
Dziennik Ustaw Nr 182 — 9685 — Poz. 1123

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-
k∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 102, poz. 948, z póên. zm.3)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2:

— uchyla si´ pkt 4,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) seri´ i numer oraz rodzaj dokumentu po-
twierdzajàcego to˝samoÊç kandydata,
a tak˝e w przypadku kandydatów posia-
dajàcych obywatelstwo polskie numer
PESEL.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏à-
cza si´:

1) kopi´ zezwolenia na prowadzenie dzia∏al-
noÊci;

2) regulaminy prowadzonych gier;

3) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci.”;

2) w § 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Cz∏onkiem komisji egzaminacyjnej nie mo˝e
byç osoba, która prowadzi szkolenia dla kan-
dydatów w zakresie tematyki obj´tej egzami-
nem bàdê jest autorem pozycji dydaktycznych
obejmujàcych tematyk´ gier i zak∏adów wza-
jemnych.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowanie zamkni´tego zbioru pytaƒ eg-
zaminacyjnych;”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba przyst´pujàca do egzaminu losuje trzy
pytania z zamkni´tego zbioru pytaƒ, na które od-
powiada ustnie przed komisjà egzaminacyjnà.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cz∏onek komisji egzaminacyjnej za udzia∏ w se-
sji egzaminacyjnej otrzymuje wynagrodzenie
w wysokoÊci 500 z∏.”;

6) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Âwiadectwo zawodowe wydaje si´ na okres

3 lat, z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzorujàcym loterie fantowe, gry bingo

fantowe, loterie promocyjne i loterie
audioteksowe Êwiadectwo zawodowe wy-
daje si´ na okres 2 lat.”.

§ 2. Do wniosków w sprawie przeprowadzenia eg-
zaminu poprzedzajàcego wydanie Êwiadectwa zawo-
dowego z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

§ 3. Âwiadectwa zawodowe wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na który zosta∏y wydane.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 paêdziernika 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach 
i zak∏adach wzajemnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272,
poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, z 2006 r. Nr 246,
poz. 1801 oraz z 2007 r. Nr 247, poz. 1827.




