
Regulamin loterii – o czym trzeba pamiętać? 
Projekt regulaminu loterii to niezbędny element wniosku o zezwolenie na jej organizację. Niezależnie 

od tego, czy chcesz urządzić loterię promocyjną, fantową czy audioteksową, czy ma ona mieć zasięg 

ogólnopolski czy tylko lokalny, to właśnie w tym dokumencie musisz przedstawić szczegółowe zasady 

planowanej gry. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony przez dyrektora izby administracji skarbowej i 

otrzymasz zezwolenie na urządzenie loterii, ale też kiedy przeprowadzasz loterię fantową na 

podstawie zgłoszenia, musisz ją zorganizować w oparciu o regulamin gry. 

Co musi zawierać regulamin loterii? 
W każdym regulaminie loterii musi znajdować się nazwa loterii, nazwa jej organizatora oraz organu, 

który wystawił zezwolenie na organizację loterii. Regulamin powinien też określać zasady, na jakich 

prowadzona będzie gra, obszar, jaki obejmie, czas jej trwania i sposób jej urządzenia (w tym, gdzie i 

kiedy przeprowadzone zostanie losowanie nagród). Ponadto w regulaminie musi być sprecyzowane, 

jak organizator gry zagwarantuje prawidłowość przebiegu loterii, jak i kiedy ogłoszone zostaną 

wyniki losowania oraz gdzie i kiedy wydane zostaną wygrane. Nie możemy zapomnieć także o 

podaniu trybu i terminów, w jakich uczestnicy będą mogli zgłaszać ewentualne roszczenia oraz jak i 

kiedy będą rozpatrywane reklamacje.  

Są to wytyczne wspólne dla wszystkich rodzajów loterii, jednak ustawodawca przewidział dodatkowe 

wymogi dla poszczególnych rodzajów gier. I tak, regulamin loterii promocyjnej lub audioteksowej 

musi ponadto wskazywać, jaka będzie wartość puli nagród i jakie będą zasady prowadzenia loterii. 

Regulamin loterii promocyjnej musi też zawierać informację na temat tego, kiedy rozpocznie się i 

zakończy sprzedaż towarów czy też innych dowodów udziału w loterii. Jeszcze inne dane muszą 

zostać zamieszczone w regulaminie loterii fantowej. Tu analogicznie trzeba określić, kiedy 

rozpocznie się i zakończy sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w loterii oraz konieczne jest 

dodatkowo wskazanie, na jaki cel społecznie użyteczny przekazany zostanie dochód uzyskany dzięki 

loterii. Niezbędne jest też podanie, jakiego rodzaju nagrody przewidziano dla uczestników gry i jaka 

jest liczba tych nagród, co więcej wartość nagród musi zostać określona w stosunku do łącznej ceny 

losów, które będą dostępne dla uczestników loterii. 

Regulamin – dlaczego jest tak ważny? 
Organizator gry powinien pamiętać, że regulamin loterii jest bardzo ważnym dokumentem na 

różnych etapach organizacji gry. Po pierwsze projekt regulaminu jest jednym z kluczowych 

dokumentów, na podstawie którego zostaje wydane zezwolenie na urządzenie loterii. Następnie, w 

momencie przygotowywania i przeprowadzania gry loteryjnej, jej organizator musi ściśle trzymać się 

wytycznych zapisanych w zatwierdzonym regulaminie – w przeciwnym razie grożą mu konsekwencje 

prawne. Jednak regulamin loterii to także podstawowy dokument, z którym mają prawo zapoznać się 

wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w grze. Musi więc on być udostępniony w taki sposób, by 

łatwo mógł go przeczytać każdy zainteresowany. Uczestnicy loterii, którzy zdecydują się do niej 

przystąpić, jednocześnie wyrażają zgodę na warunki gry przedstawione w jej regulaminie i muszą ich 

przestrzegać. Regulamin jest więc też zasadniczym dokumentem w momencie zgłaszania roszczeń i 

reklamacji przez uczestników gry. 
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