
 

 

Informacja o realizacji przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych 
 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. wszedł w życie przepis art. 15 f ust. 5 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 
ze zm.), który zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi 
dostępu do sieci Internet do:  
 
1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy 
domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunięcie z systemów 
teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw 
domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu 
do Rejestru;  
2) nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen 
internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do 
odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji 
Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów 
legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier 
urządzanych wbrew przepisom ustawy;  
3) nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy 
domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy 
domeny internetowej z Rejestru.  
 
Wskazany w przywołanym wyżej przepisie Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier 
Hazardowych Niezgodnie z Ustawą znajduje się pod adresem: https://hazard.mf.gov.pl/.  
 
W przypadku próby połączenia z domenami ujętymi w Rejestrze klient zostaje 
przekierowany na stronę Ministerstwa Finansów:  
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier-gry-hazardowe/komunikat  
 
W związku z powyższym ATM S.A. – realizując obowiązek ustawowy – od dnia 1 lipca 
2017 r. uniemożliwia dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen 
internetowych wpisanych do Rejestru.  
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe działania ATM S.A. jako przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnego wynikają z przepisów prawa powszechnego i nie mogą być uznane 
jako ograniczanie świadczonej usługi, jak również nie mogą stanowić podstawy do 
odpowiedzialności ATM S.A. z tytułu nieświadczenia lub nieprawidłowego świadczenia 
usług objętych umową. 
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