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Wstęp  

Hazard od początku dziejów był rozrywką dla każdej warstwy społeczeństwa. 
„Alea iacta est!” − „Kości zostały rzucone!”– słowa, które wypowiedział na czele 
legionów rzymskich Juliusz Cezar w 49 r. p.n.e. nad rzeką Rubikon. Kości, nad 
którymi w słowach rozmyślał Juliusz, przeznaczone były do gry. W antycznym 
Rzymie opiekę nad losami ludzkimi sprawowała Fortuna. Ufni jej Rzymianie pokła-
dali w niej losy wygranej bądź porażki w grze. Teleturniej „Koło Fortuny” nie jest 
koncepcją amerykańskiej stacji telewizyjnej – ma starszy i wybitniejszy rodowód. 
Z kolei w dzisiejszej Polsce hazard występuje praktycznie wszędzie. Może to być 
osiedlowa kolektura Lotto czy automat do gry znajdujący się przy pobliskim sklepie 
spożywczym. Dziś można grać wszędzie i o każdej porze. Grać można za pośrednic-
twem telewizji, telefonu komórkowego czy przez internet. Jest to zajęcie, które bar-
dzo wciąga i uzależnia. Hazard stał się nie tylko domeną ludzi bogatych, lecz stał się 
dostępny dla wszystkich. Roczne przychody z gier sięgają miliardów złotych lecz 
nieoficjalne obroty hazardowe są jeszcze większe. W celu kontroli i ograniczenia 
szarej strefy ustawowo sprecyzowano, że gry liczbowe i loterie są monopolem pań-
stwa, co zostało udokumentowane w ustawie o grach hazardowych.1 

Celem artykułu jest omówienie istoty najważniejszych elementów konstrukcji 
prawnej podatku od gier hazardowych. Wypełniając wspominany cel, posłużono się 
metodą badawczą studiówi krytycznej analizy literatury dotyczącej prawa podatko-
wego. 

1.  Przedmiot podatku 

Przedmiotem podatku od gier jest urządzanie i prowadzenie działalności w ob-
rębie gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych oraz uczestnictwo 
w pokerze rozgrywanym w postaci turnieju gry pokera. Z przedmiotu opodatkowa-

                                                        
1 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, 
poz. 1540 z późń. zm.).  
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nia wyklucza się jednakże pokera w postaci turnieju gry pokera oraz organizację 
loterii promocyjnych.2 

Grami losowymi nazywamy gry o wygrane rzeczowe bądź gotówkowe, któ-
rych rezultat zależy w znacznym stopniu od przypadku, a zasady gry określa regu-
lamin. Są to: 

– gry liczbowe – gry, w których warunki wygranej dotyczą poprawnego wyty-
powania liczb, symboli lub innych cech, a kwota wygranej zależna jest od 
łącznej sumy uiszczanych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której osiąga się 
nagrodę poprzez dobre wyznaczenie liczb, a wartość wypłat stanowi iloczyn 
wpłaconej stawki i mnożnika wyznaczonego dla konkretnych wielkości wygra-
nych; 

– loterie pieniężne – posiadanie losu lub innego potwierdzenia udziału w grze 
jest warunkiem uczestnictwa, a podmiot organizujący loterię świadczy jedynie 
wygrane pieniężne; 

– gra telebingo – uczestnictwo odbywa się poprzez zakupienie dowodu członko-
stwa w grze obejmującego przypadkowe zbiory liczb lub znaków z odgórnie 
sformułowanego zestawu liczb lub znaków, a sama gra odbywa się w rozmia-
rze ogólnokrajowym z losowaniem emitowanym w formie przekazu telewizyj-
nego; podmiot organizujący grę proponuje nagrody pieniężne lub rzeczowe;  

– gry cylindryczne – gra polega na doborze liczb, znaków lub innych cech, 
a suma wygranej ma związek z określoną z góry relacją wpłaty do wygranej, 
zaś rezultat gry weryfikowany jest przy pomocy urządzenia obrotowego; 

– loterie fantowe – uczestniczy się w nich poprzez nabycie kuponu lub innego 
świadectwa udziału w grze; podmiot prowadzący loterię oferuje tylko premie 
materialne; 

– gra bingo fantowe – bierze się w nich udział na skutek pozyskania przypadko-
wych kompletów liczb z przewidzianego z góry zbioru liczb; w ramach tej gry 
oferowane są wyłącznie nagrody rzeczowe; 

– gra bingo pieniężne – warunkiem uczestnictwa jest nabycie losowych zesta-
wów numerów z góry wyselekcjonowanego zbioru liczb, a podmiot prowadzą-
cy grę proponuje jedynie bonusy pieniężne, których rozmiar zależy od całkowi-
tej wartości wpłaconych stawek; 

– gry w karty – black jack3, poker4, baccarat5; 

                                                        
2 S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, LEX, Warszawa 2013, 
s. 317. 
3 Blackjack – kasynowa wersja gry w oczko, w której gracz stara się zwyciężyć krupiera 
przez osiągnięcie sumy jak najbliższej 21 punktów w kartach, aczkolwiek nie przewyż-
szając 21. Zob. N. Hathway, B. Jacobs, A. Kinsman, N. Perryman, J. Sutcliffe, En-
cyklopedia gier, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 35. 
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– gry w kości; 

– loterie promocyjne – poprzez nabycie towaru, usługi lub innej cechy, która 
może służyć jako dowód udziału w grze; uczestniczy się nieodpłatnie w loterii, 
a podmiot je organizujący proponuje wygrane pieniężne albo rzeczowe; 

– loterie audiotekstowe6, w których bierze się udział poprzez: 
a) płatny kontakt telefoniczny lub 
b) przesyłanie krótkich komunikatów tekstowych (SMS) przy użyciu ogól-

nodostępnej sieci telekomunikacyjnej.7 

Grami na automatach są gry na przyrządach mechanicznych, elektronicznych, 
w tym komputerowych lub elektromechanicznych, o nagrody finansowe lub mate-
rialne, w których rozgrywka uwzględnia cząstkę losowości. Nagrodą rzeczową 
w grach na maszynach jest również premia dająca możliwość wydłużenia gry bez 
obowiązku opłaty za uczestnictwo w grze, a także opcję przystąpienia do nowej gry 
dzięki użyciu wygranej rzeczowej zdobytej w ostatniej grze. Do gier na automatach 
kwalifikuje się także gry na wyszególnionych wyżej przyrządach, urządzanych 
w celach komercyjnych, w których uczestnicy nie mają możliwości uzyskania na-
grody pieniężnej bądź rzeczowej, lecz gra ma charakter losowy. 

Zakładami wzajemnymi są zakłady o wypłaty pieniężne bazujące na zgadywa-
niu: 

– rezultatów sportowej rywalizacji ludzi lub zwierząt, w których strony uiszczają 
wpłaty, a wielkość wygranej wiąże się z łączną kwotą wpłaconych składek – 
totalizatory; 

– wystąpienia różnych zjawisk, w których zainteresowani dokonują wpłat, 
a rozmiar wygranej uzależniony jest od ustalonego, pomiędzy akceptującym 
zakład a dokonującym wpłaty, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacher-
stwo.8  

2.  Podmiot podatku 

Opodatkowaniu podatkiem od gier objęta jest osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz komórka organizacyjna nieposiadająca natury prawnej, prowadząca działalność 
w obrębie gier hazardowych w oparciu o przyznaną koncesje lub zezwolenie, pod-
                                                                                                                                         
4 Poker – gra w karty rozgrywana talią składającą się z 52 kart, w której uczestnicy ob-
stawiają przeciwko sobie, a zdobycie puli z zakładów jest celem wygranej. Ibid., s. 36. 
5 Baccarat – karciana gra hazardowa przeprowadzana pomiędzy bankierem (stały lub 
zmienny – wybierany spomiędzy graczy) i po kolei z każdym z uczestników. Na wygra-
ną wpływa suma zdobytych punktów w 2 lub 3 kartach, zliczanych według określonych 
zasad. Ibid., s. 32. 
6 Jednostka urządzająca loterię świadczy wygrane rzeczowe lub pieniężne. 
7 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, 
poz. 1540 z późń. zm.), art. 2. 
8 M. Zdebel, Podatki i opłaty, (w:) Podręczniki prawnicze – prawo podatkowe, 
H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 290–291. 
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mioty organizujące gry obejmujące wyłączność państwa oraz organizatorzy turnieju 
gry pokera. W związku z tym, wyłącznie organizatorzy gier i zakładów, a nie biorą-
cy w nich udział, podlegają opodatkowaniu tym ciężarem fiskalnym. Płatnikami 
podatku są strony urządzające grę na podstawie właściwego zezwolenia od chwili 
rozpoczęcia świadczenia tej działalności. Nie jest istotne, czy podatnik jest osobą 
prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną niemająca charakteru prawne-
go. Rola zapłaty tego świadczenia obarczona jest jedynie na podmiotach zajmują-
cych się wyżej wymienioną aktywnością na podstawie konkretnych zezwoleń. Ze-
zwoleniu nie podlegają podmioty prowadzące nielegalne zakłady i gry w tłumacze-
niu analizowanej ustawy, ale podlegają one odpowiedzialności karnej.9  

3.  Podstawa opodatkowania 

Podstawa opodatkowania ma związek z charakterem prowadzonej gry, zakładu 
wzajemnego albo loterii. Charakterystyczny dla podatku od gier jest brak jednako-
wej podstawy świadczenia oraz skrupulatne jej uregulowanie dla odrębnych rodza-
jów gier i zakładów. I tak, na podstawę opodatkowania podatkiem od gier składa się 
w: 

– loterii fantowej, loterii pieniężnej i grze telebingo – liczba wszystkich uzyska-
nych wpływów w wyniku zbytu losów lub innych świadectw udziału w grze; 

– loterii audiotekstowej – dochód prowadzącego loterię audiotekstową osiągnięty 
z tej loterii; 

– grze liczbowej – kwota wszystkich uiszczonych składek; 

– zakładach wzajemnych – suma wpłaconych składek; 

– grze bingo pieniężnej – liczba nominalna kartonów do gry, które zakupił pod-
miot urządzający grę; 

– grze bingo fantowej – nominał kartonów wykorzystanych do gry; 

– grach cylindrycznych, grach w karty i w kości (za wyjątkiem pokera granego 
w postaci turnieju gry pokera) – wartość składająca się z różnicy sumy wpłat 
pieniężnych z tytułu zamiany żetonów w kasie i na stole gry a łączną liczbą 
wydanych z kasy kwot za oddane żetony; 

– pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej zredu-
kowana o stawkę wpisu za udział w turnieju; 

– grach na automatach – kwota przedstawiająca różnicę pomiędzy kwotą otrzy-
maną na podstawie zamiany żetonów do gry lub uiszczonej w kasie lokalu i za-
kredytowanej w pamięci urządzenia do gry albo wpłaconej do automatu a łącz-
ną sumą uzyskanych wygranych przez wszystkich graczy.10  

                                                        
9 L. Etel, Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne, (w:) Prawo podatkowe, L. Etel (red.), 
Difin, Warszawa 2013, s. 287. 
10 M. Zdebel, op. cit., s. 291. 
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Podmioty dokonujące czynności w zakresie gier hazardowych, w celu ustalenia 
poprawnej podstawy opodatkowania, zobowiązane są do prowadzenia: ksiąg (wpły-
wu z żetonów i gotówki w kasynie gry, obrotu kartonami do gry w ośrodkach gier 
bingo pieniężne, użytkowania maszyny do gier), ewidencji podstaw świadczenia 
podatkiem od gier i obliczania wielkości podatku (według określonego standardu – 
w grach hazardowych, z wykluczeniem loterii promocyjnych), spisu napiwków w 
kasynie (według ustalonego wzorca), oraz kartoteki pozwalającej rozliczyć wynik 
finansowy organizowanej loterii fantowej bądź gry bingo fantowej.11  

4.  Stawki podatku i terminy zapłaty 

Przepisy ustawy zakładają procentowe oraz wartościowe stawki podatku od 
gier. Stawki procentowe przedstawione są w tabeli 1. Z kolei podatnicy posiadający 
zezwolenie na prowadzenie gier na urządzeniach o niskich wygranych regulują swo-
je świadczenie w formie zryczałtowanej w kwocie 2000 zł miesięcznie od gier orga-
nizowanych na każdym automacie.12  

Podatnicy podlegający świadczeniu, z niektórymi wyjątkami, są zobowiązani 
do obliczenia oraz uiszczenia podatku na konto odpowiedniej izby celnej za cykle 
miesięczne, w okresie do 10. dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu, którego 
tyczy się rozliczenie. Podmioty organizujące gry liczbowe mają także obowiązek, 
bez wezwania, do wyliczenia i spłaty podatku na konto bankowe właściwej izby 
celnej, wstępnie za terminy dzienne. Wstępnych wpłat, traktowanych jako zaliczka 
na podatek, podatnicy dokonują nie później niż 10. dni od daty losowania. Podmiot 
urządzający turniej gry w pokera ma obowiązek do złożenia odpowiedniemu na-
czelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych oraz wyliczenia, pobrania i za-
płaty świadczenia na rachunek należytej izby celnej za okresy miesięczne w prze-
ciągu do 20. dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu, którego tyczy się rozlicze-
nie. Osoby prowadzące loterie fantowe bądź gry bingo fantowe, niezależnie od wy-
znaczonych obowiązków składania deklaracji podatkowych, są zobowiązane do 
ilustrowania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przygotowanego na pod-
stawie dokumentacji zawartej w art. 78 ust. 1 pkt. 4 ustawy o grach hazardowych, 
rozliczenia wyniku finansowego prowadzonych gier w przedziale 30. dni od daty 
zakończenia gry wystawionego w zezwoleniu.13  
  

                                                        
11 Ibid., s. 291–292. 
12 Witryna internetowa Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/ nie-
zbednik-podatnika/podatek-od-gier-hazardowych;jsessionid= 
9AE3EB67D122C37312EE57E4E4669011 dostęp: (08.04.2015). 
13 M. Zdebel, op. cit., s. 240. 
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Tabela 1. Stawki procentowe podatku od gier.14 

Lp. Przedmiot podatku Stawka podatku (%) 

1. Loterie fantowe i gry bingo fantowe 10 

2. Loterie pieniężne 15 

3. Gry liczbowe 20 

4. Gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterie au-
diotekstowe i poker grany w postaci turnieju gry 
w pokera 

25 

5. Gry w kości, na automacie, cylindryczne, gry 
w karty, z wykluczeniem pokera rozgrywanego 
w formie turnieju gry pokera 

50 

6. Zakłady wzajemne polegające na sportowej 
rywalizacji zwierząt w oparciu o zezwolenia wy-
dane wyłącznie na ich urządzanie 

2,5 

7. Inne niż wymienione w pkt. 6 zakłady wzajemne 12 

Źródło: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, art. 74. 

5.  Dopłaty do funduszy celowych 

W grach stanowiących monopol państwa występuje obowiązek dopłat. Pod-
mioty prowadzące gry hazardowe zobligowane są do regulowania, oprócz świad-
czenia od gier, również dopłat. W rozgrywkach stanowiących monopol państwa 
ustala się dopłaty w wysokości: 

– 25% stawki wartości losu bądź innego potwierdzenia udziału w grze – gry 
liczbowe; 

– 10% stawki wartości losu bądź innego potwierdzenia udziału w grze – gra tele-
bingo i loterie pieniężne. 

Ogłoszenie o wprowadzeniu dopłaty obowiązkowo umieszcza się w regulami-
nie gry. Zwrócić uwagę należy, że dopłaty nie stanowią przychodu w myśli ustawy 

                                                        
14 Stan na dzień: 26.03.2015. 
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o podatku dochodowym od osób prawnych.15 Wpływy z tych dopłat trafiają na ra-
chunek trzech państwowych funduszy celowych, tj.: 

– Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (77% dochodów z dopłat); 

– Funduszu Promocji Kultury (20%); 

– Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (3% wpływów z dopłat). 

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest minister należyty do 
spraw kultury fizycznej, działający na podstawie ustawy o grach hazardowych. Wy-
datki funduszu przekazywane są na unowocześnianie, naprawę i dotowanie inwesty-
cji obiektów sportowych oraz promocję sportu pośród dzieci, młodzieży i osób nie-
pełnosprawnych. Jednostki samorządu terytorialnego, poprzez składanie petycji 
w konkursach zapowiadanych w ramach indywidualnych programów, mogą również 
ubiegać się o dotacje ze środków tego funduszu.16 

Dysponentem Funduszu Promocji Kultury jest należyty minister w zakresie 
spraw dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nakłady pieniężne 
funduszu przeznaczone są wyłącznie na promocję lub wsparcie: 

– ogólnokrajowych i międzynarodowych projektów artystycznych, w tym także 
na tle edukacyjnym; 

– działalności literackiej, czasopiśmiennictwa, prac na rzecz tradycji języka pol-
skiego oraz postępu czytelnictwa, pism kulturalnych i twórczości niskonakła-
dowej; 

– zadań, których celem jest ochrona dziedzictwa narodowego; 

– wykonywanych zadań w ramach projektów, w tym planów inwestycyjnych, 
a także projektów subwencjonowanych z funduszy europejskich i międzynaro-
dowych, dotyczących kultury i obrony dziedzictwa narodowego; 

– regulacji długoletnich zobowiązań finansowych i zintegrowanych z nimi kolej-
nymi obciążeniami zaciągniętymi przez placówki kultury, dla których inicjato-
rem jest minister właściwy do spraw kultury i obrony dziedzictwa narodowego, 
mających na celu realizacje inwestycji, o których mowa w pkt powyżej;  

– wypełnienia inwestycji pomagających promowaniu i wsparciu przedsięwzięć 
artystycznych, postępowi czytelnictwa, ochronie krajowego dziedzictwa, 
wsparciu młodych twórców i artystów, a także współczesnej twórczości; 

– młodych twórców i artystów; 

                                                        
15 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, (Dz.U. z 1992 r., 
Nr 21, poz. 86 z późń. zm.). 
16 J. Szołno-Koguc, Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych, (w:) Fi-
nanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, 
C. Kosikowski (red.), J. M. Salachna (red.), LEX, Warszawa 2012, s. 602. 
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– prac na rzecz wglądu do majątku kultury osób niepełnosprawnych. 

Wyjątkiem jest ustęp 5, dotyczący artykułu 87 ustawy, który mówi, że dyspo-
nent Funduszu Promocji Kultury rozdysponowuje corocznie, w okresie do dnia 30. 
marca kolejnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% wpływów z dopłat na ten 
fundusz, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na wykonywanie zadań tego Insty-
tutu.17  

Dysponentem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest należy-
ty minister w obrębie spraw dotyczących zdrowia. Sumy pieniężne tego Funduszu 
przeznaczone są np. na: 

– organizowanie zajęć informacyjno – edukacyjnych i przygotowywanie specja-
listycznych opinii, raportów, opisów dotyczących problematyki nałogów od 
hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od związków psy-
choaktywnych; 

– sporządzanie i wdrażanie nowoczesnych metod profilaktyki i rozwiązywania 
problemów dotyczących uzależnień od hazardu bądź innych nałogów nieobej-
mujących uzależnień od substancji psychoaktywnych; 

– rozdysponowanie pieniężnej pomocy instytucjom i zrzeszeniom realizującym 
zadania mające związek z rozstrzyganiem problemów uzależnień od hazardu 
bądź innych przyzwyczajeń, które nie dotyczą uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych; wykonywanie oceny rozpowszechnienia i niebezpieczeństwa 
patologicznym hazardem.18 

Instytucjami właściwymi w kwestii dopłat są naczelnicy urzędów celnych i dy-
rektorzy izb celnych, którzy są odpowiedzialni za podatek od gier. Dyrektor izby 
celnej powierza wartości uiszczonych dopłat na rachunki powyższych funduszy, 
w konkretnej wielkości, w okresie 14. dni od daty ich wpłaty. Zadanie to przysługu-
je Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. 

Osoby prowadzące gry hazardowe zobowiązane są do składania odpowiednie-
mu naczelnikowi urzędu celnego not o dopłatach oraz wyliczenia, poboru i regulacji 
dopłat na konto konkretnej izby celnej. Terminy, za które dokonywane są dopłaty, 
oraz okresy składania dopłat są identyczne jak dla wykonywania w danej grze prze-
lewów z tytułu podatku od gier.19 

Zakończenie  

Podatek od gier hazardowych płacony jest przez osoby organizujące, na pod-
stawie udzielonych koncesji, gry i zakłady, a nie przez osoby bezpośrednio biorące 
w nich udział. W przedmiocie opodatkowania znajdują się m. in.: gry liczbowe, 
                                                        
17 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, art. 87. 
18 Ibid., art. 88. 
19 M. Laszuk, Zadania administracji celnej w zakresie podatku od gier – analiza wybra-
nych problemów, (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, 
P Stanisławiszyn (red.), T. Nowak (red.), LEX, Warszawa 2014, s. 146–147. 
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loterie pieniężne czy gry w karty lub w kości. Zaliczane są także tutaj gry na auto-
matach o niskich wygranych, które są tak bardzo spopularyzowane w Polsce. Udział 
w grze nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, jej powszechność i taniość po-
woduje duże zainteresowanie społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększoną liczbę 
wpływów do budżetu państwa. Stawka podatku od gier na automatach o niskich 
wygranych, wynosząca 2000 zł miesięcznie od urządzenia, może powodować 
wzrost inwestycji w ten rodzaj gier. Niskie wymagane nakłady wnoszone w udział 
w grze mogą być powodem rodzących się uzależnień i patologii. Obowiązek, wpro-
wadzony przez ustawodawcę, dopłat do ceny losów wpływa pozytywnie na celo-
wość wprowadzenia funduszy objętych w ustawie o grach hazardowych. Wydatki 
funduszów obejmują m.in. promocję sportu, twórczości czy pomoc osobom uzależ-
nionym. 
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Streszczenie  

Podatek od gier regulowany jest przez ustawę z dnia 19 listopada o grach ha-
zardowych. Podatnikami są osoby organizujące gry objęte monopolem państwa 
a stawki opodatkowania danej gry są ściśle określone w ustawie o grach hazardo-
wych. Dochód prowadzących loterie lub liczba całkowitych kwot uzyskanych 
ze sprzedaży losów stanowi podstawę opodatkowania tym świadczeniem. Świad-
czenie jest na tyle popularne, że gdy w momencie zawarcia zakładu, czy to bukma-
cherskiego czy lotto, w jego cenie mamy już wliczoną stawkę podatku. Stawka (do-
płata do żetonu) jest na tyle celowa, że suma kwot wszystkich dopłat zostaje prze-
znaczona na określone fundusze. Człowiek zawsze inwestował tak aby osiągnąć 
zwrot z przedsięwzięcia. W przypadku tej inwestycji, mamy pewność, że niezależnie 
od jej pozytywnego bądź negatywnego rozstrzygnięcia, odsetek z kwoty zainwesto-
wanej w zakup kuponu, przechodzi na szlachetniejszy cel, tzn. nie tylko na prowa-
dzeniu gier wzbogacają się firmy je organizujące, ale także z tych pieniędzy może-
my budować obiekty sportowe i wspierać wiele inicjatyw społecznych. 

Summary 

Tax on games is regulated by the Law of 19 November on gambling. Taxpay-
ers are persons organizing games covered by the monopoly of the state and the rate 
of taxation of the game are strictly defined in the Act on gambling. Income conduct-
ing raffles or the number of total amounts received from the sale of tickets is the 
provision of the tax base. Provision is so popular that when at the inception of the 
plant, whether it's a bookmaker or lotto in the price of the plant have already includ-
ed the tax rate. Rate (surcharge chip) is so purposeful that the sum of all payments 
shall be allocated to specific funds. Man has always invested so as to achieve a re-
turn on the project. With this investment, we are confident that, regardless of the 
positive or negative outcome. The percentage of the amount invested in the purchase 
of the coupon pass to the nobler purpose. Not only in the lead up games to enrich the 
company organizing them, but also with this money we can build sports facilities 
and support many social initiatives. 
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