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Informacja dla podmiotów organizujących loterie fantowe i grę 
bingo fantowe na obszarze województwa wielkopolskiego 

 
 
 

W związku z nowelizacją ustawy o grach hazardowych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 

dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 134, poz. 779), która wprowadza m.in. ułatwienia przy organizacji 

„małych” loterii fantowych i „małych” gier w bingo fantowe przedstawiam poniżej 

najważniejsze zmiany dotyczące ww. kwestii. 

 

Za „małą” loterię fantową lub „małą” grę bingo fantowe uznaje się takie z tych gier, w których 

wartość puli nagród nie przekracza tzw. kwoty bazowej, która jest corocznie wyliczana przez 

GUS a w roku 2011 wynosi 3.394,58 zł. Chodzi tu o wartość wszystkich nagród, a nie kwotę, 

jaką planuje się pozyskać w ramach takiej gry. Najważniejszym wyróżnikiem gier fantowych 

jest to, że całość dochodu z ich organizacji musi być przeznaczona na cel społecznie 

użyteczny, w szczególności dobroczynny. 

 

Skutkiem powyższej nowelizacji jest to, że organizatorzy „małych” gier fantowych nie 
muszą już uzyskiwać zezwoleń na ich organizację. Wystarczającym dla ich legalnego 
organizowania, jest złożenie przez nich odpowiedniego zgłoszenia co najmniej na 30 
dni przed taką loterią. 

 

Zgłoszenie takie w chwili obecnej składa się do dyrektora izby celnej (w województwie 

wielkopolskim jest to Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu), natomiast od 1 marca 2012 r. 

składać się je będzie do wyznaczonych naczelników urzędów celnych. 
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Do zgłoszenia o zamiarze organizacji „małej” loterii fantowej lub „małej” gry bingo fantowe 

nadal koniecznym jest załączenie pliku załączników, jednak większość z nich stanowią 

różnego rodzaju oświadczenia i zobowiązania (mogą stanowić część treści zgłoszenia), tj.:  

 

1) określenie rodzaju gry, 

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek 

handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualny odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz 

serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz 

reprezentujących podmiot zgłaszający, 

4) określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry, 

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry, 

6) dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry, 

7) określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów, 

8) zobowiązanie wypłacalności nagród, 

9) regulamin gry, 

10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków 

finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry 

bingo fantowe, 

11) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

ubezpieczenie zdrowotne, 

12) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu, 

13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących 

podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

Złożenie zgłoszenia jest bezpłatne ! 
 

Organizatorzy „małych” loterii fantowych i „małych” gier bingo fantowe zwolnieni zostali 

również z obowiązku uzyskiwania świadectwa zawodowego, co wiązało się ze zdawaniem 

stosownego egzaminu przed Ministrem Finansów. Brak jest również obowiązku składania 

organom celnym gwarancji wypłaty nagród, gdyż wystarczy podpisanie wymienionego 

powyżej zobowiązania do ich wydania. 

 



Jednym z dokumentów, który musi być podłączony do ww. zgłoszenia, jest regulamin gry, 

który w tym przypadku nie podlega zatwierdzaniu przez organy celne, ale na organizatorów 

nałożono  obowiązek informowania organu celnego o każdorazowej zmianie treści takiego 

regulaminu, w ciągu 3 dni od dokonania zmiany. Powiadomienie o zmianie składa się do 

tego samego organu, do którego złożyło się pierwotne zgłoszenie. 

 

Co prawda regulamin gry nie podlega już zatwierdzaniu przez organy celne, ale musi być on 

nadal zgodny z ustawą. Ponieważ urządzanie gier hazardowych w oparciu o regulamin 

niezgodny z ustawą podlega sankcjom z ustawy karnej skarbowej, to należy pamiętać, że 

regulamin taki musi koniecznie zawierać: 

 

1) nazwę gry, 

2) nazwę podmiotu urządzającego grę, 

3) wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie, 

4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród, 

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży, 

6) cenę jednego losu lub kartonu, 

7) sposób prowadzenia gry, 

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry, 

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów, 

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie 

przeznaczony dochód z gry, 

11) sposób i termin ogłaszania wyników, 

12) miejsce i termin wydawania wygranych, 

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń, 

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości 

fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów. 

 

Innym, bardzo ważnym obowiązkiem, jest obowiązek zabezpieczenia losów lub innych 

dowodów udziału w takiej grze oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem 

oraz przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczególności przed prześwietleniem, 

otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamknięciem lub ponownym naniesieniem farby 

ochronnej bez naruszenia struktury papieru. Podmiot urządzający loterię fantową i grę bingo 

fantowe jest obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

zamiar zniszczenia losów, kartonów lub innych dowodów udziału w takiej grze co najmniej na 

7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. Czynność zniszczenia 

podlega kontroli. 



 

Po zakończeniu loterii fantowej lub gry bingo fantowe, koniecznym jest również wypełnienie 

dwóch obowiązków: 

1) do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu w którym przeprowadzono loterię, 

należy złożyć deklarację podatkową do naczelnika urzędu celnego i uiścić podatek od gier w 

wysokości 10% wpływów ze sprzedaży losów (kartonów, itp.) 

2) w terminie 30 dni od daty zakończenia ww. gier (daty wskazanej w zgłoszeniu) należy 

przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego rozliczenie wyniku finansowego gry. 

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), podmiot urządzający loterię 

fantową lub grę bingo fantowe musi przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego 

odrębne zgłoszenie rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie to przesyła się przed rozpoczęciem 

loterii lub gry bingo fantowe i musi ono zawierać m.in. wykaz miejsc, w których będzie 

prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów 

oraz nazw podmiotów, w których będzie prowadzona sprzedaż. Do zgłoszenia tego należy 

załączyć kopię zgłoszenia złożonego w Izbie Celnej oraz kopię regulaminu gry. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad urządzania małych loterii fantowych i gry bingo 

fantowe znajdują się w załaczonej do niniejszego pisma broszurze Ministerstwa Finansów. 

Dodatkowo w celu ułatwienia przygotowania zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe 

załączono przykładowe zgłoszenie, jak również przykładowe wzory oświadczeń, jakie 

powinny zostać do niego dołączone. 

 

 

 

 
Adresaci: 

1. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

2. Kuria Poznańska, 

3. Urząd Wojewódzki, 

4. Urząd Marszałkowski, 

5. Urząd Miasta, 

6. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów woj. Wlkp. 

 

 

Dyrektor Izby Celnej 
 

Arkadiusz Tomczyk 


