
Loteria fantowa
Jak ją zorganizować?



Dlaczego warto?

 Loteria to świetny sposób nie tylko na zebranie funduszy, lecz 
także zintegrowanie szkolnej społeczności. 

 Wiemy, że wiele szkół unika loterii fantowych ze względu na 
związane z nimi formalności. Mamy nadzieję, że ta prezentacja 
będzie dobrą ściągawką i ułatwi Państwu ich organizację.
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Co powinieneś wiedzieć

Loterie fantowe reguluje Ustawa o grach hazardowych, która dzieli loterie fantowe na te wymagające 
zezwolenia, odprowadzenia podatków itp., oraz tzw. małe loterie, które mają uproszczone przepisy i 
wymagania.

W Małej loterii fantowej łączna wartość wszystkich przeznaczonych na wygrane „fantów” nie może 
przekraczać ustalanej co rok tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa w 2023 roku wynosi 6565,44 zł.

Dochód z loterii fantowej przeznaczany jest w całości na realizację określonych w zgłoszeniu i 
regulaminie gry celów społecznie użytecznych.

Zgłoszenie małych loterii fantowych nie podlega żadnym opłatom. Są one również zwolnione podatku 
od gier.



JAK ZGŁOSIĆ?
KROK PO KROKU



Kiedy i do kogo

 Jeżeli nie wiesz gdzie złożyć wniosek, sprawdzisz to w wyszukiwarce tutaj

 Mała loteria fantowa nie wymaga zezwolenia. 
Wystarczy zgłoszenie dokonane nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia 
loterii.

 Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna jak i szkoła (wtedy loterię 
zgłasza dyrektor szkoły)

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1174-zgloszenie-loterii-fantowej-lub-gry-bingo?sym=#select-institution


Co wziąć?

Do urzędu trzeba złożyć następujące dokumenty:

 Zgłoszenie

 6 oświadczeń

 Wzór losu

 Zobowiązanie wypłacalności nagród

 Regulamin loterii

Wzory do wszystkich powyższych dokumentów są umieszone w 
TYM dokumencie :

https://mikolaj.org.pl/assets/cms/Repository/146/zgloszenie-loterii-fantowej.doc


Fanty

Nagrodami w loterii fantowej może być w zasadzie wszystko:

 używane książki, zabawki, sprzęt sportowy, ubrania itp. przyniesione przez 
uczniów, rodziców

 pozyskane na loterię gadżety od lokalnych firm prywatnych

 talony na usługi podarowane przez firmy prywatne

 prace plastyczne wykonane przez uczniów

UWAGA: Trzeba oszacować wartość każdej z rzeczy, a listę wszystkich nagród 
dołączyć do zgłoszenia (o zgłoszeniu powyżej). Szacując wartość fantów można 
skorzystać z cen, które publikowane są na portalach z używanymi rzeczami np. 
Olx, Allegro.
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Losy

Los musi być zabezpieczony przed podrobieniem, np. na każdym można 
przybić szkolną pieczątkę.

Liczba i cena losów, jakie możemy przygotować, jest dowolna, ale ich 
łączna wartość jest ściśle uzależniona od łącznej wartości wszystkich 
przeznaczonych na wygrane nagród. 

Wartość losów, jakie możemy wyprodukować na daną loterię oblicza 
się według prostego wzoru:

Wartość losów = wartość wszystkich nagród podzielona przez 0,3



Sprawozdanie
W ciągu 30 dni organizator ma obowiązek poinformować urząd 
celno-skarbowy o przeprowadzonej loterii.

Sprawozdanie musi zawierać:

wykaz wydanych wygranych nagród rzeczowych wraz z 
określeniem ich wartości

wysokość zebranej dzięki loterii kwoty przekazanej na cele 
dobroczynne

W przypadku gdy nie wszystkie losy zostaną sprzedane należy 
powiadomić urząd celno-skarbowy o zamiarze zniszczenia losów, 
na 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia.

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1174#select-
institution
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KONTAKT

• W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości 

• zapraszamy do kontaktu z nami!

• Fundacja Świętego Mikołaja

• www.mikolaj.org.pl

• stypendia@mikolaj.org.pl

• Tel.22-825-03-90 lub 22-625-17-14

• Biuro: ul. Marszałkowska 87/5

• 00-683 Warszawa

• Fundacja Świętego Mikołaja posiada status organizacji 
pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000126602
NIP: 123-09-97-285
Regon: 015474315 


