
Regulamin loterii dla opornych 
Masz świetny pomysł na loterię? To wspaniale, dobry pomysł to połowa sukcesu. Jednak, aby 

wykonanie było równie dobre, należy zadbać o szczegółowe zaplanowanie poszczególnych etapów 

gry. To, jakie będą zasady i przebieg loterii, musisz opisać w dokumencie zwanym regulaminem gry 

loteryjnej. Jest to informator dotyczący zasad organizacji danej loterii, który jest przeznaczony dla 

uczestników gry i samego jej organizatora, ale w pierwszej kolejności dla organu, który wydaje 

zezwolenia na urządzanie loterii. Jak więc poprawnie napisać regulamin gry? 

Regulamin – od czego zacząć? 
Zajmowanie się sprawami formalno-prawnymi, w tym przygotowywaniem projektu regulaminu gry, 

dla większości osób nie stanowi najprzyjemniejszej części urządzania loterii. Niestety, żeby zdobyć 

zezwolenie na przeprowadzenie gry loteryjnej w Polsce, trzeba najpierw zmierzyć się z papierologią. 

Z drugiej strony porządnie przygotowany regulamin jest pomocny dla samego organizatora gry. 

Dzięki niemu organizacja loterii staje się bardziej uporządkowana, a ewentualne wątpliwości 

pojawiające się na etapie realizacji zawsze można (a nawet trzeba) skonfrontować z tym 

dokumentem. Skąd jednak wiedzieć, jakie kwestie uwzględnić w regulaminie? To precyzuje ustawa o 

grach hazardowych (art. 61 - stan prawny aktualny w 2020 r.). 

Ogólne wymogi względem regulaminu 
Na początek w regulaminie gry należy wyjaśnić proste kwestie czysto formalne. Należy podać, jak 

nazwaliśmy loterię, jaka jest nazwa organizatora (np. nazwa firmy czy fundacji) oraz jaki organ 

odpowiada za wydanie zezwolenia na urządzenie danej loterii. Kolejne punkty muszą opisywać, jakie 

będą zasady prowadzenia gry i sposób urządzenia loterii. Loteria musi być osadzona w czasie i 

przestrzeni, dlatego trzeba podać, kiedy i gdzie w ogóle będzie przeprowadzona loteria, w tym kiedy 

i jak przeprowadzone zostanie losowanie nagród, przekazanie informacji o wynikach i wydanie 

nagród zwycięzcom. W regulaminie loterii promocyjnej niezbędne jest dodatkowo podanie ram 

czasowych sprzedaży produktów uprawniających do udziału w grze. Regulamin obowiązkowo musi 

zawierać także zapisy określające, w jakim czasie i w jaki sposób uczestnicy gry będą mogli dochodzić 

swoich roszczeń oraz składać reklamacje. Ważne jest również, by organizator przedstawił 

rozwiązania, jakie zostaną zastosowane, aby zapewniona była prawidłowość przebiegu loterii. 

Loteria promocyjna i audioteksowa muszą mieć określoną już w projekcie regulaminu ogólną 

wartość puli nagród. 

Loteria fantowa – osobne wymogi 
Dodatkowe wymogi pojawiają się w przypadku regulaminu loterii fantowej. Musi tu być określone, 

ile losów (kartonów) zostanie przygotowanych do sprzedaży, w jakiej cenie oraz w jakim terminie 

będą one sprzedawane. Organizator musi też sprecyzować, jakie nagrody (fanty) będą do wygrania i 

ile ich będzie, a nawet określić w sposób procentowy, jaka będzie ich łączna wartość w odniesieniu 

do łącznej ceny losów w tej loterii. I tu uwaga – trzeba wiedzieć, że ustawodawca ustalił w przypadku 

loterii fantowej dolną granicę tę wartości, mianowicie ogólna wartość nagród w loterii musi wynosić 

co najmniej 30% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.  

Na koniec, kluczowa kwestia dla loterii fantowej – regulamin musi podawać, na realizację jakiego 

celu przekazany zostanie cały zysk z loterii. Musi być on celem społecznie użytecznym, jednak przy 

jego opisie warto zachować dość duży stopień ogólności. Jeśli bowiem już w regulaminie 

szczegółowo opiszemy cel, na jaki przeznaczony zostanie dochód z gry, nawet niewielkie zmiany 

planów (tak częste w praktyce) mogą okazać się problematyczne w razie kontroli. 



Regulamin gry – ułatw to sobie! 

Regulamin loterii to na pewno nie jest „bułka z masłem” i nie da się go prawidłowo napisać „na 

kolanie”. Na szczęście nie musimy bazować na samej ustawie hazardowej, której zapisy są z natury 

rzeczy suche i mogą być dla laika nieco niezrozumiałe. To, jak w praktyce powinien wyglądać 

właściwie przygotowany regulamin, łatwo sprawdzić. Można poszukać loterii o podobnym 

charakterze i skali i poczytać ich regulaminy. Takie przykłady z życia wzięte pozwolą nam zrozumieć, 

czego w praktyce oczekuje od nas ustawodawca. Może to być też bardzo inspirująca lektura, która 

podsunie nam praktyczne pomysły, jakie warto wykorzystać podczas realizacji swojej loterii. Jeśli 

mimo wszystko przygotowanie regulaminu gry stanowi dla nas zbyt duży problem, można też 

skorzystać z pomocy firmy doradczej, która specjalizuje się w tej dziedzinie. 

 

Przejdź na stronę główną 

https://zalodowanaloteria.pl/

