
 

Do druku nr 2481 

 Warszawa, 16 listopada 2009 r. 
  

Prezes Rady Ministrów  
RM 10-135-09  

 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

W załączeniu przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 Regulaminu 
Sejmu, projekty aktów wykonawczych do przesłanego w dniu 12 listopada 2009 
r. rządowego projektu ustawy 

 

 - o grach hazardowych. 
 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



                                                                   Projekt      

ROZPORZĄDZENIE 

                                              PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia  …………………  

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Celnej informacji  
uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje 

czynności operacyjno - rozpoznawczych   

Na podstawie art. 75c ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 
168,  poz. 1323 i Nr      poz.     ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Organy, służby i instytucje uprawnione do wykonywania czynności operacyjno – 
rozpoznawczych, zwane dalej „zobowiązanymi organami”, przekazują Służbie Celnej, z 
zastrzeżeniem ust. 3, informacje uzyskane w wyniku prowadzenia tych czynności, zwane 
dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań Służby 
Celnej. 

    2. Zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane organy obejmuje: 

1) opis zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja informacji, ze wskazaniem 
daty, miejsca i okoliczności jego zaistnienia; 

2) dane o uczestniku zdarzenia oraz dane go identyfikujące, pozwalające na określenie 
jego tożsamości, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, 
pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i 
źródła dochodu uczestnika zdarzenia. 

   3. Zobowiązany organ może odmówić przekazania informacji lub ograniczyć zakres 
przekazywanych informacji, jeżeli mogłoby to spowodować ujawnienie danych osoby 
niebędącej funkcjonariuszem zobowiązanego organu i udzielającej pomocy temu organowi 
albo uniemożliwić wykonywanie zadań ustawowych zobowiązanego organu.  

§ 2. 1. Dyrektor Izby Celnej  występuje z pisemnym wnioskiem do właściwej komórki 
organizacyjnej zobowiązanego organu, o przekazanie informacji na piśmie lub przez 
urządzenia i systemy informatyczne. 

 2. We wniosku zamieszcza się dane o zdarzeniu i jego uczestniku umożliwiające 
wyszukanie informacji w aktach spraw operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – 
śledczych, zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz podaje się cel wykorzystania 
informacji. 

  3. Zobowiązany organ przekazuje Służbie Celnej na jej wniosek, informacje  
stanowiące uzupełnienie danych posiadanych przez Służbę Celną lub też uzupełnienie danych 
przekazanych wcześniej przez organ zobowiązany. 



§ 3.  Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno – rozpoznawczych, 
dochodzeniowo – ś ledczych, zbiorach ewidencyjnych lub archiwalnych przekazują 
kierownicy jednostek albo komórek organizacyjnych właściwych w sprawach operacyjno – 
rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych lub archiwalnych albo upoważnione przez nich 
osoby. 

§ 4.  Zobowiązany organ rejestruje przekazanie, odmowę przekazania lub ograniczenie 
zakresu przekazanych informacji w aktach spraw operacyjno – rozpoznawczych, 
dochodzeniowo – ś ledczych, zbiorach ewidencyjnych lub archiwalnych poprzez 
zamieszczenie w nich adnotacji, która powinna zawierać: 

1) datę otrzymania wniosku o przekazanie informacji; 

2) dane dotyczące wnioskodawcy; 

3) czas i miejsce przekazania informacji; 

4) rodzaj i zakres udzielonych informacji; 

5) sposób przekazania informacji; 

6) powody odmowy przekazania lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji; 

7) dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę przekazania lub 
ograniczenie zakresu przekazywanych informacji. 

§ 5. Dyrektor Izby Celnej występujący do zobowiązanego organu o przekazanie 
informacji prowadzi rejestr, w którym odnotowuje: 

1)   datę wysłania wniosku o przekazanie informacji; 

2)   dane adresata; 

3)   rodzaj i zakres informacji; 

4)   datę i sposób otrzymania informacji oraz zakres otrzymanej informacji; 

5)    powody odmowy przekazania lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji; 

6)    sposób wykorzystania informacji; 

7)    dane dotyczące przechowywania informacji i jej zniszczenia. 

§ 6.  Przekazywanie Służbie Celnej informacji przez zobowiązany organ odbywa się z 
uwzględnieniem wymogów  określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

§ 7. Otrzymane od zobowiązanego organu informacje przechowuje się w kancelarii tajnej 
Izby Celnej w odrębnej teczce otrzymanej informacji.  

§ 8. Wprowadza się rejestr obiegu otrzymanej informacji dotyczący jej wykorzystania, 
udostępniania, przekazania, przechowywania i zniszczenia, którego wzór stanowi załącznik 
do rozporządzenia. 



§ 9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

        PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              Załącznik  do rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów  
      z dnia       (poz.     ) 

            
                           Strona   tytułowa 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 75c 

ust. 3 ustawy o Służbie Celnej, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów określa zakres, 

warunki i tryb przekazywania Służbie Celnej informacji o zdarzeniach i ich uczestnikach 

uzyskanych w wyniku prowadzonych czynności operacyjno – rozpoznawczych przez 

uprawnione organy.  

Projekt rozporządzenia jest aktem wykonawczym dotyczącym uprawnienia Służby Celnej do 

otrzymywania i wykorzystywania informacji, które znajdują się w aktach spraw z czynności 

operacyjno - rozpoznawczych służb uprawnionych do ich pozyskiwania, gromadzenia i 

przetwarzania.   

Służba Celna podejmując ustawowe zadania służbowe poprzez prowadzenie rozpoznania, 

wykrywania, zapobiegania zwalczania  przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem 

przepisów dotyczących wprowadzenia na terytorium RP oraz wyprowadzenia z jej terytorium 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i 

porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, zmierzające do ustalenia ich 

sprawców podczas prowadzonych czynności powinna dysponować odpowiednimi 

informacjami o zagrożeniach w obszarze działania Służby Celnej.  Wiedza ta w wielu 

przypadkach powinna być uzupełniana o informacje dodatkowe, które pozwolą weryfikować 

sposób postępowania w określonej sytuacji i wobec określonych osób.  Takie uzupełnienie 

może zostać wsparte informacjami otrzymanymi od innych organów, które uprawnione są do 

wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych.  Rozporządzenie wskazuje również 

miejsce, z którego informacja mogłaby pochodzić. Nie powinno powstać ograniczenie do 

wyłącznie akt operacyjno – rozpoznawczych. Informacja o zdarzeniu i jego uczestniku,  

bardzo często jest o tej samej zawartości nominalnej, zarówno w aktach operacyjnych jak i 

dochodzeniowych (których nie ma już na przykład w aktach operacyjnych) ale również w 

zasobach archiwalnych.  

Wielokrotnie może zdarzyć się, że dla zobowiązanego organu informacje o zdarzeniu stają się 

danymi już wykorzystanymi – stąd złożenie ich do  zasobów archiwalnych. Natomiast dla 

innej służby zdarzenie takie nadal pozostaje w zainteresowaniu stąd wystąpienie o dane z 

zasobów archiwalnych.  



Paragraf 1 mówi o tym, ż e Służba Celna jest uprawniona do otrzymywania informacji 

uzyskanych w drodze czynności operacyjno – rozpoznawczych od uprawnionych organów a 

one z kolei mają obowiązek takich informacji udzielić. Informacje dotyczą zdarzeń 

określających sytuacje, miejsce i czas ale również uczestników zdarzenia. Uczestnicy 

zdarzenia powinni zostać odpowiednio scharakteryzowani w zakresie ich zdjęć, wizerunku, 

pseudonimów, danych o rodzinie, wykształceniu, zawodzie itp. 

Jeżeli zachodziłoby przypuszczenie, ż e poprzez przekazanie informacji mogłoby dość do 

ujawnienia jego źródł a, zobowiązany organ ma prawo odmówić udzielenia informacji albo 

ograniczyć zakres przekazanej  informacji.  

Paragraf 2 określa, że Dyrektor właściwej Izby Celnej ma prawo w drodze pisemnego 

wniosku zwrócić się uprawnionego organu o przekazanie określonej informacji i zaznacza czy 

jest to pierwsza informacji, czy też informacja uzupełniająca.  Zobowiązany organ powinien 

przekazać informację, która znajduje się w zasobach tego organu. Mogą to być akta spraw 

operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych, archiwalnych, inne ewidencje. 

Paragrafy 4 i 5  określają potrzebę odnotowania faktu wystąpienia Służby Celnej o informację 

oraz dokumentowania jej obiegu (wykorzystania, przekazania, przechowywania oraz 

zniszczenia).      

Zgodnie z § 6 i 7 Służba Celna otrzymując informacje o zdarzeniu lub na temat jego 

uczestnika ma obowiązek postępowania z takimi materiałami jak to określono w ustawie o 

ochronie informacji niejawnych. Dostęp do tych informacji jest ograniczony dla 

nieuprawnionych funkcjonariuszy. 

Dla pozostawienia ś ladu korzystania z informacji przesłanej od zobowiązanego organu 

prowadzi się rejestr otrzymanych informacji, w którym zapisuje się obieg informacji i jej 

wykorzystanie. Rejestr jest jawny i służy do prowadzenia wstępnej kontroli nad obiegiem 

otrzymywanych niejawnych informacji od służb uprawnionych do prowadzenia czynności 

operacyjno – rozpoznawczych.  Dla potrzeb szeroko rozumianej kontroli nad przepływem i 

wymianą informacji uzyskanych w drodze wykonywanych czynności operacyjno - 

rozpoznawczych, poświadczenie z dokonanej korespondencji znajduje odzwierciedlenie w 

adnotacjach dokonywanych bezpośrednio w aktach operacyjnych zobowiązanego organu.  

Służba Celna otrzymując i wykorzystując informacje pochodzące z czynności operacyjno – 

rozpoznawczych staje się szczególnego rodzaju służbą ponieważ zobowiązana jest do 

tworzenia bazy danych przechodzących przez rejestr, których ś lad po wymianie 

korespondencji musi zostać odzwierciedlony. 



 

 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny. 
 
Rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty uprawnione do prowadzenia czynności 
operacyjno – rozpoznawczych oraz na Służbę Celną. 
 
2. Wynik przeprowadzonych konsultacji 
 

Projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom w ramach resortu jak również 
konsultacjom międzyresortowym. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z 
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) z chwilą przekazania go do konsultacji międzyresortowych. 

Niezbędna będzie opinia wydana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
3. Wpływ aktu normatywnego na: 
 
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 
terytorialnego 
Wejście w ż ycie  niniejszego rozporządzenia wpłynie na konieczność doposażenia Izb 
Celnych w odrębne komputery wraz z oprogramowaniem do wprowadzania, gromadzenia i 
filtrowania danych o otrzymanych informacjach o osobach i na temat osób.  
 
b) na rynek pracy: 
Przedmiotowe rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy. 
 
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw: 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość. 
 
d) sytuację i rozwój regionalny: 
Przedmiotowe rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
4. Wskazanie źródeł finansowania: 
 
Wejście w ż ycie rozporządzenia spowoduje konieczność wydatkowania z budżetu państwa 
środków finansowych na utworzenie odrębnych baz danych funkcjonujących poza ogólnie 
dostępną siecią administrowaną przez Izbę Celną. 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW 1) 

                                                  z dnia         

w sprawie ksiąg, rejestru, ewidencji i niektórej dokumentacji prowadzonej przez podmioty 
urządzające gry hazardowe 

 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia      2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr       , 
poz.      ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki prowadzenia ksiąg: 
a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, 
b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, 
c) eksploatacji automatu do gier; 

2) warunki prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od 
gier w grach hazardowych oraz rejestru napiwków w kasynie gry; 

3) wzory ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier; 
4) wzór rejestru napiwków w kasynie gry; 

5) zakres dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii 
fantowej lub gry bingo fantowe. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) ustawa - ustawę z dnia           2009 r. o grach hazardowych; 

2) gry hazardowe – gry i zakłady wzajemne, o których mowa w art. 2 ustawy, z wyjątkiem 
loterii promocyjnej; 

3) dokumentacja – księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgę 
obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, księgę eksploatacji automatu do 
gier; ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, rejestr 
napiwków w kasynie gry oraz dokumentację rozliczającą wynik finansowy urządzanej 
loterii fantowej lub gry bingo fantowe. 

§ 3. 1. Dokumentacja podmiotów urządzających gry hazardowe powinna być prowadzona w 
sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza 
czynności związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier hazardowych, w tym zakładów 
wzajemnych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur 
obliczeniowych. 



2. Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu odpowiednio 
czynności podlegającej wpisaniu lub okresu, którego dokumentacja dotyczy. 

3. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i 
poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał 
czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany 
lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce 
"uwagi". 

§ 4. Dokumentacja, o której mowa w § 5 - 9, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona 
urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty 
dokumentacji – kolejno ponumerowane. 

§ 5. Księga obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry powinna zawierać co 
najmniej określenie podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, datę dokonania 
wpisu, bilans ż etonów do gier na stołach (w zł) z podziałem na niedobór i nadwyżkę, bilans 
żetonów do gier na automatach (w zł) z podziałem na niedobór i nadwyżkę oraz wynik dzienny 
kasyna z podziałem na wygraną i przegraną. 

§ 6. Księga obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne powinna zawierać co 
najmniej określenie podmiotu prowadzącego salon gry bingo pieniężne, lokalizację tego salonu, 
datę dokonania wpisu oraz, dla każdej wartości nominalnej kartonów, ich dzienny przychód, 
rozchód i stan z uwzględnieniem cech identyfikacyjnych (numerów i serii).  

§ 7. Księga eksploatacji automatu do gier powinna zawierać co najmniej określenie 
podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, opis rodzaju zdarzenia, datę 
dokonania wpisu (zdarzenia), w szczególności: rozpoczęcia eksploatacji automatu, zmiany 
miejsca lokalizacji automatu, awarii automatu, ponownego włączenia automatu do eksploatacji,  
zmiany wskaźnika wypłacalności wygranych, zerowania liczników, uszkodzenia i nałożenia 
wymaganych plomb zabezpieczających, a ponadto wskazania liczników przed i po zdarzeniu 
oraz podpisy i pieczęcie osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów. 

§ 8. Podmioty urządzające gry w ośrodkach gier oraz podmioty urządzające gry liczbowe, 
loterie pieniężne, loterie fantowe, loterie audioteksowe, grę telebingo, grę bingo fantowe oraz 
zakłady wzajemne są obowiązane prowadzić ewidencję podstaw opodatkowania odrębnie dla 
każdego ośrodka gier i łącznie dla pozostałych gier hazardowych według wzoru określonego w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz ewidencje obliczania wysokości podatku od gier według 
wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 9. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków 
według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia odrębnie dla każdego kasyna 
gry. 

§ 10. Podmioty urządzające loterie fantowe lub gry bingo fantowego w dokumentacji 
rozliczającej wynik finansowy zawierają co najmniej kwoty przychodów ze sprzedaży losów, 
kartonów do gry lub innych dowodów udziału w grze z podziałem na okresy miesięczne, wartość 
otrzymanych lub zakupionych nagród oraz wartość wydanych  nagród.  



§ 11. Księgi obrotu żetonami i gotówką w kasynie gry, księgi obrotu kartonami do gry w 
salonie gry bingo pieniężne i księgi eksploatacji automatu prowadzone przez podmioty 
urządzające gry hazardowe na podstawie odrębnych przepisów, stają się księgami, o którym 
mowa w rozporządzeniu. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …………. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 

2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był częściowo uregulowany w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948, 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, z 2008 r. Nr 182, poz. 1123 i 
Nr 235, poz. 1592 oraz 2009 r. Nr 124, poz. 1027) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 
listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i 
prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459). 

 

 

 

 



Załączniki do rozporządzenia  

Ministra Finansów z dnia …. (poz.    ) 

 

Załącznik nr 1 
 
WZÓR 
 .................................................................... 
 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

Ewidencja podstaw opodatkowania    w  .............................................................................. za rok ............  . 
                                                                                                                         (miejscowość, ulica, numer) 
 

 
Podstawa dochodowa    Podstawa  

przychodowa 
Rodzaj gry:……………………………..    Rodzaj gry:…………… 

 
 

Lp. 

 
 

Data wpisu 
Przychód Rozchód Podstawa opodatkowania    Podstawa opodatkowania 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 
WZÓR 
 .................................................................... 
 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier w  ......................................... za rok ............  . 
                                                                                                                         (miejscowość, ulica, numer) 

 
Rodzaj gry:……………………………..    Rodzaj gry:……………………………..  

 
Lp. 

Data 
wpisu 

 
Okres 

rozliczeniowy 
 

Podstawa 
opodatkowania 

Stawka 
podatku 

Kwota 
podatku 

   Podstawa 
opodatkowania 

Stawka 
podatku 

Kwota 
podatku 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 
 
WZÓR 
 .................................................................... 
 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

R E J E S T R  N A P I W K Ó W  w  ........................................................................ za rok ............  . 
                                                                                               (miejscowość, ulica, numer) 
 

 
Lp. Data wpisu Wartość 

zgromadzonych 
napiwków 

/w zł/ 

Imię i nazwisko 
pracownika 

kasyna 

Wartość wypłaconych 
napiwków 

/w zł/ 

Data wypłaty 
napiwków 

Podpis 
odbierającego 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 78 ust. 2 ustawy 

z dnia ............ o grach hazardowych, zgodnie z którą Minister Finansów określa m.in. warunki 

prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestru napiwków, które obligatoryjnie prowadzą podmioty 

urządzające gry hazardowe. 

W § 1 rozporządzenia określono zakres spraw uregulowanych w rozporządzeniu. 

W § 2 wskazano znaczenie określeń używanych w rozporządzeniu, w szczególności kierując się 

potrzebą osiągnięcia przejrzystości rozporządzenia i jego właściwej objętości. 

W § 3 wskazano, ż e dokumentacja prowadzona przez podmioty urządzające gry hazardowe 

powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji, a 

wpisy powinny być dokonywane bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegających 

wpisaniu. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, a ewentualne poprawki 

dokonane w taki sposób, ażeby poprawiony tekst pozostawał czytelny. Wszystkie te elementy 

mają służyć czytelności prowadzenia dokumentacji, tak aby w trakcie kontroli nie było 

wątpliwości, co do tekstu umieszczonego w dokumentacji. 

W § 4 wskazano, że część dokumentacji, o której mowa wyżej, powinna być zarejestrowana i 

zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez naczelnika urzędu celnego. Powyższe przyczyni się 

usprawnienia kontroli oraz skrócenia jej czasu z uwagi na wykonywanie kontroli w oparciu o 

dokumenty, których autentyczność nie będzie budzić wątpliwości. 

W § 5 - § 7 wskazano niezbędne elementy, jakie powinny zawierać księgi obrotu ż etonami i 

pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo, 

księgi eksploatacji automatu do gier,  

W § 8 - § 9 określono wzory  ewidencji podstaw opodatkowania, ewidencji obliczania wysokości 

podatku od gier oraz rejestru napiwków. 

W § 10 określono zakres dokumentacji rozliczającej wynik finansowy loterii fantowej i gry bingo 

fantowego. W przypadku obu tych gier dochód z loterii fantowej i gry bingo fantowe 

przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów 

społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych. Podmiot urządzający loterię fantową 

lub grę bingo fantowe, zgodnie z art. 16 ustawy, jest obowiązany przedstawić organowi, który 



udzielił zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry, szczegółową 

informację o realizacji tego obowiązku. 

W § 11 zawiera przepisy dopuszczające kontynuowanie prowadzenia ksiąg obrotu ż etonami i 

pieniądzem gotówkowym w kasynach gry, ksiąg obrotu kartonami do gry w salonach gry bingo 

pieniężne i ksiąg eksploatacji automatu do gier prowadzonych przez podmioty urządzające gry 

hazardowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. 

w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier 

i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459). Księgi te stają się księgami, o którym mowa 

w rozporządzeniu. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż uregulowania zawarte w rozporządzeniu w poszczególnych 

przepisach oraz załącznikach do rozporządzenia są elementami pozwalającymi 

(umożliwiającymi) naczelnikom urzędów celnych sprawować nadzór nad miejscami, w których 

są urządzane te gry na terenie ich właściwości.  

 

Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocena skutków regulacji 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny 

 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty urządzające gry hazardowe, z wyjątkiem loterii 

promocyjnych oraz na jednostki organizacyjne Służby Celnej. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom w ramach resortu jak również 

konsultacjom międzyresortowym.  

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) z chwilą przekazania go do konsultacji międzyresortowych. 

 

Projekt regulacji zostanie przesłany do zaopiniowania przez organizacje reprezentujące 

krajowych przedsiębiorców, w tym m.in. do: 

1) Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych; 

2) Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne; 

3) Stowarzyszenia Menedżerów Działających w Zakresie Gier Losowych; 

4) Bussines Center Club; 

5) Krajowej Izby Gospodarczej; 

6) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Promowania Odpowiedzialnej Gry; 

7) Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich; 

8) Stowarzyszenia Forum Solidarnego Rozwoju; 

9) Polskiej Federacji Pokera Sportowego; 

10) Konfederacji Pracodawców Polskich; 

11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych; 

12) Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

 



3. Wpływ aktu normatywnego na: 

 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego 

Wejście w ż ycie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało wpływ na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa, gdyż powinno przyczynić się do zwiększenia wpływów z 

tytułu podatku od gier poprzez efektywniejsze i bardziej elastyczne działanie Służby Celnej w 

obszarze poboru i wymiaru podatku od gier oraz kontroli gier i zakładów wzajemnych. 

Zwiększenia wpływów z tytułu podatku od gier uzyskanych w wyniku skuteczniejszych kontroli 

nie można oszacować.  

 

b) rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w ż ycie rozporządzenia będzie miało wpływ na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

d) sytuację i rozwój regionalny. 

Przedmiotowe rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

 

4. Wskazanie źródeł finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności wydatkowania dodatkowych środków 

finansowych. 




