Projekt z dnia 20 stycznia 2010 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia .................................................... 2010 r.
w sprawie egzaminów i świadectw zawodowych
Na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób uzyskiwania świadectwa zawodowego, w tym warunki organizowania i regulamin
przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz sposób działania komisji egzaminacyjnej,
uwzględniając potrzebę właściwego sprawdzenia wiedzy w zakresie przepisów o grach
hazardowych;
2) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, uwzględniając nakład pracy
niezbędny do przeprowadzenia egzaminu zawodowego;
3) wzór świadectwa zawodowego, uwzględniając w szczególności określenie w świadectwie
danych osobowych osoby ubiegającej się o wydanie świadectwa oraz zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
2) „działalności” – rozumie się przez to działalność w zakresie gier hazardowych, gier na
automatach, zakładów wzajemnych, o której mowa w art. 6 ustawy;
3) „egzaminie” – rozumie się przez to egzamin w celu uzyskania świadectwa zawodowego.
§ 3. 1. W celu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, minister
właściwy do spraw finansów publicznych powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej
„komisją”.
2. Komisja powoływana jest w formie pisemnej.
3. W piśmie o powołaniu komisji wskazuje się miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołując skład komisji wskazuje
przewodniczącego komisji, członka komisji i sekretarza komisji.
§ 4. Do zadań komisji należy:
1) przygotowanie zamkniętego zbioru pytań egzaminacyjnych;
2) przeprowadzenie egzaminu;
3) sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu.
1)
2)
3)
4)

§ 5. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
udział w przygotowaniu pytań;
kierowanie pracami komisji;
ogłaszanie wyników egzaminu;
akceptowanie i podpisywanie protokołu z posiedzenia komisji oraz listy osób
przystępujących do egzaminu wraz z podaniem wyników egzaminu;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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5) przekazywanie do komórki organizacyjnej właściwej do spraw wyliczania i sporządzania list
płac za udział w pracach komisji działających przy ministrze w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, listy obecności członków komisji
biorących udział w posiedzeniu komisji, celem dokonania wypłaty wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 25 ust. 5 ustawy.
§ 6. Do zadań członka komisji należy:
1) udział w przygotowaniu pytań;
2) udział w pracach komisji;
3) akceptowanie i podpisywanie protokołu z posiedzenia komisji oraz listy osób
przystępujących do egzaminu wraz z podaniem wyników egzaminu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 7. Do zadań sekretarza komisji należy:
udział w przygotowaniu pytań;
udział w pracach komisji;
sporządzanie listy obecności członków komisji biorących udział w posiedzeniu komisji;
sporządzenie listy obecności osób przystępujących do egzaminu;
sporządzanie protokołu niezwłocznie po zamknięciu posiedzenia komisji;
przedkładanie do akceptacji i podpisu pozostałym członkom komisji sporządzonego
protokołu oraz listy osób przystępujących do egzaminu wraz z podaniem wyników egzaminu.

§ 8. 1. Wystąpienie, o którym mowa w art. 25 ust. 7 ustawy ma formę pisemną i powinno
zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) dane kandydata: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania;
3) oznaczenie stanowiska i zakresu uprawnień zawodowych, o które ubiega się kandydat;
4) serię i numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości kandydata, a w przypadku kandydatów
posiadających obywatelstwo polskie również numer PESEL.
2. Do wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności;
2) regulaminy prowadzonych gier;
3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające spełnienie warunku, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.
§ 9. 1. Egzamin jest przeprowadzany jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej
10 osób.
2. Egzamin przeprowadzany jest w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
3. O wyznaczeniu daty egzaminu minister właściwy do spraw finansów publicznych
powiadamia członka komisji, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy oraz podmiot, o którym
mowa w art. 25 ust. 7 ustawy.
§ 10. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat:
1) okazuje dokument potwierdzający tożsamość;
2) przedkłada dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy;
3) podpisuje listę, o której mowa w § 7 pkt 4.
2. Osoba dopuszczona do egzaminu losuje trzy pytania z zamkniętego zbioru pytań
egzaminacyjnych, na które odpowiada ustnie przed komisją.
3. Po zakończeniu odpowiedzi przez osobę dopuszczoną do egzaminu komisja większością
głosów decyduje o wyniku egzaminu.
4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu w dniu jego
przeprowadzenia.
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5. Jeżeli osoba dopuszczona do egzaminu nie złoży egzaminu z wynikiem pozytywnym,
może ona zostać dopuszczona do kolejnego egzaminu, po spełnieniu wymogów określonych w
art. 25 ust. 1 ustawy.
§ 11. 1. Z egzaminu sporządzany jest protokół, który zawiera:
1) oznaczenie organu przeprowadzającego egzamin;
2) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;
3) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
4) wskazanie składu komisji;
5) wykaz podmiotów zgłaszających kandydatów na egzamin w danym dniu z określeniem liczby
osób przystępujących do egzaminu;
6) wykaz osób nieobecnych;
7) wykaz osób, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym;
8) wykaz osób, które złożyły egzamin z wynikiem negatywnym;
9) podpisy członków komisji.
2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) listę obecności członków komisji;
2) listę obecności osób przystępujących do egzaminu, o której mowa w § 7 pkt. 4 wraz z
adnotacją o wynikach przeprowadzonego egzaminu;
3) zestawy pytań egzaminacyjnych;
4) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 69 ust. 2 ustawy.
§ 12. 1. Członek komisji otrzymuje za udział w komisji wynagrodzenie w wysokości 500 zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane ze środków urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 13. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, minister właściwy do spraw
finansów publicznych wydaje świadectwo zawodowe.
§ 14. Wzór świadectwa zawodowego stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER FINANSÓW

Akceptuję

2)

Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U.
Nr 102, poz. 948, Nr 217, poz. 2133, z 2004 r. Nr 272, poz. 2691, z 2005 r. Nr 266, poz. 2233, x 2006 r. Nr 246, poz.
1801, z 2007r. Nr 247, poz. 1827, z 2008 r. Nr 182, poz. 1123 i Nr 235, poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 124, poz. 1027
i Nr 181, poz. 1414).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia ……................. r. (poz….)

MINISTER FINANSÓW

Warszawa .....................................

ŚWIADECTWO ZAWODOWE
NR .................................................................
I. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
Nr 201, poz. 1540)
stwierdza się, że Pan/Pani
............................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)

urodzony(a) ........................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

............................................................................................................................................................
(nr PESEL lub rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości)

w dniu ......................................................................... złożył(a) z wynikiem pozytywnym egzamin
w celu uzyskania świadectwa zawodowego na stanowisko...............................................................
z następującym zakresem uprawnień:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. Świadectwo jest ważne do .........................................................................................................

.................................................
(podpis)
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Opis techniczny wzoru świadectwa zawodowego:
1) format: - 210 x 297 mm (A 4);
2) objętość kompletu: - oryginał i jedna kopia;
3) druk: - jednostronny, czcionka Times New Roman koloru czarnego, różna wielkość
czcionek;
4) papier - biały, o gramaturze co najmniej 80g/m2,
5) zabezpieczenia: według polecenia.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego Ministra Finansów
zawartego w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr
201, poz. 1540).
Projekt określa regulamin komisji egzaminacyjnej, powoływanej przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, wskazując zadania członków tej komisji.
W projekcie rozporządzenia określono formę i dane, jakie powinno zawierać wystąpienie
o dopuszczenie do egzaminu poprzedzającego wydanie świadectwa zawodowego i dokumenty,
jakie należy dołączyć do wniosku. Dokumentem tożsamości, o którym mowa w rozporządzeniu
jest dowód osobisty, paszport oraz karta pobytu.
Określono tryb przeprowadzania egzaminu na świadectwo zawodowe: określono
minimalną i maksymalną liczbę osób zgłoszonych jednorazowo do egzaminu, wskazano miejsce
przeprowadzania egzaminu. Ograniczenie jednorazowo liczby osób egzaminowanych ma na celu
efektywne przeprowadzenie egzaminu na świadectwo zawodowe.
W kolejnych jednostkach redakcyjnych, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, ustalono
wysokość wynagrodzenia dla członków komisji, wskazując środki, z jakich jest wypłacane to
wynagrodzenie.
W następnych przepisach uregulowano zagadnienie świadectw zawodowych, poprzez
wskazanie osoby, której minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje świadectwo
zawodowe, oraz wskazanie trybu ponownego uzyskania świadectwa zawodowego, po upływie
okresu ważności dotychczas posiadanego świadectwa zawodowego.
W załączniku do projektu rozporządzenia określony został wzór świadectwa
zawodowego.
W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym na gruncie przepisów ustawy z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.), w
projekcie rozporządzenia wskazano zadania poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej.
W związku z wprowadzeniem do składu członków komisji egzaminacyjnej funkcjonariuszy lub
urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dodano w rozporządzeniu tryb
informowania tego członka o terminie wyznaczonego egzaminu.
Poszerzono katalog dokumentów dołączanych do protokołu poprzez dodanie do tego
katalogu zestawów pytań egzaminacyjnych, listy obecności członków komisji, listy obecności
osób przystępujących do egzaminu, o której mowa w § 7 ust. 4; listy osób przystępujących do
egzaminu z podaniem wyników przeprowadzonego egzaminu.
Zagadnienia

regulowane

rozporządzeniem

nie

są

objęte

prawem

Unii

Europejskiej.
Rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Opracowała:
Joanna Suska
Naczelnik Wydziału
Wydział Rejestracji Urządzeń i Egzaminów Zawodowych
Ministerstwa Finansów
tel: (22) 694-57-19
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Niniejsza nowelizacja będzie oddziaływać na działalność organów Służby Celnej, a także
wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.
Projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom w ramach resortu jak również
konsultacjom międzyresortowym.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) z chwilą przekazania go do konsultacji
międzyresortowych.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony również na portalu CORINTIA.
Projekt regulacji zostanie przesłany do zaopiniowania przez organizacje reprezentujące
krajowych przedsiębiorców, w tym do:
1) Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych;
2) Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne;
3) Stowarzyszenia Menedżerów Działających w Zakresie Gier Losowych.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego.
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w
tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
7. Wskazanie źródeł finansowania.
Wejście w życie rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
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