
Załącznik do rozporządzenia  

Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej 

z dnia                  2020 r. (poz.    ) 

PUNKTACJA W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERTY PRZETARGOWEJ 

1. Wielkość miasta, w którym ma być zlokalizowane kasyno gry lub salon gry bingo 

pieniężne: 

1)  5 pkt – powyżej 500 tys. mieszkańców; 

2)  4 pkt – od 250 do 500 tys. mieszkańców; 

3)  3 pkt – od 200 do 250 tys. mieszkańców; 

4)  2 pkt – od 150 do 200 tys. mieszkańców; 

5)  1 pkt – od 100 do 150 tys. mieszkańców. 

2. Atrakcyjność proponowanej lokalizacji kasyna gry lub salonu gry bingo 

pieniężne: 

1)  lokalizacja budynku: 

a)  1 pkt – w centrum miasta, 

b)  1 pkt – przy ruchliwym ciągu komunikacyjnym; 

2)  kategoria hotelu: 

a)  5 pkt – hotel kategorii pięć gwiazdek, 

b)  4 pkt – hotel kategorii cztery gwiazdki, 

c)  1 pkt – hotel kategorii trzy gwiazdki; 

3)  3 pkt – budynek, w którym w momencie składania oferty nie ma zlokalizowanego 

innego kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne, albo w budynku, w którym w 

momencie składania oferty jest zlokalizowane inne kasyno gry lub salon gry bingo 

pieniężne, przy czym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy 

opublikowana została informacja o mającym nastąpić wygaśnięciu koncesji na to 

kasyno gry lub zezwolenia na ten salon gry bingo pieniężne w tym budynku.    

3. Planowany termin rozpoczęcia działalności kasyna gry lub salonu gry bingo 

pieniężne: 

1)  2 pkt – w przypadku zadeklarowania przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji 

lub zezwolenia terminu rozpoczęcia działalności nieprzekraczającego 3 miesięcy od dnia 

udzielenia koncesji lub zezwolenia; 
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2)  1 pkt – w przypadku zadeklarowania przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji 

lub zezwolenia terminu rozpoczęcia działalności wynoszącego ponad 3 miesiące i 

nieprzekraczającego 6 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub zezwolenia. 

4. Planowane godziny otwarcia kasyna gry lub salonu gry bingo pieniężne: 

1)  2 pkt – w przypadku gdy obiekt będzie otwarty dłużej niż 12 godzin na dobę; 

2)  1 pkt – w przypadku gdy obiekt będzie otwarty od 8 do 12 godzin na dobę.  

5. Średnia wysokość podatku od gier zadeklarowana w deklaracjach dla podatku od 

gier przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia z działalności 

wszystkich kasyn lub salonów podzielona przez liczbę tych kasyn lub salonów w okresie 

roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ogłoszono przetarg: 

1)  4 pkt – w przypadku zadeklarowania najwyższej średniej wysokości podatku od gier przez 

podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia; 

2)  3 pkt – w przypadku zadeklarowania drugiej pod względem wielkości średniej wysokości 

podatku od gier przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia; 

3)  2 pkt – w przypadku: 

a) zadeklarowania trzeciej pod względem wielkości średniej wysokości podatku od gier 

przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia albo  

b) podmiotu, który dotychczas nie przystępował do przetargu lub uzyskał koncesję lub  

zezwolenie w wyniku przetargu w innym okresie, lub w stosunku do którego nie jest 

możliwe wskazanie średniej wysokości podatku od gier ze względu na zbyt krótki 

okres sprawozdawczości. 

6. Wielkość powierzchni kasyna gry przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie 

gier hazardowych, w przypadku zadeklarowania co najmniej 350 m2 powierzchni 

przeznaczonej bezpośrednio na prowadzenie gier hazardowych przez podmiot ubiegający 

się o udzielenie koncesji –  1 pkt. 

7. Terminowość rozpoczynania dotychczasowej działalności po uzyskaniu koncesji 

lub zezwolenia w wyniku przetargu w okresie ostatnich sześciu lat kalendarzowych 

poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu: 

1)  3 pkt – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia 

uzyskał w tym okresie koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu i rozpoczął 

działalność w terminie zadeklarowanym w ofercie, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
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podmiotu, który w tym okresie uzyskał więcej niż jedną koncesję lub zezwolenie, liczba 

punktów mieści się w przedziale od 1 do 3, odpowiednio: 

a)  3 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie od 100% do 75% 

ośrodków, 

b)  2 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie poniżej 75% do 50% 

ośrodków, 

c)  1 pkt – w przypadku otwarcia w zadeklarowanym terminie poniżej 50% do 25% 

ośrodków; 

2)  2 pkt – w przypadku podmiotu ubiegającego się o udzielenie koncesji lub zezwolenia, 

który: 

a)  dotychczas nie uzyskał koncesji lub zezwolenia w wyniku przetargu, w tym 

dotychczas nie przystępował do przetargu, 

b)  uzyskał koncesję lub zezwolenie w wyniku przetargu w innym okresie, 

c)  nie może być poddany ocenie ze względu na fakt, że deklarowany termin rozpoczęcia 

działalności jeszcze nie upłynął. 

8. Przypadki cofnięcia koncesji lub zezwolenia, a także wezwania przez organ 

udzielający takiej koncesji lub zezwolenia do usunięcia stwierdzonych uchybień w 

dotychczas prowadzonej działalności w okresie ostatnich sześciu lat kalendarzowych 

poprzedzających rok, w którym zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu: 

1) 2 pkt – w przypadku podmiotu, któremu w tym okresie nie cofnięto koncesji lub 

zezwolenia w zakresie gier hazardowych; 

2)  1 pkt – w przypadku gdy w tym okresie nie skierowano wezwania do usunięcia 

stwierdzonych uchybień, oraz w przypadku podmiotu który w tym okresie nie prowadził 

działalność w zakresie gier hazardowych. 

9. Stwierdzone przez organ udzielający koncesji lub zezwolenia niedotrzymanie 

warunków deklarowanych w ofercie przez podmiot, który uzyskał koncesję lub 

zezwolenie w wyniku przetargu, przy czym bierze się pod uwagę koncesje lub zezwolenia 

udzielone w okresie ostatnich sześciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym 

zostało ogłoszone zawiadomienie o przetargu: 

1)  2 pkt – w przypadku gdy nie stwierdzono niedotrzymania warunków deklarowanych w 

ofercie przez podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji lub zezwolenia; 
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2)  1 pkt – w przypadku podmiotu, który dotychczas nie uzyskał koncesji lub zezwolenia w 

wyniku przetargu, w tym dotychczas nie przystępował do przetargu, lub uzyskał koncesję 

lub zezwolenie w wyniku przetargu w innym okresie. 

 


