusza, 277 . Ruła Bronisław s.
Jana, 278. Ruła Stanisława c. Józefa, 279. Ruła Jan s.
Tomasza, 280. Rula Helena c. Stanisława, 281. Ryba Jan s.
Kazimierza, 282. Ryba Helena c. Juliana, 283. Sendrowicz
Tadeusz s. Wojciecha, 284. Sendrowicz Marianna c. Józefa,
285. Skowron Józef s. Józefa, 286. Skowron Anna c. Jana,
287. Skowron Stanisław s. Karola, 288. Skowron Marianna
c. Ignacego, 289. Sułek Stefan s. Piusa, 290. Sułek Stanisława c. Jana, 291. Startek Piotr s. Andrzeja, 292. Startek
Władysława c. Józefa, 293. Szklarz Józef s. Józefa, 294.
Szklarz Katarzyna c. Michała, 295. Uzar Jan s. Tomasza, 296 .
Uzar Janina c. Pawła, 297 . Uzar Jan s. Mateusza, 298. Uzar
Maria c. Kazimierza, 299. Ziółkowski Tadeusz s. Wawrzyńca
300. Ziółkowska Marianna c. Ludwika .
Prezydent Rzeczypospo litej Poiskiej : L.

Wałęsa

359
ZARZĄDZENIE

Mlr.HSTRA FINANSOW

z dnia 30 czerw ca 1993 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów u stawy o grach losowych i
Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 22 ust. 3 i art. 46 ust .
2 ustawy z dn ia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i za kła dach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 i z 1993 r. Nr 28, poz.
127) zarządza si ę, co następuje:
Rozdział
Zaświ adcze ni e

§ 1. Ustala

si ę

1

o uzyskanej wygranej

wzór im iennego zaświadczen ia o uzys -

z akładach

wZ8.ismnych.

kanej wygranej przez uczestnika gry iosowej lub zakładu
wzajem nego, zwanego dal ej " zaświadczeniem", stanowiący
załącznik do zarządze n ia.

§ 2. Podmiot urządzający grę losową iub zakład wzajemny o bow iązan y jest zaop at rywać się IN druki zaświadczeń
w jednostkach organ izacyj nych w yznaczonych przez M inistra Finansów.
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§ 3. W zaś wia d czen i a c h nie w olno do konywać popra wek oraz s k reś l eń . W raz ie popeł nien i a błę d u przy wyp eł
nianiu zaświadczen i a , zaświadczeni e an uluje się .
wysta wiaj ący zaświ a dczenie obo w i ą

§ 4. 1. Podmiot
zany jest do:

1) przechowywania kopii wydanyc h zaświadczeń przez
okres 5 lat po upływie roku, którego to zaświadczenie
dotyczy,
2) prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien
zawierać następujące

dane: liczbę porządkową wpisu, serię,
numer oraz datę wystawienia zaświadczenia, imię, nazwisko
i adres uczestnika, rodzaj gry lub zakładu wzajemnego,
wysokość wygranej.

3. Rejestr prowadzi

się

nieprzerwanie przez okres dzia-

łalności podmiotu. Przed zaprowadzeniem rejestr powinien
zostać poświadczony we właściwym urzędzie skarbowym.
Rozdział

2

Szczegółowe

warunki instalacji i wykorzystania magnetycznego zapisu obrazu

§ 5. 1. Magnetyczny zapis obrazu powinien

2. W wydzielonym pomieszczeniu osoba
sprawującego

bieżącą obserwację

upoważniona

nadzór nad kasynem gry prowadzi
rejestrowanych czynności na monito-

rach.

§ 6. 1. Zapis obrazu, o którym mowa w § 5 ust. 1,
powinien obejmować w szczególności:
1)

wejście

2)

każdy

3)

do kasyna i

ze

stołów

wyjście

z kasyna,

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spółek prawa cywilnego
lub bi ngo fantowe na ce! espołecz nie użyteczne, które prowa dzą podatkową księg ę
przychodów i rozchodów, chyba że z odrębnych przepisów
wynika dla nich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.
urządzających loterię fantową

3. Jeżeli podmiotem urządzającym loterię fantową lub
bingo fantowe jest inna niż wymieniona w ust. 2 jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która na
podstawie odrębnych przepisów nie jest obowiązana do
prowadzen ia księgi rachunkowej lub księgi przychodów
i rozchodów, jednostka ta obowiązana jest do prowadzenia
ewidencji.

§ 9. 1. Podmioty wymienione w § 8 ust. 1 prowadzą
ponadto ewidencję w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczenia wysokości podatku od gier.

2. Ewidencja powinna

zamknięcie stołu

2) dla gier w automatach losowych - wysokość kwot
uzyskanych z wymiany żetonów użytych do gry, kwot
wygranych przez uczestników gry oraz różnicę pomię 
dzy tymi kwotami.

3. Zapisy w ewidencji powinny odzwierciedlać stan
faktyczny z chwili zamknięcia gry na stołach i w automatach
do gier losowych .
§ 10. Podmioty wymienione w § 8 ust. 2 i 3
w której powinny

się

dla

każdego stołu

od-

2)

wpływy

ze

2. Zapis, o którym mowa w ust. 1,
niany:
1) uczestnikom gry, w terminach
nie,

3.

Udostęp ni e ni e

może być udostęp

5) podatki i
ustaw,
6) koszty

opłaty

sprzedaży

uiszczane na podstawie

odrębnych

losów i kartonów do gry bingo .

§ 11 . Podmioty, o których mowa w § 8 ust. 3, po
gry obowiąza n e są do przekazania
ewidencji organowi, który w ydal zezwolen ie.

zako ń cze niu urządzan i a

okre ślonych

up o ważnionych

zapisu jest

losów i kartonów do gry bingo,

3) liczba zwróconych losów i nie wykorzystanych kartonów do gry bingo,

w regulami-

R o zdz ia ł

2) osobom u poważnionym przez Ministra Finansów do
sprawowani a nadzoru i kontroli,

organów
przepisów.

sprzedaży

4) koszty zakupu losów i kartonów od producenta,

§ 7. 1. Podmiot prowadzący kasyno gry przechowuje
magnetyczny zapis obrazu przez okres 30 d ni od daty jego
dokonania.

żądanie

prowadzą

znajdować się następujące

1) liczba losów i kartonów do gry bingo, wprowadzonych
do sprzedaży ,

do gry,

2. Zapisu obrazu dokonuje
dzielnie.

odręb nych

dane:

dane:

6) obliczanie rezultatów gry na stole do gry i w automacie
do gier losowych.

3) na

zawierać następujące

1) dla gier cylindrycznych oraz gry w karty black jack
i baccarat - wysokość wpłat gotówkowych z tytułu
wymiany żetonów w kasie i na stole, wysokość wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony oraz wyliczenie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotami wpła
conymi a wypłaconymi,

ewidencję,

4) uczestników gry,
5) otwarcie i

§ 8. 1. Podm ioty prowad zące d z i ała lność w zakresie
gier losow ych i za kła dów wzaj em nych prowadzą ksi ęQ:
rachunkowe na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisa mi dla osó b prawnych.

gry oraz automaty do gier losowych,

prowadzących grę,

3

Zasady prowadzenia ksi ąg

być

dokonywany w kasynie gry za pomocą systemu kamer rejestrujących obraz, w sposób umożliwiający odtworzenie każ
dej z gier odbywającej się w kasynie i poszczególnych jej
elementów oraz zastosowanie stopklatki i wykonanie dowolnej liczby fotokopii.
przez

R ozd z iał

Przepis

na podstawie

§ 12.
dnia

ni e o d płatne.

Zarzą d zeni e

4

ko ńc owy

wc hodzi w

życ i e

po

u pływ ie

14 dni od

ogłoszenia .

M inister Fi nansów: J OsiatYl7skf

-
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Za łącznik do za rządze ni a Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. (poz. 359)

( pełn a

nazwa podmiotu urządzającego
lub zakład wzajemny)

(m i ejscowość ,

data )

grę losową

ZAŚWIADCZENIE

SERIA .. .. . . . . . .. . .. .. ...

NR

. . . . . ...... . O WYGRANEJ , UZYSKANEJ

PRZEZ UCZESTNIKA GRY LOSOWEJ LUB
Stwierdza

się, że

ZAKŁADU

WZAJEMNEGO

Pan(i) .. . .. ... . . . .. ... . . .. . .. . .... . .. . .. . . . .. . .... .. .... . .. . . . .. .. .... . . . . . . .. . . . . .
(imię

i nazwisko,

im i ę

ojca)

urodzony(a) ... .. . . . . . . . ... . .... . . . .... . . . rodzaj . . . . . . . ... .. .. . .. . . .. .. nr .. .... . .... . . dokumentu
stwierdzającego tożsamość

(data,
biorąc udział

miejscowość)

w
(rodzaj gry losowej lub

zakładu

wzajemnego)

dnia . . .. .. ... .. . .. . . . .. .. ... w .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . ... .. . . . ..... .. . . ...... .... .. .
wygraną

w

wysokości

(cyframi i

(podpis

uzyskał(a)

słownie)

żądającego zaświadczenia)

(podpis pracownika upowa ż nionego
przez organ zarządzający)

(pOdpis

księgowego )

Zaświadczenie

zostaje wystawione na żądanie uczestn ika gry losowej lub zakładu wzajemn ego
w dwóch egzemplarzach . Oryg i nał otrzymuje uczestn ik gry lub zakład u, a k opię przech owuj e przez
okres pięciu lat podm iot wystawiający zaśw i adczenie .

360
ZARZĄDZ E N IE MINISTR A FINANSÓW

z dnia 30 czerwca 1993 r.

w sprawie ustale nia listy

miejs c owośc i

tu r ysty cznych , w kt ó r ych

Na podstaw ie art. 31 ust. 2 usta wy z dnia 29 lipca 199 2 r.
o gra ch losowych i zakła d a ch wzaj emnych ( Dz. U. Nr 68,
poz. 341 i z 1993 r. Nr 28, poz. 127) z arządz a s ię, co
nast ępu je:

§ 1. Ustala

loka lizo wane

ryc h mo g ą być lokalizowane ośrodki gier,
nik do za rzą dzenia .

§ 2.
dnia

się listę miejscowości

mo g ą b y ć

Zarządzeni e

wchodzi w

życie

ośro dk i

g ie r.

sta no wiącą zał ącz

po

upływie

14 dni od

ogłoszenia .

turystycznych, w któ -

Minister Fina'lsów: J.

Osiatyński

Z'.lłącznik
sć,vv

do zarządze r,i a Mi nistra Finanz dni a 30 czerv,/c;;; ': 993 r. (poz. 360)

LISTA M I EJSCOWOŚCI TURYSTYCZNYCH, W KTÓRYCH MOGA. BYĆ: L.OKALi ZOWANE OSRODKI GIER
1 . Cieszyn
2. Sucha Beskidzka

3.

a.

Ustroń

L:yw iac
5. Chao:ykowy

województwo
woj ewództwo
województwo
województlNo
województwo

bie lskie
bielskie
bielskie
bielskie
bydgoskie

6. !nowrcciaw
7. Elbl ąg
8. ~rombork
9. Malbork
10. Jastarnia z

wojewódz!V'Jo bydgoskie
\fv oje\Nóci2~VV O eib iąsk i e

JUi"2tą

województ'Ao
wojevvództwc
vvojewóo::..:t"vc

el bląsk ie

elbi ąskie
gdańskie

