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Idea poradnika „Na Szczęście Fundraising” zrodziła się w 2004 roku. Spotkaliśmy wówczas 
naszych obecnych wspólników z Irlandii. Peter, Manusi i John od czterdziestu lat zajmują się 
współpracą z trzecim sektorem w swojej ojczyźnie oraz w Wielkiej Brytanii. Przy ich udziale 
dokonano korzystnych zmian w brytyjskich przepisach, a liczne organizacje dobroczynne
realizują swoją misję dzięki pozyskanym funduszom.
Niestety w Polsce, w ciągu 70 lat loterię fantową skutecznie zdegradowano do festynowej
i świetlicowej rozrywki. Lecz kiedy już wskrzeszono ich fundraisingową  funkcję, okazało się,
że organizatorzy podlegają represyjnym przepisom i ponoszą za ich przeprowadzenie
nieuzasadnione konsekwencje.
Zdajemy sobie sprawę, że dzięki zgromadzonemu przez nas doświadczeniu możemy pomóc 
wszystkim tym, którzy planują przeprowadzić loterie. W Polsce zorganizowaliśmy ponad tysiąc 
loterii. Rozdaliśmy nagrody o wartości blisko 125 milionów złotych (pula nadal rośnie)
– już ponad dekadę zajmujemy się komercyjnymi grami losowymi w Polsce dla sektora
promocyjnego. 
Mamy także cel - oddajemy w Państwa ręce nie tylko niniejsze kompendium ale także
zaproszenie do współpracy przy organizacji loterii fantowych, ponieważ pragniemy pomagać 
tym, którzy pomagają.

Wojciech Koczorowski i przyjaciele



Wstęp

Nasz poradnik zbudowaliśmy na prostym schemacie (patrz następna strona). Obrazuje on 
chronologicznie pełen proces przygotowania, oraz realizacji loterii fantowej. Uwzględnione
w nim zostały najważniejsze etapy organizacji oraz dokumentów, które należy składać do 
urzędów celno-skarbowych.
Lewa strona schematu obrazuje, jak w praktyce przebiega organizacja loterii podzielona na trzy 
etapy:

Etap 1: pomysł i przygotowanie do realizacji
Etap 2: przeprowadzenie loterii
Etap 3: rewizja projektu i sprawozdanie

Prawa kolumna schematu pokazuje wszystkie czynności formalno-prawne, które muszą zostać 
spełnione na poszczególnych etapach danej loterii fantowej. Wskazane zostały nazwy poszcze-
gólnych dokumentów i wniosków, które są wymagane do prawidłowego urządzenia gry losowej. 

Definicje

-    Ustawa - Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

-   Gra losowa - gra, w tym urządzana przez sieć Internet, o wygraną pieniężną lub rzeczową, której wynik w 

szczególności zależy od przypadku (Art. 2. Ust. 1. ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

-   Loteria Fantowa - gra losowa, w której uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu potwi-

erdzającego udział w grze, a nagrodą są wyłącznie wygrane rzeczowe.

-   Bingo Fantowe - gra losowa, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z 

ustalonego w regulaminie zbioru liczb, a nagrodą są wyłącznie wygrane rzeczowe.

-   Kwota Bazowa - Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualnie (rok 2021) jest to kwota 5.247,12 zł.

-   Mała Loteria Fantowa - jest to zwyczajowa nazwa Loterii Fantowej, w której łączna wartość nagród jest 

nie większa niż kwota bazowa (art. 7.1a ustawy o grach hazardowych).

-   Fundraisingowa Loteria Fantowa - jest to zwyczajowa nazwa Loterii Fantowej organizowanej wyłącznie 

przez organizacje pożytku publicznego, w której łączna wartość nagród jest nie większa niż piętnastokrot-

ność kwoty bazowej, czyli 78.706,80 zł (art. 7.1b).
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Źródło: (opracowanie własne)

5

Pomysł

Wstępna pula nagród

Komunikacja loterii
do społeczności
potencjalnych
uczestników

oraz fundatorów

Ostateczne
ustalenie puli nagród

Druk losów lub innych
dowodów udziału w grze

Sprzedaż
i przedsprzedaż:

1/ punkty sprzedaży (obsługa,
identyfikacja wizualna)

2/ przepływ pieniędzy (rejestracja,
bezpieczeństwo)

3/ wydawanie nagród

Losowanie nagród
Głównych:

(scena, nagłośnienie, zasady)

Wydanie nagród:
(sesja zdjęciowa, miejsce, osoby)

Wydanie zaświadczeń
o uzyskaniu wygranej

Przyjmowanie
i sporządzanie

odpowiedzi
na reklamacje

Podsumowanie wyniku

Podziękowania

Zawiadomienie
UCS + załączniki

Wniosek do UCS
o wydanie

zaświadczeń o wygranej

Wniosek do UCS
o poświadczenie

ewidencji:
1/ zaświadczeń o wygranej

2/ wydanych wygranych
o wartości pow. 20.000 pln
3/ podstaw opodatkowania

4/ obliczania podatku od gier

Zawiadomienie UCS
o zmianach

w regulaminie loterii

Zawiadomienie UCS
o rozpoczęciu loterii

Miesięczna*
deklaracja podatku

od GIER POG-5 i wpłata

Miesięczna*
deklaracja podatku

od wygranych PIT8A
i wpłata

Zawiadomienie UCS
o zakończeniu loterii

Wniosek o zamknięcie
ewidencji 1 i 2.

Zawiadomienie o terminie
zniszczenia losów.

Niszczenie losów
+ protokół

1

2

3



Etap 1: Pomysł i przygotowanie loterii fantowej

Od strony formalnej Etap 1 obejmuje zawiadomienie urzędu celnego o zamiarze organizacji 
loterii fantowej, uzyskanie zaświadczeń o wygranej oraz poświadczenie urzędowe ewidencji.
Od strony organizacyjnej należy zdecydować o zasadach loterii, zebrać nagrody, zaplanować 
sprzedaż, wyprodukować losy i rozpocząć promocję wydarzenia.

Pomysł

Masz wizję: np. papierowe losy zdrapki będą dostępne podczas dwudniowej imprezy w kilku 
miejscach sprzedaży, a nagrodą główną będzie samochód. Skala zaplanowanej loterii będzie 
determinowała dalszy sposób postępowania. Zacznijmy zatem od wyboru formy prawnej loterii: 
mała czy fundraisingowa?
Regułą jest, że łączna wartość nagród w loterii nie może być niższa niż 30% wartości losów 
przeznaczonych do sprzedaży (art. 18 ust. 2 ustawy), zatem:
- W przypadku małych loterii fantowych maksymalna wartość puli nagród nie może być wyższa 
niż 5.247,12 zł, a łączna cena przeznaczonych do sprzedaży losów lub innych dowodów udziału 
w grze nie może przekraczać kwoty 17.490,40 zł.
- W przypadku fundraisingowej loterii fantowej i gry bingo fantowe pula nagród nie może być 
wyższa niż piętnastokrotność kwoty bazowej, czyli 15 x 5.247,12 = 78.706,80 zł, a maksymalna 
wartość losów lub kuponów bingo nie może przekroczyć 262.356,00 zł

Organizator

Małe loterie fantowe mogą być organizowane
i przeprowadzane przez (art. 7 ust. 1 ustawy):
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Natomiast w przypadku fundraisingowych loterii
fantowych i gier bingo fantowe organizatorami
mogą być jedynie organizacje pożytku
publicznego. 
Osoby podejmujące się zarządzania i organizacji
loterii fantowych lub gier bingo fantowych,
a także osoby reprezentujące organizatora
(np. współpracownicy) nie mogą być osobami 
skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe. (art. 12 ust. 2 ustawy).

Wskazówka: nadzór nad przebiegiem loterii powierz osobie posiadającej doświadczenie (nie musi być pracownikiem 

organizatora). Najlepiej, aby była to osoba spoza organu zarządzającego organizacją.
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Cel społecznie użyteczny

Loterie fantowe są grami losowymi o szczególnym charakterze, ponieważ dochód, jaki zostanie z 
nich uzyskany, musi zostać w całości przeznaczony na realizację wskazanych w regulaminie gry 
celów społecznie użytecznych – w szczególności dobroczynnych. (art. 16 ust. 1 ustawy). Przy 
konstruowaniu regulaminu należy zatem określić cel, na jaki zostaną przekazane środki uzyskane 
z gier. 

Wskazówka: określ cel w sposób ogólny. W ten sposób unikniesz problemów interpretacyjnych podczas kontroli.

Nagrody

Na tym etapie należy już zaplanować wygrane w naszej grze. Nagrody mogą być wyłącznie nie- 
pieniężne. Trzeba pamiętać, że wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od 
ceny losu lub innego dowodu udziału w grze (art. 18 ust. 1 ustawy). 
Wskazówka: Fanty o niskiej cenie możesz pogrupować tak, aby wartość zestawu była nie mnie-
jsza niż cena losu.
Nagrody możesz uzyskać od sponsorów lub kupić z przychodów ze sprzedaży losów w loterii. 
Przy braku faktury za zakup rekomendowaną metodą ustalenia wartości fantu jest określenie 
jego ceny rynkowej lub protokół od darczyńcy.
Wskazówka: Kupon podarunkowy, Voucher zakupowy, Karta przedpłacona są nagrodami 
pieniężnymi! Wyjątkiem  jest wręczenie uczestnikowi kuponu, upoważniającego zwycięzcę do 
odbioru konkretnej nagrody niepieniężnej [np. Kupon na Tablet]. 

Mechanizm

Masz już pomysł i cel loterii. Czas dopasować odpowiedni mechanizm akcji, a następnie opisać go 
w regulaminie loterii fantowej. Jakie formy może przybrać loteria fantowa:

Sprzedaż Losu lub Zdrapki z na tych miastową
informacją o nagrodzie. Tutaj warto zaplanować
dużo drobnych nagród tak, aby wygrane padały

często. Uczestnik loterii dowiaduje się
o nagrodzie bezpośrednio po nabyciu losu.

Nazwa nagrody może być wprost wypisana na
kuponie lub ukryta powodując dodatkową zabawę

w trakcie odczytywania. Jak ukryć i odczytać?

Zobacz przykłady: 
kod kreskowy i czytnik kodów podłączony do komputera,

redreveal  i  kolorowe   lupki,   kod  QR  i  kamera  tabletu,   numer   losu  i  tablica  z  nagrodzonymi 
numerami,    punchboard,    koło fortuny,    e-Zdrapka,    e-Koło Fortuny
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CO MOŻE BYĆ LOSEM?

Mogą to być rzeczy materialne, np. zdrapka,
cegiełka, kupon z numerem, kulka z numerem,

gumowa kaczuszka (wyscigkaczek.pl).

Dowody udziału mogą być także
zdematerializowane, np. zapis w pliku, email,

dokument pdf, pesel nabywcy
i wiele innych.



Sprzedaż dowodu udziału z numerem lub inną zmienną, gdy wszystkie dowody biorą udział w 
losowaniu (lub kilku losowaniach). Przy tym mechanizmie ilość nagród może być niewielka, ale za 
to powinna być wysokiej wartości. Sposób przeprowadzenia losowania nagród może uwzględ-
niać publiczny lub niepubliczny sposób wyłonienia zwycięzcy:
-  Losowanie komputerowe; 
-  Losowanie za pomocą urządzenia do gry (komputera lub urządzenia mechanicznego takiego 
jak koło fortuny).

 Wskazówka: urządzenia do gry muszą spełniać szczegółowe warunki określone w rozporządzeniu Ministra

 Finansów. Więcej znajdziesz na http://loteria.org.pl/urzadzenia-losowania-nagrod/

 Ręczne losowanie ponumerowanych losów (kul) z urny

-  Nietypowe przykłady:

American Duck Race: uczestnicy „kupują” ponumerowane gumowe kaczki. Kaczki wrzucane są 
do rzeki. Kolejność pojawienia się kaczek na mecie wyścigu jest jednocześnie wynikiem losowan-
ia nagród w loterii.
Last Score: uczestnicy „kupują” minuty lub sekundy meczu piłkarskiego. Zwycięzcą loterii jest 
„posiadacz” minuty, w której zawodnicy strzelili ostatnią bramkę.

Losy

Na organizatorze loterii spoczywa obowiązek zabezpieczenia losów (lub innych dowodów 
udziału w loterii fantowej) oraz kartonów do gry bingo fantowe przed sfałszowaniem oraz 
przedwczesnym odczytaniem wyniku gry – w szczególności przed prześwietleniem, otwarciem 
zamknięcia lub zdrapaniem farby ochronnej (art. 17 ust. 1 ustawy). Współcześnie oprócz trady-
cyjnych losów materialnych, organizator loterii posiada możliwość wykorzystania losów elek-
tronicznych (e-loterie, e-zdrapki, e-koła fortuny). Więcej zobaczysz na loteria.org.pl.
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Miejsce sprzedaży

Ile czasu i ilu potencjalnych klientów potrzebujesz aby sprzedać zaplanowaną ilość losów. Czy 
wystarczy jedno popołudnie, a może potrzeba kilku tygodni? Gdzie możesz spotkać wymaganą 
ilość klientów: na evencie, na uczelni, w centrum handlowym? Zastanów się ile punktów 
sprzedaży musisz uruchomić - dopasuj to do pomysłu. Sprzedaż losów może odbywać się tylko w 
miejscach wskazanych w wykazie załączonym do zgłoszenia gry w Izbie Administracji Skarbowej 
(§ 14. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej wyko-
nywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych z dnia 24 lutego 2017 r.). Można 
także sponsorować oraz informować o sponsorowaniu gier losowych przez internet (art. 29 ust. 
1–3 ustawy).

Zgłoszenie

Zgłoszenia dokonuje się u naczelnika urzędu celnego odpowiedzialnego za obszar, na którym 
odbędzie się nasza gra losowa. Odpowiednią osobę i urząd, do którego mamy się zgłosić, znaj-
dziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl w Bazie Wiedzy.
Poprawne zgłoszenie (załącznik: na www.loteria.org.pl/loteriabeztajemnic): małej i fundraisin-
gowej loterii fantowej powinno być dokonane na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem loterii i 
musi zawierać:
    określenie rodzaju gry – loteria fantowa czy gra bingo fantowa;
    nazwę i status prawny organizatora gry losowej (w przypadku spółek handlowych również    
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym);
    dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i 
numer dokumentu tożsamości) organizatora lub organizatorów (jeśli mamy do czynienia ze 
spółką);
    określenie obszaru i czasu, w którym planuje się urządzenie gry;
    dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry;
    określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów.
Do zgłoszenia dołącza się:
    zobowiązanie wypłacalności nagród;
    regulamin gry;
    oświadczenie o niekaralności organizatora bądź organizatorów gry losowej, a także o legalnoś-
ci źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku 
przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
    oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
    wzór losu lub innego dowodu udziału w grze (załącznik: na www.loteria.org.pl/loteriabeztajem-
nic);
    oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej daną grę o znajomoś-
ci przepisów ustawy dotyczącej małych gier losowych (art. 38 ust. 3 ustawy). 
Wskazówka: zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów powyższe dokumenty podlegają kontroli, 

dlatego wydrukuj wszystko w dwóch egzemplarzach: dla urzędu celnego i do akt.

9



Regulamin i zmiany w regulaminie

Regulamin powinien określać zasady urządzanej gry – uwzględniając postanowienia ustawy o 
grach hazardowych. 

Prawidłowo przygotowany regulamin zawiera:

1. nazwę gry losowej;
2. dokładną nazwę organizatora gry losowej; 
3. dokładną nazwę organu wydającego zezwolenie na organizację gry losowej (przy czym w 
przypadku małej loterii fantowej lub gry bingo fantowe będzie to organ, do którego kierujemy 
jedynie 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 i zasady prowadzenia gry ;
8. zapewnienie o prawidłowości urządzania gry;
9. terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów;
10. cel społecznie użyteczny, 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 ich wartości 
w stosunku do łącznej ceny losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży (art. 61 ust. 2 
ustawy).

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany regulaminu, organizator może tego dokonać, jednak musi 
poinformować o tym urząd celny, w którym dokonał zgłoszenia gry losowej. Informacja o takiej 
zmianie nie może trafić do urzędu później niż 3 dni od wprowadzenia w regulaminie modyfikacji. 
Wskazówka: Zaplanuj, że skorzystasz z prawa do dokonania zmiany w regulaminie loterii. Do pierwszej wersji 

regulaminu możesz wpisać informacje podstawowe, bywa, że niepełne. A dopiero po potwierdzeniu wszystkich 

szczegółów loterii możesz przekazać do urzędu celnego skorygowaną wersję zasad promocji, puli nagród, wzoru 

losu, terminów.

Zaświadczenia o wygranej i ewidencja zaświadczeń

Zwycięzca naszej loterii fantowej lub gry bingo fantowej ma prawo otrzymać imienne zaświadczenie o uzyskanej 

przez niego wygranej – jeśli zajdzie taka potrzeba (zob. załącznik: loteria.org.pl/loteriabeztajemnic).                                                                                                                               

Taki dokument odebrać może sam zwycięzca lub jego pełnomocnik (wymagane poświadczenie notarialne). Druki 

zaświadczeń o wygranej można odebrać (po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku (zał. jak powyżej) u 

naczelnika Drugiego Urzędu Celnego w Warszawie (zob. http://loteria.org.pl/zaswiadczenie-wygranej-loter-

ii-wys-śś

tawic/).
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Po otrzymaniu druków przygotuj i złóż u naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na 
siedzibę organizatora w celu jej poświadczenia i rejestracji.
Należy pamiętać o przechowywaniu odpisów wydanych zaświadczeń o wygranej przez okres 5 
lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną). 

Ewidencja podstaw opodatkowania i obliczania podatku od gier

Sprzedaż losów fundraisingowej loterii fantowej nie jest zwolniona z podatku od gier. Należy 
przygotować się do składania miesięcznych deklaracji podatku od gier (formularz o nazwie 
POG-5). Wszystkie obliczenia podatku od gier przeprowadza się w ewidencjach:
- podstaw opodatkowania podatkiem od gier 
- obliczania podatku od gier 
Obie ewidencje przygotuj i złóż u naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę 
organizatora w celu jej poświadczenia i rejestracji (załącznik: na www.loteria.org.pl/loteriabezta-
jemnic).

Ewidencja wydanych nagród o wartości powyżej 20.000 złotych

To już ostatni typ ewidencji. Tę tabelę także złóż u naczelnika urzędu celnego właściwego ze 
względu na siedzibę organizatora w celu jej poświadczenia i rejestracji (załącznik: na www.loter-
ia.org.pl/loteriabeztajemnic).

Wskazówka: wszystkie wyżej wymienione ewidencje powinny mieć formę książkową, dlatego: wydrukuj każdą 

tabelę w trzech egzemplarzach, ponumeruj strony, opieczętuj, podpisz zepnij spinaczem i złóż w urzędzie celnym. 

Zwrotnie otrzymasz te same kartki z pieczątką, podpisem i urzędowym poświadczeniem (czyli tzw. „plombą”).

Sponsorzy

Doświadczenia rynku brytyjskiego oraz irlandzkiego potwierdzają, że poprawnie zorganizowana 
loteria będzie rentowna, tzn. sfinansuje się sama i przyniesie zysk. Sponsor może jednak 
zwiększyć efektywność inwestycji obniżając koszty lub zwiększając przychody. Oto przykłady 
zaangażowania partnerów biznesowych:

-   przekazanie fantów,
-   wykonanie projektów graficznych,
-   druk losów, materiałów promocyjnych,
-   promocja loterii,
-   udostępnienie punktów sprzedaży do dystrybucji losów,
-   zakup losów (np. pakietów vipowskich),
-   wykonanie usług kurierskich,
-   wypożyczenie środków transportu lub usługi transportowe,
-   wolontariat pracowniczy, 
-   wypożyczenie i obsługa scen, nagłośnienia, namiotów,
-   obsługa informatyczna (strony internetowej).                                                                                                                                                                                                            
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Etap 2: Przeprowadzenie loterii

Zgodnie ze schematem umieszczonym na początku poradnika w Etapie 2 należy: poinformować 
UCS o rozpoczęciu loterii, zapłacić podatki (od gier i dochodowy od wygranych) i złożyć
deklaracje podatkowe. 

Zawiadomienie o rozpoczęciu                                        
Organizator loterii fantowej jest zobligowany do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu 
celnego przed rozpoczęciem loterii o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej oraz o miejscach, 
w których będzie prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze (z podaniem 
ich dokładnych nazw i adresów). Obecnie większość urzędów celnych przyjmuje zawiadomienia 
przesłane drogą elektroniczną. 

Zmiana regulaminu

Czasami niezbędne jest wprowadzenie zmian w loterii, np. sponsor w ostatniej chwili uzupełni 
pulę nagród lub zmieni się godzina losowania. Należy wówczas dokonać odpowiednich poprawek 
w regulaminie, a następnie najpóźniej do 3 dni od dnia zaistnienia zmiany poinformować urząd 
celny o nowej treści regulaminu loterii.

Wskazówka: przepis ustawy o grach hazardowych dotyczący wprowadzania zmian do regulaminu może być stoso-

wany także w trakcie działającej loterii fantowej.

Podatek od gier i ewidencja

Stawka podatku od gier wynosi 10% wartości sprzedanego losu fundraisingowej loterii fantowej. 
Oto lista obowiązków organizatora związana z tym podatkiem:
    Wysokość podstawy opodatkowania to suma przychodów ze sprzedanych losów uzyskana
w danym miesiącu;
    Podatek odnotowuje się i oblicza w dwóch ewidencjach - obliczenia podatku i podstawy opo-                     
datkowania (Załącznik: na www.loteria.org.pl/loteriabeztajemnic);
    Obliczony podatek należy wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego w Tychach do 10 dnia         
następnego miesiąca tytułem POG5;
    Wypełnioną deklarację podatkową POG5 należy przesłać do naczelnika urzędu celnego             
właściwego dla siedziby organizatora loterii.

Wskazówka: wyłączone z opodatkowania są przychody ze sprzedaży losów małej loterii fantowej.
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Wydanie nagród

Po wylosowaniu zwycięzców naszej loterii (przy odpowiedniej oprawie – scena, światła, 
widownia) możemy przystąpić do wydawania nagród. Zwycięzcy (lub ich pełnomocnicy – niez-
będne są jednak notarialne poświadczenia podpisów – chyba, że regulamin gry stanowi inaczej!) 
otrzymują wygrane po okazaniu (lub oddaniu – szczegóły powinny znaleźć się w regulaminie gry) 
zwycięskiego losu lub innego dowodu udziału w grze. Jeśli pojawiają się wątpliwości odnośnie 
autentyczności losu (np. brak na nim numeru seryjnego) bądź zwycięzcy (np. możliwość 
niespełnienia regulaminu gry losowej), to nagroda nie musi zostać wydana przez organizatora 
(art. 19 ust. 4 ustawy). Organizator nie odpowiada za utratę lub zniszczenie zwycięskiego losu 
przez uczestnika zabawy.
Wskazówka: organizator ma prawo do wstrzymania wydania nagrody na okres 30 dni jeżeli zachodzą wątpliwości co 

do posiadania przez uczestnika prawa do dysponowania zwycięskim losem. 

Podatek od nagród

Podatek od wygranej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
pobierany jest z tytułu wygranych w loteriach. Podatnikiem jest zwycięzca nagrody w loterii. 
Organizator, który jest płatnikiem tego podatku, dokonuje następujących czynności:

-  pobiera od osoby nagrodzonej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przed 
wydaniem nagrody;
-  do 20 dnia następnego miesiąca wpłaca podatek do swojego urzędu skarbowego na podstawie 
deklaracji podatkowej PIT8A, a w lutym następnego roku składa także deklarację roczną 
PIT8AR.

Otrzymujący nagrodę nie musi rozliczać samodzielnie podatku od wygranej, a także składać 
deklaracji podatkowej.  

Wskazówka: Zwolnienie z podatku! Zwolnione są wygrane w  loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych 

wygranych nie przekracza kwoty 2.280 zł.

Zaświadczenie o wygranej

Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych organizator loterii ma obowiązek wystawić 
imienne zaświadczenie o wygranej uczestnikowi loterii fantowej. Warto jednak wiedzieć, że 
zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzys-
kano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej w loterii. Zaświad-
czenie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał zaświadczenia otrzymuje uczestnik gry 
hazardowej, a odpis przechowuje podmiot urządzający grę hazardową wystawiający zaświadcze-
nie. Ważne jest, że takie zaświadczenie nie może zawierać skreśleń ani poprawek.

13



Wydanie nagród

Zaświadczenie wypełnia upoważniona przez organizatora loterii osoba. Wzór zaświadczenia 
oraz sposób wypełnienia zobaczysz w załączniku: na www.loteria.org.pl/loteriabeztajemnic.
Wystawione zaświadczenie wprowadza się do zarejestrowanej w urzędzie celnym ewidencji 
zaświadczeń. Sposób prowadzenia ewidencji zobaczysz w załączniku: na www.loteria.org.pl/lote-
riabeztajemnic.

Wskazówka: Zaświadczenie wystawia się do każdej nagrody (niezależnie od wartości) ale wyłącznie na żądanie 

uczestnika! Jest prawie pewne, że żaden z uczestników loterii nie korzysta z możliwości uzyskania zaświadczenia. 

W praktyce przepis jest martwy. Ale obowiązek posiadania zaświadczeń i ewidencji zostanie z pewnością sprawd-

zone w trakcie kontroli.

Reklamacje

Jeśli uczestnicy loterii fantowej zgłaszają jakiekolwiek roszczenia (reklamacje), muszą zostać one 
przedstawione na na piśmie lub drogą elektroniczną z podaniem:
1. imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry;
2. rodzaju gry, w której uczestnik brał udział;
3. daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
4. treści żądania.

Organizator jest zobowiązany rozpatrywać reklamacje zgodnie z regulaminem i przepisami o 
grach. 

Roszczenia przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym należy złożyć wszelkie 
reklamacje (art. 21 ust. 1 ustawy).

Wskazówka: uczestnik loterii nie musi składać reklamacji. Może w ciągu 6 miesięcy od zakończe-
nia loterii pozwać organizatora do sądu. 
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Etap 3: Rewizja wyników i sprawozdanie z przebiegu loterii

Przystępując do lektury tego rozdziału, warto przypomnieć sobie jeszcze raz schemat, który 
został przedstawiony na samym początku tego poradnika. Jeżeli loteria ma być stałym źródłem 
finansowania działalności organizacji to podsumowanie jest kluczowe dla sukcesu kolejnej akcji. 

Protokół z przebiegu loterii

To końcowy dokument, który warto sporządzić nie tylko na potrzeby kontroli. Proponowana 
treść raportu:
-  krótki opis przeprowadzonej loterii (terminy, miejsca, cena losu, ilość losów, rodzaje nagród,

-  sposób losowania nagród, imiona i nazwiska osób prowadzących poszczególne etapy loterii);

-  raport ze sprzedaży losów (określenie ile losów sprzedano w poszczególnych lokalizacjach);

-  wynik losowania – lista laureatów lub lista wylosowanych losów;

-  informacja o sposobie ogłoszenia wyników (termin, miejsce);

-  informacja o odebranych nagrodach (warto załączyć dokumenty potwierdzające wydanie nagród: protokoły lub 

zwrócone losy);

-  informacja o nagrodach nieodebranych; 

-  określenie kosztów poniesionych w związku z organizacją loterii;

-  wynik finansowy loterii – dochód;

-  potwierdzenie przekazania dochodu na cel dobroczynny;

-  informacje o reklamacjach i sposobie ich rozpatrzenia; 

-  podpisy osób sporządzających protokół i sprawujących nadzór nad przebiegiem loterii.

Wynik finansowy loterii

Dochód z gry musi zostać przeznaczony na cele społecznie użyteczne. Wynik finansowy ustala 
podmiot wg wzoru:

DOCHÓD Z FUNDRAISINGOWEJ LOTERII FANTOWEJ = PRZYCHÓD – PODATEK – KOSZTY LOTERII
DOCHÓD Z MAŁEJ LOTERII FANTOWEJ = PRZYCHÓD – KOSZTY LOTERII

Informacja o zakończeniu loterii

W terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii  należy sporządzić i przesłać do właściwego 
naczelnika urzędu celnego raport z przeprowadzonej loterii fantowej, który powinien zawierać:

1. wykaz wydanych zwycięzcom wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości;
2. kwotę przekazanego dochodu obliczonego zgodnie z powyższym wzorem z gry na cele społec-
znie użyteczne (w szczególności dobroczynne);
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3. zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej 
(zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń)
Dodatkowo należy pisemnie poinformować o zamiarze zniszczenia losów, kartonów lub innych 
dowodów udziału w grze – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia 
tych czynności. Zawiadomienie powinno być wysłane do naczelnika urzędu celnego właściwego 
ze względu miejsce, w którym będą niszczone losy.

Sprawozdanie IGH-1

Podmioty organizujące gry losowe z podatkiem od gier (dotyczy fundraisingowych loterii 
fantowych) otrzymają od Ministerstwa Finansów wezwanie do złożenia sprawozdania IGH-1. 
Jest to kwartalne „zestawienie przychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i 
prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby 
automatów i urządzeń do gier w podmiocie”. Przykład takiego sprawozdania znajduje się w sekcji 
Załączniki.

Kontrola

Niedokonanie zgłoszenia loterii podlega karze pieniężnej w wysokości 100% przychodu uzyska-
nego z urządzanej gry (art. 89 ustawy). Decyzję o karze podejmuje naczelnik urzędu celnego, na 
którego obszarze działania jest urządzana gra losowa.

Pamiętajmy, że zarówno w trakcie urządzania loterii bądź gry bingo, a także po jej zakończeniu, 
możliwe jest przeprowadzenie kontroli przez Służbę Celną. Należy zatem zachować wszystkie 
dokumenty, które są świadectwem prawidłowego przebiegu danej gry losowej. Są to:
1. zgłoszenie wraz z dołączonymi dokumentami, zawierającymi dane małej loterii fantowej lub 
małej gry bingo fantowe;
2. regulamin gry losowej;
3. druki imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, odpisy imiennych zaświadczeń o uzys-
kanej wygranej oraz anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej;
4. dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny określony w 
regulaminie;
5. dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry 
bingo fantowe;
6. inne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności określonych  w regulaminie; 
7.  w przypadku fundraisingowych loterii fantowych i gier bingo fantowe – deklarację podatku od 
gier POG-5;
8. zarejestrowane ewidencje i ewidencje wyrejestrowane po zakończonej działalności.

Dodajmy, że prawidłowa organizacja gry zgodnie z zasadami urządzania loterii fantowych i gier 
bingo fantowe wydanymi przez Ministerstwo Finansów uchroni nas przed konsekwencjami. 
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Urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie prze-
kracza kwoty bazowej, bez dokonania zgłoszenia będzie podlegał karze pieniężnej – na podstaw-
ie decyzji naczelnika urzędu celnego) w wysokości 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry 
(art. 89 i 90 ustawy). Do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (art. 91 ustawy).

W trakcie organizowania gier losowych warto zapoznać się ze wszystkimi przepisami karnymi. W 
rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 
111, poz. 765, z późn. zm.) przewidziano kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe przeciwko organizacji gier hazardowych. W przypadku loterii fantowych lub gry bingo 
fantowe mogą mieć zastosowanie następujące przepisy:

Art. 107b. 

§ 1. Kto niszczy losy, kartony lub inne dowody udziału w loterii pieniężnej, loterii fantowej lub grze bingo fantowe 

bez wymaganego zawiadomienia właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego 

w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 108. 

§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo 

fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. Jeżeli nadwyżka z loterii fantowej, gry bingo fantowe, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej była 

przeznaczona na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, sprawca czynu zabronionego określonego 

w § 1 podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Art. 109.

Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew 

przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Art. 110.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej trudni się sprzedażą losów lub innych 

dowodów udziału w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie, podlega karze grzywny do 360 

stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Art. 110b.

Kto umożliwia osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, udział w grze losowej innej niż loteria promocyjna lub 

fantowa, w grze na automacie lub w zakładzie wzajemnym, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 111.

§ 1. Kto, nie dopełniając obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danego 

przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, dopuszcza, chociażby nieumyślnie, do popełnienia czynu zabron-

ionego określonego w tym rozdziale, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy wyczerpuje znamiona innego przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego określonego w tym rozdziale albo jeżeli niedopełnienie obowiązku nadzoru należy do ich 

znamion.
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Postępowanie przygotowawcze w takich sprawach prowadzi urząd celny jako finansowy organ 
postępowania przygotowawczego (art. 53 § 37 pkt 3 w zw. z art. 133 § 1 Kodeksu karnego 
skarbowego).

Podsumowanie

Warto pamiętać, że jedna organizacja pożytku publicznego może zorganizować kilka fundraisin-
gowych loterii fantowych i gier bingo fantowych w roku, pod warunkiem, że wartość puli nagród 
w każdej z nich nie przekroczy piętnastokrotności kwoty bazowej, a suma puli nagród wszystkich 
organizowanych gier losowych nie przekroczy trzydziestokrotności kwoty bazowej w ciągu roku. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w związku z organizacją loterii fantowej bądź gry bingo 
fantowej mamy prawo do uzyskania wyczerpujących informacji od naczelników urzędów 
celnych. Spis placówek dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, 
tj. www.mf.gov.pl.
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GRAJ DO WOLI!

Czy można urządzić nieskończenie dużą ilość małych 
loterii fantowych zamiast jednej dużej? TAK!

W wywiadzie urdzielonym przez ministra Kapicę
17 stycznia 2012 roku dowiadujemy się, że w ustawie
o grach hazardowych nie ma ograniczeń dotyczących

ilości ich organizowania i przeprowadzania.
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www.linkedin.com/in/wkoczorowski
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