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Informacja na temat zasad organizacji „małych” loterii fantowych na podstawie 
znowelizowanej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 
201 z 2009 r., poz. 1540 ze zm. Dz. U. nr 134 z 2011, poz.779).  
 
Ważne! 
Zasady przedstawione w nin. opracowaniu mają zastosowanie do takich loterii 
fantowych, w których ogólna wartość wygranych rzeczowych nie przekracza kwoty 
bazowej w 2012 roku, tj. 3.560,83 zł (Dz. Urz. GUS z 2011 r. Nr 8, poz.32). Gry,  
w których wartość puli nagród jest większa, organizowane są na ogólnych zasadach 
przewidzianych w ustawie o grach hazardowych. 
 
 „Mała” loteria fantowa jest grą losową o szczególnym charakterze, bo dochód, jaki 
zostanie uzyskany musi zostać przeznaczony w całości na określone w regulaminie gry 
cele społecznie użyteczne, w tym dobroczynne (art. 16 ust. 1 ustawy o grach 
hazardowych). 
 
Regulacje prawne: 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o grach hazardowych przez loterię fantową rozumie 
się grę losową, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału  
w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.  Zatem nie jest 
możliwe, aby w tych grach wygrane stanowiły pieniądze. 
 
Loterie fantowe stosownie do art. 7 ust. 1 ww.  ustawy mogą być urządzane  przez: 

- osoby fizyczne,  

- osoby prawne lub 

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.  

 
Warunkiem organizacji takiej loterii jest złożenie przez ww. podmioty - zgłoszenia loterii 
(art. 7 ust. 1a w/cyt. ustawy). Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia gry lub loterii. Do dnia 29 marca 2012 roku adresatem takiego zgłoszenia 
jest właściwy miejscowo dyrektor izby celnej, natomiast z dniem 30 marca 2012 r. 
kompetencje dyrektorów izb celnych  w zakresie przyjmowania zgłoszeń  tzw. małych 
loterii fantowych   -   przejmą naczelnicy urzędów celnych. Zatem zgłoszenia te od dnia 30 
marca 2012 r. należy składać właściwemu miejscowo1 Naczelnikowi Urzędu Celnego  
w Szczecinie lub w Koszalinie.        
 
 
 

                                                        
1  Właściwy miejscowo naczelnik oznacza naczelnika urzędu celnego, na którego obszarze właściwości 

miejscowej są urządzane i prowadzone gry. 
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Zgłoszenie loterii fantowej, powinno zawierać stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy o grach 
hazardowych: 

1) określenie rodzaju gry; 

2) nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych 

również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

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; 

8) zobowiązanie wypłacalności nagród; 

9) regulamin gry; 

10) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia środków finansowych lub  innego 

majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej; 

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;  

13) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących 

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

przestępstwo skarbowe.  

 

Do zgłoszenia loterii fantowej, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty 

bazowej, dołącza się oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio 

prowadzącej tę grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych (art. 38 

ust. 3 ustawy). 

 

Jednym z elementów zgłoszenia loterii fantowej jest regulamin gry, który powinien 

dokładnie określać zasady urządzanej gry, uwzględniając w tym zakresie postanowienia 

ustawy o grach hazardowych, w szczególności  te dotyczące ochrony interesów osób 

uczestniczących w grze. 

 

Ustawa wymienia elementy regulamin gry (art. 61 ust. 2 ustawy): 

1) nazwę gry; 

2) nazwę podmiotu urządzającego grę; 

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie (przy czym w przypadku loterii 

fantowej, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej będzie 

to organ, do którego kierowane jest zgłoszenie); 

4) obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce i termin losowania nagród; 
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5) liczbę losów przeznaczonych do sprzedaży; 

6) cenę jednego losu; 

7) sposób prowadzenia gry; 

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry; 

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów; 

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. 

 

Podkreślić również należy, że wartość wygranej w grach hazardowych nie może być 

niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki 

(art. 18 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że w loterii fantowej, wygrana rzeczowa nie może być 

mniejsza  niż cena losu lub innego dowodu udziału w grze. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy podmiot urządzający „małą” loterię fantową jest 

obowiązany zabezpieczyć losy lub inne dowody udziału w takiej grze 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. Natomiast podmiot 

urządzający loterię fantową jest obowiązany zgłaszać pisemnie właściwemu naczelnikowi 

urzędu celnego zamiar zniszczenia losów, lub innych dowodów udziału w takiej grze, co 

najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynności. 

Czynność zniszczenia podlega kontroli. 

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż urządzanie loterii fantowych, w których wartość puli 

wygranych nie przekracza kwoty bazowej, jest wolne od obowiązku: 

-  uiszczania opłat za zezwolenie ( art. 68-69 ustawy),  

-   uiszczania podatku od gier, ponieważ urządzający nie są podatnikami podatku od 

gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy,  

-  składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, 

wymienionych w art. 75 ust. 1 i 9 ustawy, 

- prowadzenia ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od 

gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy. 

Nadto w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii, właściwy naczelnik urzędu celnego 

winien zostać powiadomiony o tym fakcie, wraz określeniem : 

- wykazu wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości,  
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- wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne,  

w szczególności dobroczynne. 

 

Ustawa przewiduje również, że uczestnik loterii może zażądać od organizatora 

wystawienia zaświadczenia o uzyskaniu wygranej, wówczas naczelnika należy 

powiadomić o ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej 

wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty 

wystawienia zaświadczeń. (§ 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 

2009r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania  

i prowadzenia gier hazardowych Dz. U. z 2008 r. Nr 226, poz. 1820).   

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Służba Celna na podstawie odrębnych przepisów 

sprawuje kontrolę w ramach przestrzegania przepisów regulujących urządzanie  

i prowadzenie gier hazardowych.  Kontrola loterii fantowej jest wykonywana doraźnie  

i może polegać na bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach 

związanych z działalnością objętą kontrolą lub dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń 

związanych z działalnością objętą kontrolą lub kontroli dokumentacji. Dokumentami 

mającymi znaczenie dla kontroli loterii fantowej w szczególności są: zgłoszenie wraz  

z dołączonymi dokumentami zawierającymi dane małej loterii fantowej, regulamin,  

dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny  

w szczególności dobroczynny, druki wystawionych imiennych zaświadczeń o uzyskanej 

wygranej, dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii 

fantowej oraz inne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności określonych  

w regulaminie. 

 

Szczegółowe zasady organizacji małych loterii fantowych i gry bingo fantowe wraz ze 

wzorem regulaminu gry oraz wszelkimi wymaganymi dokumentami  -  zamieszczone są na 

stronie internetowej Izby Celnej w Szczecinie www.ic-szczecin.pl w zakładce:  małe 

loterie fantowe/Zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych i gry bingo fantowe 

obowiązujące od dnia 14 lipca 2011 r.  
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