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Krok Zadanie Podstawa prawna Status
1 Przygotowanie Regulaminu loterii oraz

uzgodnienie zakresu przetwarzanych 
danych i treści rozdziału regulaminu 
dotyczącego przetwarzania danych 
osobowych.

Zgodnie z art. 60 ust. 
1 UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

2 Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty  
nagród do wysokości wartości nagród 
określonej w regulaminie loterii.

Zgodnie z art. 66 ust. 1  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

3 Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia 
na urządzenie loterii (jako załącznik 
dodatkowo, poza dokumentami określonymi 
w art. 39 pkt od 2 do 9, dokumenty  
rejestracji urządzenia losującego, ciąg  
pełnomocnictw do gwarancji bankowej, 
karty wzorów podpisów osób podpisanych 
pod gwarancją, odpis aktualny KRS, dane 
osobowe członków zarządu); 2 miesiące 
przed rozpoczęciem. 

Zgodnie z art. 39 
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

Poniższa tabela stanowi zestaw działań (tzw. check listę) wraz z podstawą prawną,  
jakie należy podjąć, aby zorganizować, przeprowadzić oraz rozliczyć loterię  
promocyjną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847 z późn. zm.), która nie ma  
charakteru gry hazardowej organizowanej przez sieć Internet. Niniejszy dokument  
nie obejmuje obowiązków ciążących na organizatorze gier hazardowych  
wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) ani Ustawy z dnia  
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019  
poz. 1387). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani omówieniem zagadnień  
związanych z tymi obowiązkami, proszę o kontakt bezpośredni pod adresem  
tomasz.makaruk@i360.com.pl.

Zbiór zadań do wykonania w związku z organizacją loterii wymieniony w poniższej  
tabeli dotyczy organizatora, który eksploatuje urządzenie do gier zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 
2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier,  
zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania,  
naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171 oraz Dz. U. z 2019 
poz. 1944), do którego nie będzie miał zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia  
Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej  
wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych)  
wygranych (Dz. U. 2019 poz. 2314). Mowa tu o przypadku, w którym  
organizator po zakończeniu realizacji prac związanych z organizacją loterii „nie  
kończy wykonywania działalności związanych z grami hazardowymi”, słowem  
będzie realizował niebawem kolejne loterie. Jeżeli nie przewidują Państwo  
organizacji kolejnych gier hazardowych, a akcja, którą Państwo zakończyli, była  
jednorazowym przedsięwzięciem, to proszę o kontakt bezpośredni pod adresem 
tomasz.makaruk@i360.com.pl, aby przedstawić obowiązki związane z tym  
procesem. Nie są one zawarte w check liście.
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4 Uzgodnienie treści klauzul informacyjnych 

na formularzu rejestracyjnym do loterii. 
Zgodnie z art. 13 
RODO (Rozporządzenie 
Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.).

5 Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia 
na urządzenie loterii na konto Urzędu 
Skarbowego w Nowym Targu.

Zgodnie z art. 68 ust.
1 pkt. 1 UOGH (Dz. U.
2019 poz. 847 z późn.
zm.) oraz par. 2 ust. 3  
lit. r). Obwieszczenia  
Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 
20 czerwca 2017 r. 
w sprawie wykazu 
numerów rachunków 
bankowych urzędów 
skarbowych (Dz. Urzę-
dowy Ministra Rozwoju 
i Finansów z 2017 r. 
poz. 123) oraz Roz-
porządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie właściwości 
Urzędów Skarbowych 
i Izb Administracji 
Skarbowej w zakresie 
podatku od gier (Dz. U. 
2017 poz. 370).

6 Odesłanie zezwolenia na urządzenie loterii 
przez Izbę Administracji Skarbowej.

Zgodnie z art. 60 pkt 4  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

7 Przygotowanie Regulaminu odpowiedzialnej 
gry (jeżeli loteria jest grą hazardową  
organizowaną przez sieć Internet1).

Zgodnie z art. 15i ust. 1  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.). 

8 Złożenie wniosku do MF o zatwierdzenie 
regulaminu odpowiedzialnej gry (jeżeli 
loteria jest grą hazardową organizowaną 
przez sieć Internet)1.

Zgodnie z art. 15i ust. 2  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

1Wątpliwości związane z klasyfikacją loterii promocyjnej jako gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet 
omówione zostały na blogu Loyalty Guaranteed pod adresem http://www.marketingbusinessblog.pl/regulamin-
-odpowiedzialnej-gry/ oraz http://www.marketingbusinessblog.pl/kiedy-loteria-promocyjna-staje-sie-loteria-
-promocyjna-organizowana-przez-siec-internet/.
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9 Poinformowanie Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej, który wydał 
decyzję zezwalającą na urządzenie 
loterii o rozpoczęciu działalności objętej 
zezwoleniem.

Zgodnie z art. 49a pkt 
1 UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

Powiadomienie właściwego Naczelnika 
Urzędu Celno-Skarbowego o  czynnościach 
podlegających kontroli celno-skarbowej 
oraz o zapewnieniu warunków i środków 
do sprawnego jej przeprowadzenia. 
Podanie danych podmiotu, którego 
zgłoszenie dotyczy.

Zgodnie z par. 12.1 
Rozporządzenia  
Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia  
24 lutego 2017 r.  
w sprawie kontroli 
celno-skarbowej  
wykonywanej  
w zakresie urządzania  
i prowadzenia gier 
hazardowych (Dz. U. 
2017 poz. 438) oraz 
art. 74 ust. 2 pkt 5 
Ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r.  
o Krajowej Administracji  
Skarbowej (Dz. U. 
2020 poz. 505).

Wskazanie opisu sposobu uzyskiwania 
w loterii jej wyniku od przypadku.

Zgodnie z par. 17.1 
Rozporządzenia  
Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia  
24 lutego 2017 r.  
w sprawie kontroli 
celno-skarbowej  
wykonywanej  
w zakresie urządzania 
i prowadzenia gier 
hazardowych (Dz. U. 
2017 poz. 438).

Dołączenie zezwolenia na urządzenie loterii 
oraz regulaminu loterii.

Zgodnie z par. 17.2  
Rozporządzenia  
Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia  
24 lutego 2017 r.  
w sprawie kontroli  
celno-skarbowej  
wykonywanej  
w zakresie urządzania 
i prowadzenia gier 
hazardowych (Dz. U. 
2017 poz. 438).
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10 Udostępnienie ewidencji wypłaconych 

(wydanych) wygranych, których wartość 
wynosi co najmniej 2 280 zł oraz ewidencji 
zaświadczeń o uzyskanej wygranej celem 
dokonania poświadczenia ewidencji przez 
opatrzenie przeszycia zamknięciem 
urzędowym. 

Od dnia 27 grudnia 2018 r. 
możliwe jest prowadzenie ewidencji 
zaświadczeń w postaci elektronicznej 
po jej zarejestrowaniu przez właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego 
na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz 
ewidencji zaświadczeń i ewidencji
wypłaconych (wydanych) wygranych
(Dz. U. z 2018 r. poz 2325).

Zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia  
24 lutego 2017 r.  
w sprawie kontroli 
celno-skarbowej 
wykonywanej w zakresie 
urządzania i prowadzenia  
gier hazardowych  
(Dz. U. 2017 poz. 438)  
w związku z art. 20  
pkt 3 oraz art. 20 pkt 5.  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.) 
w związku z par. 6 pkt 2  
Rozporządzenia 
Ministra Finansów 
z dnia 22 czerwca 
2010 r. w sprawie  
zaświadczeń o uzy-
skanej wygranej oraz 
ewidencji zaświadczeń 
i ewidencji wypłaconych 
(wydanych) wygranych 
(Dz. U. 2019   
poz. 2314).

11 Pozyskanie druków zaświadczeń 
o uzyskanej wygranej.

Zgodnie z art. 20 ust. 
4 UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm) 
w związku z par. 1 
Rozporządzenia Mini-
stra Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia 
naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego  
do wydawania druków 
zaświadczeń o uzyskanej 
wygranej (Dz. U. 2017 
poz. 362).

12 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
przepisów o grach hazardowych 
i regulaminów urządzanych gier w zakresie 
niezbędnym do wykonywania czynności 
związanych z nadzorowaniem i prowadze-
niem gier.

Zgodnie z art.  24b ust. 
1 oraz ust. 2  UOGH 
(Dz. U. 2019 poz. 847 
z późn. zm.).
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13 Prowadzenie w formie papierowej rejestru  

zaświadczeń pracowników obejmującego 
dane pracownika, datę szkolenia, dane  
podmiotu wystawiającego zaświadczenie 
oraz numer zaświadczenia, do którego 
dołącza kopię zaświadczenia poświadczoną 
za zgodność z oryginałem, którego oryginał 
znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Zgodnie z art. 24b  
ust. 3 UOGH (Dz. U. 
2019 poz. 847 z późn. 
zm.).

14 Prowadzenie archiwizacji danych 
związanych z urządzaniem loterii 
(pozwalających na ustalenie przebiegu
i wyniku oraz danych niezbędnych 
do identyfikacji uczestnika, jeżeli loteria  
jest grą hazardową organizowaną przez 
Internet)1.

Zgodnie z art. 15d ust. 
3 UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 18 
maja 2017 r. w sprawie 
sposobu oraz zakresu 
archiwizacji danych 
związanych z urządza-
nymi grami hazardowy-
mi przez sieć Internet 
(Dz. U 2017 poz. 1018).

15 Zapewnienie organom Krajowej 
Administracji Skarbowej dostępu zdalnego 
do danych przechowywanych w urządzeniu 
archiwizującym, jeżeli loteria jest grą  
hazardową organizowaną przez sieć  
Internet1.

Zgodnie z art. 74 ust. 
3 Ustawy z dnia 16 
listopada 2016 r. 
o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. 2020 
poz. 505), art. 15d ust. 4  
UOGH (Dz. U. 2019 
poz. 847 z późn. zm.).

16 Powiadomienie Naczelnika Urzędu  
Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii 
w dniu jej rozpoczęcia.

Obowiązek niewy-
nikający z przepisów 
prawa, jednakże 
wymagany przez 
urzędników Izby 
Administracji Skarbo-
wej w Łodzi, przekazany 
podczas rozmowy 
telefonicznej.

1Wątpliwości związane z klasyfikacją loterii promocyjnej jako gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet 
omówione zostały na blogu Loyalty Guaranteed pod adresem http://www.marketingbusinessblog.pl/regulamin-
-odpowiedzialnej-gry/ oraz http://www.marketingbusinessblog.pl/kiedy-loteria-promocyjna-staje-sie-loteria-
-promocyjna-organizowana-przez-siec-internet/.
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17 Powołanie Komisji Nadzoru loterii,  

wydanie regulaminu działania tej komisji 
oraz archiwizacja oświadczeń członków 
Komisji Nadzoru o zgodzie na udział  
w jej pracach.

Obowiązek ten nie  
wynika z przepisów  
prawa, jednakże  
przedstawienia tych 
dokumentów żądają   
urzędnicy podczas kontroli.

18 Umieszczenie na urządzeniu do gier  
numeru rejestracji w sposób uniemożli-
wiający jego usunięcie oraz umieszczenie 
na tym urządzeniu w widocznym miejscu 
informacji zawierającej oznaczenie koncesji 
lub zezwolenia, na podstawie którego  
podmiot eksploatujący prowadzi działalność  
w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia.

Zgodnie z par. 10 oraz 
par. 12 pkt 2 Rozpo-
rządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów 
z dnia 8 czerwca 2017 r.  
w sprawie urządzeń 
losujących, urządzeń 
do gier i automatów 
do gier, zabezpieczenia 
informacji dotyczących 
urządzanej loterii oraz 
uzyskiwania, naliczania 
i wypłacania wygranych  
(Dz. U. 2017 poz. 
1171 oraz Dz. U. 2019 
poz 1944).

19 Przygotowanie protokołu z losowania 
po każdym z losowań.

Obowiązek ten nie 
wynika z przepisów 
prawa, jednakże 
przedstawienia tych 
dokumentów żądają  
urzędnicy podczas 
kontroli.

20 Wystawienie na żądanie Uczestnika 
imiennego zaświadczenia o uzyskanej 
wygranej.

Zgodnie z art. 20 ust. 
1 i 2 UOGH (Dz. U. 
2019 poz. 847 z późn. 
zm.). 
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Zastrzegając, iż niniejszy e-book nie stanowi porady prawnej, ufamy, iż powyższe 
kroki umożliwią Państwu sprawną organizację loterii promocyjnej. Zbiór opisanych 
w nim zadań jest podstawą działań związanych z prowadzeniem loterii, jakie od lat 
stosujemy w i360 Sp. z o.o.

Powyższa check lista nie zawiera działań mających charakter czysto administracyjny  
związany z obiegiem dokumentacji wewnętrznej, gdyż ta zależy stricte od zasad  
obowiązujących w przedsiębiorstwie Organizatora. Przykładami takich, niezbędnych  
do realizacji, a niewymienionych w tym dokumencie zadań są np. przygotowanie  
protokołów wydania nagród, przekazanie pomiędzy właściwymi komórkami  
organizacyjnymi informacji o kwocie należnego podatku, który został pobrany lub 
potrącony od laureatów, celem jego uiszczenia na rachunek urzędu skarbowego, 
itp.

Krok Zadanie Podstawa prawna Status
21 Przedstawienie ewidencji zaświadczeń 

właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego celem poświadczenia 
zamknięcie ewidencji niezwłocznie 
po zakończeniu każdego roku 
kalendarzowego.
Analogicznie w zakresie ewidencji 
wypłaconych (wydanych) wygranych 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zgodnie z par. 7 ust. 1).
Rozporządzenia 
Ministra Finansów  
z dnia 22 czerwca 
2010 r. w sprawie 
zaświadczeń o uzyskanej 
wygranej oraz ewidencji 
zaświadczeń 
i ewidencji wypłaconych 
(wydanych) wygranych 
(Dz. U. 2019 poz. 2314) 
oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów 
z dnia 7 grudnia 2018 r. 
zmieniającego 
rozporządzenie 
w sprawie zaświadczeń 
o uzyskanej wygranej 
oraz ewidencji 
zaświadczeń i ewidencji 
wypłaconych 
(wydanych) wygranych
(Dz. U. z 2018 r. 
poz 2325).

22 Sporządzenie i przesłanie naczelnikowi  
urzędu celno-skarbowego informacji 
dotyczącej przeprowadzonej loterii 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
loterii.

§ 21 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 
24 lutego 2017 r. 
w sprawie kontroli 
celno-skarbowej 
wykonywanej 
w zakresie urządzania 
i prowadzenia gier 
hazardowych  (Dz. U. 
2017 poz. 438).


