Zgodnie z zapisami art. 15f ust. 5 wyżej wskazanej ustawy przedsiębiorca
telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci Internet jest
obowiązany 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.
Rejestr, o którym mowa powyżej, na dzień dzisiejszy prowadzony jest
przez Ministra do spraw finansów publicznych na stronie https://rshtst.azurewebsites.net/ i jest dostępny publicznie.

W przypadku próby połączenia z domenami ujętymi w rejestrze klient
zostanie przekierowany na stronę:
http://www.mf.gov.pl/en/web/wp/inne-podatki/podatek-od-gier-gryhazardowe/komunikaty/-/asset_publisher/d3oA/content/komunikat-wsprawie-przekierowania-z-domeny-wpisanej-do-rejestru-domen-sluzacychdo-oferowania-gier-hazardowych-niezgodnie-z-ustawa/pop_up?
_101_INSTANCE_d3oA_viewMode=print

Na której znajduje się następujący komunikat:

„Komunikat w sprawie przekierowania z domeny wpisanej do
Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych
Niezgodnie z Ustawą Uwaga! Strona internetowa z którą podjęto
próbę
połączenia
jest
wykorzystywana
do
nielegalnego
oferowania gier hazardowych. Dostęp do strony został
zablokowany na podstawie art. 15f ustawy z dnia 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych, zgodnie z którym Minister Rozwoju i
Finansów prowadzi Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier
Hazardowych Niezgodnie z Ustawą podlegających blokowaniu w
związku z wpisaniem do Rejestru domeny wykorzystywanej przez
stronę internetową. Pełna lista nazw domen wpisanych do
Rejestru dostępna jest na stronie http://hazard.mf.gov.pl
Uczestnictwo w grach hazardowych urządzanych przez podmioty
nieposiadające zezwolenia Ministra Rozwoju i Finansów na
prowadzenie działalności w tym zakresie zagrożone jest karą
administracyjną i karnoskarbową. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1
pkt 6 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega
uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia
lub bez zgłoszenia, która zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 5 wynosi
100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych
stawek. Ponadto art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego
przewiduje karę grzywny do wysokości 120 stawek dziennych za
uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej, a w art. 109
przewidziano karę grzywny w takiej samej wysokości za
uczestniczenie w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej
wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia.
Legalne jest uczestniczenie w grach urządzanych przez podmiot
posiadający wymagane prawem zezwolenie lub urządzających gry
w sieci Internet w ramach monopolu państwa. Lista podmiotów
posiadających takie zezwolenie lub uprawnionych do ich
urządzania w ramach monopolu państwa dostępna jest na stronie
http://www.finanse.mf.gov.pl/innepodatki/podatekodgier/gryhazardoweprzezinternet Update: 2017.03.16 11:36”.

Powyższe
działania
Przedsiębiorcy
telekomunikacyjnego wynikają z norm prawa
powszechnego i nie mogą być uznane jako
ograniczanie świadczonej usługi.

