
LOTERIA FANTOWA
JAK JĄ ZORGANIZOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ?



Dlaczego warto?

 Loteria fantowa to świetny sposób nie tylko na zebranie
funduszy na stypendia dla uczniów w Państwa szkole, lecz
także na zintegrowanie szkolnej społeczności.

 W niniejszej prezentacji ujęliśmy kwestie związane z
formalnościami związanymi z organizacją loterii fantowych
przez szkoły oraz opisaliśmy, jak krok po kroku zorganizować
loterię na rzecz stypendiów dla Państwa uczniów.



Najważniejsze informacje

Loterie fantowe reguluje Ustawa o grach hazardowych, która dzieli loterie fantowe na te
wymagające zezwolenia, odprowadzenia podatków itp., oraz tzw. małe loterie, które
wystarczy zgłosić do odpowiedniego urzędu.

W małej loterii fantowej łączna wartość wszystkich przeznaczonych na wygrane „fantów”
nie może przekraczać ustalanej co rok tzw. kwoty bazowej. Kwota bazowa w 2020 roku
wynosi 5140,74 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
z podatku od gier.



Mała loteria fantowa nie wymaga zezwolenia. Wystarczy dostarczyć zgłoszenie loterii do
naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego dla miejsca, w którym jest ona
organizowana. Jeżeli nie wiedzą Państwo, gdzie złożyć zgłoszenie, nazwę i adres urzędu mogą
Państwo sprawdzić w wyszukiwarce tutaj

 Zgłoszenie należy dostarczyć do urzędu nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia
loterii.

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

Jak i kiedy zgłosić loterię fantową?

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


Zgłoszenie i załączniki
Do urzędu celno-skarbowego oprócz zgłoszenia należy złożyć następujące dokumenty:

 Regulamin loterii

 Zobowiązanie wypłacalności nagród

 Wzór losu lub innego dowodu udziału w grze

 Oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub
innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe

 Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne

 Oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot
zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Oświadczenie osoby nadzorującej oraz osoby bezpośrednio prowadzącej loterię o znajomości
przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych.

Wzory zgłoszenia i załączników zamieściliśmy na stronie www.mikolaj.org.pl/stypendia w zakładce
„Materiały i inspiracje dla szkół”:

https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/nowa-page-2/

http://www.mikolaj.org.pl/stypendia
https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/nowa-page-2/


Fanty

Nagrodami w loterii fantowej może być w zasadzie wszystko:

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

 prace plastyczne wykonane przez uczniów

 pozyskane na loterię gadżety od lokalnych firm prywatnych

 talony na usługi podarowane przez firmy prywatne

UWAGA: Należy oszacować wartość każdej rzeczy, a listę wszystkich
nagród dołączyć do zgłoszenia. Szacując wartość fantów można
skorzystać z cen, które publikowane są na portalach z używanymi
rzeczami np. OLX, Allegro.



Losy

 Los musi być zabezpieczony przed podrobieniem, np. na każdym losie 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 wszystkich losów = wartość wszystkich nagród podzielona przez 0,3



Losy - przykład

Udało nam się pozyskać nagrody na loterię o łącznej wartości 1800 zł.
Chcemy ustalić, ile losów przygotujemy na loterię oraz ile będzie kosztował pojedynczy los.

Według wzoru z poprzedniego slajdu:
1800/0,3=6000 zł – jest to maksymalna łączna wartość wszystkich losów

Mamy do wyboru dwa sposoby. Możemy oszacować cenę pojedynczego losu na podstawie
łącznej liczby losów lub łączną liczbę losów na podstawie ustalonej przez nas ceny
pojedynczego losu.

1. Szacujemy, że w loterii weźmie udział około 1000 osób.
6000/1000=6 – pojedynczy los może wtedy kosztować max. 6 zł

2. Szacujemy, że uda nam się sprzedać najwięcej losów, gdy każdy los będzie kosztował 4 zł.
6000/4=1500 – możemy wyprodukować max. 1500 losów w cenie 4 zł za każdy los



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.
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W przypadku jakichkolwiek pytań   
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