
Warszawa, 28 kwietnia 2017 roku

KOMUNIKAT

STOWARZYSZENIA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW FIRM BUKMACHERSKICH 
ws. Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą

Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (SPiPFB) - reprezentujące
niemal  całą  legalną  część  rynku  zakładów  bukmacherskich  w  Polsce  -  ze  zdziwieniem
przyjmuje  fakt,  że  wprowadzony  przepisami  niedawnej  nowelizacji  ustawy  o  grach
hazardowych  Rejestr  Domen  Służących  do  Oferowania  Gier  Hazardowych  Niezgodnie  z
Ustawą  (hazard.mf.gov.pl)  rozpoczął  działanie  dopiero  po  ponad  trzech  tygodniach  od
wejściu w życie ww. ustawy.

Co więcej, opublikowana w dniu 26 kwietnia br. lista witryn operatorów działających w Polsce
bez licencji Ministerstwa Finansów w rejestrze jest dalece niepełna, a proces jej aktualizacji
przebiega  w  niepokojąco  wolnym  tempie.  Nie  uwzględnia  ona  większości  portali
największych zagranicznych operatorów, którzy działają w Polsce poza prawem i bez licencji
Ministerstwa Finansów.

SPiPFB  oczekuje,  że  uruchomiony  w  dniu  26  kwietnia  br.  Rejestr  Domen  Służących  do
Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą będzie uwzględniał  wszystkie witryny
operatorów  działających  w  Polsce  bez  licencji  Ministerstwa  Finansów  oraz  będzie
aktualizowany niezwłocznie, jak tylko pojawią się kolejne przypadki naruszeń polskiego prawa
w tym zakresie.  Do 1  lipca  2017 r.  powinny  zostać  opracowane wszelkie  procedury  oraz
mechanizmy blokowania nielegalnych stron hazardowych,  tak  by skutecznie mogły  zacząć
one funkcjonować zaraz po zakończeniu vacatio legis tych rozwiązań prawnych.

Polski rynek zakładów online do tej pory był zdominowany – w ok. 90% – przez podmioty,
działające  bez  odpowiednich  pozwoleń  i  licencji,  nierespektujące  krajowego  prawa  i  nie
płacące podatków. Stanowiąc nieuczciwą konkurencję dla podmiotów działających legalnie,
które płacą podatki, zatrudniają tysiące pracowników i sponsorują polski sport.

W ocenie SPiPFB skuteczne egzekwowanie prawa może znacznie ograniczyć szarą strefę. W
tym  celu  niezbędne  jest  jednak  wdrożenie  i  konsekwentne  nadzorowanie  przestrzegania
przepisów.  Intencja  ustawodawcy  zostanie  zrealizowana  jedynie,  gdy  właściwe  organy
Państwa Polskiego będą ze stanowczością oraz determinacją implementowały nowe prawo. 
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