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1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 
2. Omówienie wymogów formalnych organizacji loterii promocyjnej i 

konkursu. 
3. Opodatkowanie nagród w loterii promocyjnej i w konkursie. 
4. Odpowiedzialność Organizatora loterii i konkursów. 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 
1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 

Nr 201, poz. 1540 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, Nr 361 ze zm.) 
3. Ustawa z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 roku Nr 186 ze zm.)  



Rodzaje akcji 
promocyjnych 
związanych z 
imprezami 
biegowymi 



 1. Loterie promocyjne  
 

 

 Loteria promocyjna to gra, w której uczestniczy się 
przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu 
udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy 
się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje 
wygrane pieniężne lub rzeczowe. 

 



 

 

 Loteria promocyjna jest grą hazardową w rozumieniu ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

 

 Gry hazardowe dzielą się na: gry losowe, gry wzajemne i gry 
na automatach 

 

 Loteria promocyjna jest jedną z gier losowych, tj. grą o 
wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik w 
szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa 
regulamin. 

 

 

 



 

 brak definicji konkursu w przepisach prawa 
 
 definicje słownikowe konkursu:  

 
• "impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, 

rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające 
możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, 
autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami" 
(Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN); 
 

• "zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem 
jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś 
najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z 
przyznaniem nagród" (Domowy Popularny Słownik Języka 
Polskiego, pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada). 
 

 istotą konkursu jest rywalizacja 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Konkurs jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu kodeksu 
cywilnego: 

 

art. 919. § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę 
za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest 
przyrzeczenia dotrzymać. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 tzw. mała loteria fantowa 

 

• gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub 
innego dowodu udziału w grze, podmiot urządzający loterię 
oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, a pula nagród nie 
przekracza kwoty 3 941,49 zł 

• wystarczające jest zgłoszenie do Urzędu Celnego 30 dni 
przed rozpoczęciem, nie jest potrzebne zezwolenie 

• dochód z loterii musi być przeznaczony na cel społecznie 
użyteczny, w szczególności dobroczynny 

 

 

 

 
 



 sprzedaż premiowa 

 

• brak definicji sprzedaży premiowej w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa 

• sprzedaż premiowa to sprzedaż, w ramach której obok 
kupowanego towaru (np. pakietu startowego), kupujący 
otrzymuje również jakąś premię, nagrodę. Tym samym 
kupujący uzyska nagrodę w sprzedaży premiowej, jeżeli 
obok kupowanego towaru, za który płaci otrzyma również 
jakiś gratis (nagrodę) 

 

 akcje promocyjne nienazwane 

 



Wymogi 
formalne 
loterii 
promocyjnych 
i konkursów 



 

 uzyskanie zezwolenia dyrektora izby celnej – wydanie 
zezwolenia następuje w okresie 2 miesięcy od złożenia 
wniosku; 

 

 przedłożenie wraz z wnioskiem bankowej gwarancji wypłaty 
nagród na kwotę puli nagród, na okres od dnia rozpoczęcia 
loterii do upływu 6 miesięcy od dnia jej zakończenia; 

 

 przedłożenie wraz z wnioskiem regulaminu loterii i 
dodatkowych dokumentów (zaświadczenia z US, ZUS i Izby 
Celnej); 

 



 

 nazwę loterii; 
 nazwę podmiotu urządzającego loterię; 
 wskazanie organu wydającego zezwolenie; 
 zasady prowadzenia loterii; 
 obszar, na którym będzie urządzana loteria; 
 czas trwania loterii; 
 sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin 

losowania nagród; 
 sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii; 
 sposób i termin ogłaszania wyników; 
 miejsce i termin wydawania wygranych; 
 tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń; 
 wartość puli nagród; 
 termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych 

dowodów udziału w loterii promocyjnej. 
 

 



 
 

 obowiązek zapłaty opłaty za wydanie zezwolenia w wysokości 
10% wartości puli nagród (nie mniej niż 1971 zł); opłata musi być 
uiszczona przed odebraniem zezwolenia; 
 

 konieczność powołania Komisji Nadzoru i zapewnienia osoby 
nadzorującej urządzanie loterii promocyjnych, posiadającej 
świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów; 
 

 obowiązek zapewnienia uczestnikom gier możliwości zapoznania 
się z treścią regulaminu; 
 
 
 



 
 

 obowiązek dokonania zgłoszenia rozpoczęcia loterii do Urzędu 
Celnego – niezwłocznie po rozpoczęciu loterii; 
 

 obowiązek złożenia w Urzędzie Celnym informacji o zakończeniu 
loterii  - w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia; 
 

 obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych nagród o wartości 
powyżej 20 000 zł i ewidencji wydanych zaświadczeń o 
uzyskanej wygranej; 
 

 obowiązek wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej – na 
wniosek zwycięzcy; 
 

 możliwość kontroli Organizatora przez Służbę Celną. 



 
 

 
 brak obowiązku uzyskania zezwolenia i obowiązków 

sprawozdawczych; 
 

 obowiązek sporządzenia regulaminu konkursu; 
 

 obowiązek przestrzegania praw konsumenta – regulamin 
konkursu jest uznawany za wzorzec umowy z konsumentem, 
który podlega kontroli UOKiK 
 

 Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym 
 



 

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php 

 

Podstawowe klauzule niedozwolone związane z konkursami: 

 

 ograniczenie odpowiedzialności Organizatora (do wysokości 
nagrody, wyłączenie odpowiedzialności za działanie poczty itp.); 

 wyznaczenie Sądu właściwego dla Organizatora; 

 ograniczenia w składaniu reklamacji (zbyt krótki okres, 
wygaśnięcie roszczeń itp.); 

 zmiany regulaminu, zmiany nagród, odwołanie czy zawieszenie 
konkursu w trakcie jego trwania. 

 
 
 

http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php
http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php


Opodatkowanie 
nagród w loterii 
promocyjnej i 
konkursie 



 

podstawa opodatkowania – wartość nagrody 

 

wysokość podatku – 10% wartości nagrody 

 

zwolnienie podatkowe – nagrody do wartości 2 280 zł brutto 

 

 
 



 

podstawa opodatkowania – wartość nagrody 

 

wysokość podatku – 10% wartości nagrody 

 

zwolnienie podatkowe – nagrody do jednorazowej wartości 
760 zł, jeśli konkurs jest organizowany i emitowany przez 
środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet) 
oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 
dziennikarstwa i sportu 

 

 
 



 

płatnikiem podatku jest Organizator, co oznacza, że jest on 
zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku do  
właściwego organu podatkowego 

 

 jeśli nagroda jest pieniężna, Organizator potrąca podatek z 
wartości nagrody; w przypadku nagrody rzeczowej podatnik 
(zwycięzca) jest zobowiązany do wpłacenia kwoty podatku 
przed odebraniem nagrody (nie można wydać nagrody przed 
wpłaceniem podatku przez zwycięzcę) 

 

obowiązek wpłacenia podatku na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego dla Organizatora w terminie do 20 
dnia miesiąca następującego po wydaniu nagrody, a do końca 
stycznia następnego roku – złożenia zbiorczej deklaracji 
rocznej PIT-AR  

 
 



Odpowiedzialność 
Organizatora 
loterii 
promocyjnej i 
konkursu 



 

 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. (…) 

 

 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. 23. § 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, 
jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; 
stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego 
wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. 

 

 aktualne minimalne wynagrodzenie w 2015 roku – 1750 zł, a więc stawka dzienna 
wynosić może od 58,30 zł do 23 332 zł. Grzywna może wynosić więc 120 stawek 
dziennych, tj. od 6 996 zł do 2 799 840 zł, 240 stawek dziennych, tj. od 13 992 zł 
do 5 599 680 zł. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Organizator akcji promocyjnej ponosi odpowiedzialność za wydanie 
nagrody zgodnie z regulaminem akcji; 

 

 odpowiedzialność nie jest ograniczona do wartości wydanych 
nagród; 

 

 odpowiedzialność z tytułu stosowania klauzul niedozwolonych w 
regulaminie konkursu - naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów  może skutkować postępowaniem przed UOKiK i karą 
pieniężną; 

 

 udział w akcji promocyjnej, która nie jest loterią ani konkursem 
powoduje, że wydane uczestnikom nagrody  nie są opodatkowane 
ryczałtowym podatkiem w wysokości 10%, ale opodatkowane są na 
zasadach ogólnych (jako przychód z innych źródeł)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                               Dziękuję za uwagę  


