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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r.

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

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 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z trzech
osób wyznaczonych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw finansów publicznych spoÊród

wyró˝niajàcych si´ wiedzà w zakresie przepi-
sów o grach i zak∏adach wzajemnych:

1) pracowników zatrudnionych w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym tego ministra, zwanym dalej
„Ministerstwem”, lub

2) funkcjonariuszy celnych pe∏niàcych s∏u˝b´
w Ministerstwie.”;

2) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) za zezwolenie na urzàdzanie loterii fantowej
lub gry bingo fantowe — 2 801 z∏, a gdy zezwo-
lenie dotyczy obszaru w∏aÊciwoÊci miejscowej
jednego dyrektora izby celnej — 1 369 z∏;”;

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Post´powanie przetargowe przeprowadza ko-
misja przetargowa z∏o˝ona co najmniej
z trzech osób wyznaczonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
spoÊród pracowników zatrudnionych lub funk-
cjonariuszy celnych pe∏niàcych s∏u˝b´ w Mini-
sterstwie, zwana dalej „komisjà”.”;

4) w § 32 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dat´ przekazania pobranej kwoty podatku na
rachunek w∏aÊciwej izby celnej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.

Minister Finansów:  w z. E. Suchocka-Roguska

———————
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, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 168, poz. 1323.

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, z 2007 r. Nr 247, poz. 1827, z 2008 r. Nr 182,
poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 124,
poz. 1027.




