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ZGŁOSZENIE LOTERIA FANTOWA - WZÓR 

 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

 

  

Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy 

Filtrowa 27, Bydgoszcz 85-467 

 

 ZGŁOSZENIE URZĄDZANIA LOTERII FANTOWEJ PN. „DZIEŃ DZIECKA” 

podpisuje na każdej stronie reprezentacja OPP zgodnie z KRS 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.  Nr 201, 

poz. 1540, z późn. zm.) zgłaszam zamiar urządzania loterii fantowej. 

Poniżej przedstawiam informacje wymagane na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy: 

 

1. podmiot zgłaszający:  Klub Sportowy w Bydgoszczy, ul. Stroma 5/1, 00-0000 Bydgoszcz, KRS 

00000123456 

 

2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i 

numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot 

zgłaszający:  

 lista osób 

 

3. określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry: miasto Bydgoszcz 

4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry 

Loteria rozpocznie się w dniu 30.05.2015 i zakończy się w dniu  19.06.2015 roku. 

5. dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry 

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową Klubu Sportowego w 

Bydgoszczy 

6. określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów 

Planowana sprzedaż to 2000 sztuk losów. 

 

Do wniosku załączono: 

1) zobowiązanie wypłacalności nagród; 

2) regulamin gry; 

3) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych 

lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 

należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne; 

5) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu; 

6) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot 

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

skarbowe; 

7) oświadczenie osoby nadzorującej grę oraz osoby bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości 

przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych/gry bingo fantowe. 

 

...................................................... 

       data i podpis osoby zarządzającej 
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Załącznik nr 1 do Zgłoszenia loterii fantowej 

 

 

 

 

  Bydgoszcz 2015.04.27 
Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

  

 

 

 

Zobowiązanie wypłacalności nagród 

podpisuje reprezentacja OPP zgodnie z KRS 

 

 

Jako organizator loterii fantowej „DZIEŃ DZIECKA” oświadczam, że zapewniam wydanie nagród, 

wskazanych w Regulaminie ww. loterii fantowej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis osoby / osób upoważnionej 

do reprezentacji podmiotu, 

z podaniem imienia i nazwiska)  
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Załącznik nr 2 do Zgłoszenia loterii fantowej 

 

 

podpisuje na każdej stronie reprezentacja OPP zgodnie z KRS 

 

 

Regulamin loterii fantowej 

„DZIEŃ DZIECKA” 

 

 

 

 

1.  Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „DZIEŃ DZIECKA”. 

 

2.  Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Klub Sportowy w Bydgoszczy, 

ul.Stroma 5/1, 00-000 Bydgoszcz, KRS 0000017807. 

  

3.  Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bydgoszczy 

 

4.  Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. 

U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

 

5.  Loteria organizowana jest na terenie miasta Bydgoszczy w punktach sprzedaży losów przy ulicy 

Sielskiej 34 

 

6. Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniu 30.05.2015 roku w miejscu wskazanym w pkt 5 

niniejszego regulaminu.  

 

7.  Loteria rozpocznie się w dniu 30.05.2015  roku i zakończy się w dniu 19.06.2015 roku. 

 

8.  Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na działalność statutową Klubu Sportowego w 

Bydgoszczy. 

 

9.  Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii 

9.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.  

9.2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 2 złote 

brutto. Losy wydrukowane są w formie papierowej. 

 

10. Uczestnicy loterii fantowej  

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba 

fizyczna lub prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej. 

10.2. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z 

zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się 

uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad 

 

11.  Aby wziąć udział w loterii fantowej należy w dniach od 30.05.2015 roku: 

11.1 Nabyć los. W loterii są dwa rodzaje losów: 
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11.1.1 losy wygrywające nagrody natychmiastowe – losy zawierają oznaczenie 

nagrody natychmiastowej; 

 

11.1.2 losy upoważniające do udziału w losowaniu nagrody głównej – losy zawierają 

indywidualny numer losu; 

11.2 Sprawdzić rodzaj losu, a następnie: 

11.2.1 odebrać nagrodę natychmiastową za zwrotem losu wygrywającego z 

oznaczeniem nagrody natychmiastowej, lub 

11.2.2 zachować los upoważniający do udziału w losowaniu nagrody głównej i 

osobiście wziąć udział w losowaniu nagród głównych. 

11.3 Czynności sprzedaż losów, wydawanie wygranych natychmiastowych 

prowadzone są od 30.05.2015 w Bydgoszczy przy ul. Sielskiej 34. 

12.  Nagrodami w loterii są  

12.1. Nagrody natychmiastowe: 

 upominki o wartości 10 zł – 50 sztuk  

 prezenty o wartości 20 zł – 25 sztuk 

12.2 Nagroda główna: tablet o wartości 400 zł  

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1400 złotych brutto. Procentowa wartość nagród w 

stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów  wynosi 35 %. 

13.  Miejsce i termin losowania nagród 

13.1 Nagroda główna będzie losowana publicznie w dniu 30.05.2015 roku na scenie 

umieszczonej przy ulicy Stromej 5/1 w Bydgoszczy pomiędzy godziną 16.30 a 19.00. 

Losowanie zostanie przeprowadzona w następujący sposób: 

 spośród wszystkich numerów losów upoważniających do udziału w losowaniu 

nagrody głównej zostanie wylosowany numer losu i ogłoszony przez osobę 

prowadzącą losowanie; 

 posiadacz losu z ogłoszonym numerem zobowiązany jest w ciągu co najmniej dwóch 

minut od momentu ogłoszenia wylosowanego numeru zgłosić się do osoby 

prowadzącej losowanie i okazać los, którego numer jest zgodny z wylosowanym i 

ogłoszonym numerem; 

 losowanie będzie prowadzone do momentu wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej; 

13.2. Nagroda główna zostanie wydana za zwrotem losu w dniu 30.05.2015 roku 

bezpośrednio po wyłonieniu zwycięzcy w miejscu losowania nagrody. 

 

14.  W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję. Członkowie 

Komisji będą sprawowali nadzór nad  przebiegiem Loterii. 

15.  Zasady postępowania reklamacyjnego  

15.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, 

nie później niż do dnia 05.06.2015 roku.   

15.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres 

Organizatora. 

15.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie 

Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie. 

15.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „DZIEŃ DZIECKA”. Termin rozpatrzenia  

reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. 
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Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni  od daty 

rozpatrzenia. 

 

 

 

15.5. Decyzja Komisji Loterii „DZIEŃ DZIECKA” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

15.6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

16.  Przedawnienie roszczeń 

16.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne. 

16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

17.  Postanowienia końcowe 

17.1. Regulamin loterii „DZIEŃ DZIECKA” dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w 

Bydgoszczy, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia dokonania zmiany. 
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Załącznik nr 3 do Zgłoszenia loterii fantowej 

 

 

  Bydgoszcz 2015.04.27 
   

   

Klub Sportowy w 

Bydgoszczy 

ul.Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

Oświadczenie 

podpisuje reprezentacja OPP zgodnie z KRS 

 

 

Oświadczam, że  źródła pochodzenia środków finansowych lub innego majątku Budowlany Klub 

Sportowy w Bydgoszczy, ul. Stroma 5/1, 00-000 Bydgoszcz , KRS 00000123456 przeznaczonego na 

urządzenie loterii fantowej są legalne. 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu, 

z podaniem imienia i nazwiska) 
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Załącznik nr 4 do Zgłoszenia loterii fantowej 

 

 

 

 

 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

 Bydgoszcz 2015.04.27 

   

 

 

 

 

Oświadczenie 

podpisuje reprezentacja OPP zgodnie z KRS 

 

 

 

 

Oświadczam, że Budowlany Klub Sportowy w Bydgoszczy, ul. Stroma 5/1,00-000 Bydgoszcz, KRS 

00000123456  nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności 

celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji podmiotu, 

z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Załącznik nr 5 do Zgłoszenia loterii fantowej 

 

 

 

 

   

  Bydgoszcz 2015.04.27 
   

   

   

   

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

  

   

   

 

 

 

Oświadczenie 

podpisuje osobno każdy członek zarządu 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie byłem skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis osoby) 
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Załącznik nr 6 do Zgłoszenia loterii fantowej  

 

 

 

 

   

  Bydgoszcz 2015.04.27 
   

   

   

   

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

tel. 501199957 

  

   

   

 

 

 

Oświadczenie 

podpisuje osobno każdy członek zarządu 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

Nr 201, poz. 1540, z póź. zm.) w zakresie urządzania loterii fantowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

(podpis) 
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PEŁNOMOCNICTWO - WZÓR 

 

 

 

 

 

 

 
Bydgoszcz 2015.04.15 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 

Klub Sportowy w Bydgoszczy, ul. Stroma 5/1, 00-000 Bydgoszcz, niniejszym upoważnia 

panią …....................................... do reprezentowania mocodawcy w sprawie loterii fantowej: „DZIEŃ 

DZIECKA”. 

 

 

Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do zgłoszenia urządzania loterii fantowej, zgłoszenia zmian 

do regulaminu, składania oświadczeń, wniosków, odbioru korespondencji i innych czynności, jakie 

okażą się niezbędne dla jego realizacji.  

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Podpis osób upoważnionych  

do reprezentowania OPP zgodnie z KRS
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LOS KUPON UNIWERSALNY WZÓR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o dostępności regulaminu, sposobie odbioru wygranej lub 

warunkach udziału w losowaniu nagród. 

Nazwa nagrody 

                                   Lub 

Numer losu upoważniającego do udziału w 

losowaniu nagród. 

Awers           WZÓR LOSU             Rewers 

Los wykonany jest w postaci karty papierowej. Na pierwszej stronie losu wydrukowano: 
1) Nazwę loterii 
2) Cenę losu, 

 
Na drugiej stronie losu wydrukowano: 
1) Nazwę nagrody natychmiastowej lub numer losu upoważniającego do udziału w losowaniu nagród głównych 
2) informacje o dostępności regulaminu, sposobie odbioru wygranej lub warunkach udziału w losowaniu nagród. 

NAZWA LOTERII 

FANTOWEJ 

          CENA LOSU 

UNIWERSALNY WZÓR LOSU KUPONU 
podpisuje reprezentacja OPP zgodnie z KRS 
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WNIOSEK WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYGRANEJ – WZÓR 

 

Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie 

Ul. Utrata 4 

03-877 Warszawa 

 

 

Bydgoszcz 2015.04.27 

Wnioskodawca: 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 

 tel. 501199957 

 

 

 

Wniosek 

 o wydanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej 

  
 

W związku z prowadzoną działalnością związana z urządzaniem gier hazardowych oraz w związku z 

art. 20 ust 1 ustawy z dnia 10 listopada 2009 r. o grach hazardowych zwracam się z wnioskiem o 

wydanie 100 druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej. Druki przedmiotowych zaświadczeń 

prosimy odesłać na adres: 

Klub Sportowy w Bydgoszczy, ul.Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 

 

W załączeniu niniejszego wniosku przedkładam odpis KRS Wnioskodawcy oraz Zgłoszenie 

urządzanej loterii fantowej wraz z regulaminem loterii fantowej. 

 

Z poważaniem, 

…………………… 
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ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ WYGRANEJ - WZÓR 
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WNIOSEK O POŚWIADCZENIE EWIDENCJI - WZÓR 

 
Bydgoszcz 27.04.2015 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul.Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 

 

 

Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy 

 

 

Wniosek o zarejestrowanie 

 

  
Zwracamy się z prośbą o dokonanie rejestracji i poświadczenie rejestracji ewidencji: 

 ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych o wartości powyżej 20.000 zł w grach 

hazardowych, 

 ewidencji wydanych zaświadczeń o uzyskanej wygranej w grach hazardowych. 

 ewidencji podstaw opodatkowania podatkiem od gier 

 ewidencji obliczania podatku od gier 

  

W załączeniu po 3 strony każdej ewidencji. Poświadczone ewidencje prosimy odesłać na adres: 

Klub Sportowy w Bydgoszczy ul. Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 

 

Z poważaniem, 

…………………………….. 
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EWIDENCJA WYDANYCH NAGRÓD POWYŻEJ 20.000 ZŁOTYCH - WZÓR 

E W I D E N C J A  

 

wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 20 000 zł w grach hazardowych urządzanych przez Klub Sportowy 

w Bydgoszczy ul. Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 

    DANE OSOBY WYGRYWAJĄCEJ 

IMIĘ NAZWISKO 

RODZAJ I NUMER  

DOKUMENTU 

TOZSAMOŚCI 

NUMER PESEL 
ADRES 

ZAMIESZKANIA 

DATA 

URODZENIA 
OBYWATELSTWO 

WARTOŚĆ WYPŁACONEJ 

(WYDANEJ)  

WYGRANEJ 

DATA  

WYPŁATY 

(WYDANIA) 

WYGRANEJ 

 JAN KOWALSKI  
Dowód osobisty nr 

XYZ123123  
80061200122  

   
20.000,00 zł  30.05.2015 

EWA ZIELIŃSKA 
Dowód osobisty nr 

XXY232323  

UL. MIŁA 5, 00-000 

BYDGOSZCZ 
12.06.1980  POLSKIE  20.100,00 zł 30.05.2015 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

*w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać adres zamieszkania, datę urodzenia oraz obywatelstwo     
    strona 1 
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EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ - WZÓR 

 

E W I D E N C J A  

 zaświadczeń o uzyskanej wygranej w grach hazardowych urządzanych przez Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz 
 

  

    
        DANE UCZESTNIKA GRY HAZARDOWEJ 

Lp. 

SERIA I NUMER 

 DRUKU 

ZAŚWIADCZENIA 

DATA WYSTAWIENIA 

ZAŚWIADCZENIA 

DATA ANULOWANIA  

ZAŚWIADCZENIA 
IMIĘ NAZWISKO 

NUMER 

PESEL 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 
OBYWATELSTWO 

RODZAJ GRY  

HAZARDOWEJ 

WARTOŚĆ  

WYPŁACONEJ 

(WYDANEJ) 

WYGRANEJ 

IMIĘ I NAZWISKO 

OSOBY 

UPOWAŻNIONEJ DO 

DOKONANIA  

WPISU ORAZ JEJ 

PODPIS 

 1.  E 005518  30.05.2015    Jan  Kowalski  80061200122      Loteria fantowa  20.000,00 zł 
 Jerzy Nowak 

podpis 

 2.  E005519  30.05.2015    Ewa  Zielińska   
Ul. Miła 5, 00-000 

Bydgoszcz 
polskie  Loteria fantowa 20.100,00 zł 

 Jerzy Nowak 

podpis 

                        

                        

                        

                        

                        

* - w przypadku braku numeru PESEL należy wpisać: adres zamieszkania i obywatelstwo       strona 1 
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EWIDENCJA PODSTAW OPODATKOWANIA - WZÓR 

           

 
        

        

        ............................................................... 

 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

 Ewidencja podstaw opodatkowania w Klub Sportowy w Bydgoszczy ul. Stroma 5/1; 00-000 

Bydgoszcz za rok 2015 

(miejscowość, ulica, numer) 

           

Lp. 
Data 

wpisu 

Podstawa dochodowa Uwagi   Podstawa przychodowa Uwagi 

Rodzaj gry:.........................................     Rodzaj gry: loteria fantowa   

Przychód* Rozchód** 

Podstawa 

opodatkowania 

(przychód - rozchód)     

Podstawa opodatkowania*** 

  

1  07.06.2015                1.000,00 zł   

2  07.07.2015                2.044,00 zł   

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

           
 

       

strona 1 
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EWIDENCJA OBLICZANIA PODATKU - WZÓR 

 

             

             ............................................................... 

 (pieczątka nagłówkowa podmiotu) 

 

Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier w Klub Sportowy w Bydgoszczy ul. Stroma 5/1; 00-000 Bydgoszcz za rok  2015 

(miejscowość, ulica, numer) 

             

Lp. 
Data 

wpisu 

Okres 

rozliczeniowy 

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

Uwagi   

Rodzaj gry: loteria fantowa 

Uwagi 
Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 

 podatku 

Kwota 

podatku 

Podstawa 

opodatkowania 

Stawka 

podatku 

Kwota 

podatku 

1   07.06.2015              1.000,00 zł  10% 100,00 zł    

2   07.07.2015              2.044,00 zł   10%  204,00 zł   

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

    

    

       

           

strona 1 
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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU – WZÓR 

 

Urząd Celny w Bydgoszczy 

Ul. Filtrowa 27, 

85-467 Bydgoszcz 

uc.bydgoszcz@tor.mofnet.gov.pl 

Bydgoszcz, 2015.05.29 

Wnioskodawca: 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

Ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

NIP: 1234567890 

KRS: 00000123456 

REGON: 1234567 

Adres e-mail: ……………….@klubsportowywbydgoszczy.com 

Reprezentowany przez: 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wnioskodawcę  

(zgodnie z pełnomocnictwem lub KRS) 

Tel. 501199957 

Zgłoszenie działalności związanej z urządzaniem 

Loterii fantowej pod nazwą: „DZIEŃ DZIECKA” 

 

Zgłaszam planowane rozpoczęcie działalności w zakresie urządzania loterii fantowej pn. 

„DZIEŃ DZIECKA”. Informuję, iż działalność w ww. zakresie zostanie rozpoczęta w terminie 

określonym w Zgłoszeniu i regulaminie przedmiotowej loterii, tj. w dniu 30.05.2015 roku 

Wykaz miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż losów: 

(Należy podać nazwę podmiotu, w którym będzie prowadzona sprzedaż z podaniem ich adresów) 

1. Klub Sportowy w Bydgoszczy, ul. Sielska 34, 00-000 Bydgoszcz. 

W załączeniu przesyłam Zgłoszenie urządzanej loterii oraz regulamin loterii.  

 

Z poważaniem 

Podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę 

 

mailto:uc.bydgoszcz@tor.mofnet.gov.pl
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WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE EWIDENCJI – WZÓR 

 

Urząd Celny w Bydgoszczy 

ul.  Filtrowa 27 

85-467 Bydgoszcz 

Bydgoszcz , 20.06.2015  r. 

 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

KRS: …………………….. 

NIP: ……………………… 

REGON: ………………… 

 

Wniosek 

o poświadczenie zamknięcia 

 ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych w grach hazardowych, 

 ewidencji wydanych zaświadczeń o uzyskanej wygranej 

 

W związku z art. 7. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 r w sprawie 

zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji (wydanych) wygranych 

zwracamy się z prośbą o dokonanie zamknięcia : 

 ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych o wartości powyżej 20.000 zł w grach 

hazardowych urządzanych przez Wnioskodawcę, 

     ewidencji wydanych zaświadczeń o uzyskanej wygranej. 

 

 

W załączeniu przesyłam ewidencję zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencję wypłaconych 

(wydanych) wygranych o wartości powyżej  20.000 zł w grach hazardowych prowadzonych przez 

Wnioskodawcę. Poświadczone ewidencje prosimy odesłać na adres : Klub Sportowy w Bydgoszczy, 

ul. Stroma 5/1, 00-000 Bydgoszcz. 

 

Z poważaniem 

………………………………… 

 

 

 



22 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU – WZÓR 

Bydgoszcz,17.07. 2015 

Klub Sportowy w Bydgoszczy 

ul. Stroma 5/1 

00-000 Bydgoszcz 

KRS: …………………….. 

NIP: ……………………… 

REGON: ………………… 

adres e-mail: …………………………….. 

reprezentowany przez: 

………………………………….. 

Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy 

Ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz 

uc.bydgoszcz@tor.mofnet.gov.pl 

Dotyczy loterii fantowej: „DZIEŃ DZIECKA” 

 

W związku z treścią par 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie kontroli 

wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych, poniżej 

przedstawiamy informację dotyczącą przeprowadzonej loterii fantowej pod nazwą: „DZIEŃ 

DZIECKA”. 

Wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości: 

 

 W Loterii wydano następujące nagrody o łącznej wartości 1.350 zł. 

 Wydano 1 nagrodę główną w postaci tabletu o wartości 400 zł, 

 Wydano następujące ilości nagród natychmiastowych o łącznej wartości 810 zł: 

 Wydano 45 nagród w postaci upominku o wartości 10 zł, każdy. Łączna wartość 

wydanych nagród wynosi 450 zł, 

 Wydano 25 nagród w postaci upominku o wartości 20 zł, każdy. Łączna wartość 

wydanych nagród wynosi 500 zł. 

 

Określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w 

szczególności dobroczynne: 3.044 zł. 

       Zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej 

wygranej: 

      Nie wystawiono imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, ponieważ żaden z laureatów loterii 

nie żądał zaświadczenia o uzyskanej wygranej. W związku z zakończoną działalnością związaną z 

prowadzaną loterią, w dniu  20.06.2015 roku anulowano posiadane przez Organizatora następujące 

zaświadczenia: E005520, E005521, E005522. 

 

Zawiadamiam o zamiarze zniszczenia losów. 

Z poważaniem, 

……………………………… 

 

mailto:uc.bydgoszcz@tor.mofnet.gov.pl

