Warszawa, 12 lipca 2017 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Minister Finansów i Rozwoju

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 15f ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych minister właściwy do
spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr domen służących do oferowania gier
hazardowych niezgodnie z ustawą. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi dostępu
do sieci Internet są obowiązani do nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron wpisanych
do Rejestru i przekierowywania połączeń odwołujących się do tych domen do strony
internetowej prowadzonej przez ministra (art. 15f ust. 5). Od wpisu do rejestru przysługuje
sprzeciw (art. 15f ust. 7).
W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się
z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:
1) czy
ministerstwo
weryfikuje
sposób
realizacji
przez
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych obowiązku, o którym mowa w art. 15f ust. 1 pkt 1 ustawy o grach
hazardowych (uniemożliwienie 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);
a. jeśli tak, prosimy o udostępnienie informacji o tym, w jaki sposób ministerstwo
prowadzi tę weryfikację;
2) czy ministerstwo zawarło jakiekolwiek porozumienie (bez względu na jego nazwę)
z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi dotyczące współpracy pomiędzy operatorami
a ministerstwem w zakresie realizacji omówionych wyżej przepisów;
3) ile razy podmioty urządzające gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystującej
nazwę domeny wpisanej do Rejestru lub inne podmioty wskazane w art. 15f ust. 7
ustawy wniosły sprzeciw do ministra właściwego do spraw finansów publicznych od
wpisu do Rejestru;
a. jeśli takie sprzeciwy zostały zgłoszone, prosimy o informacje na temat sposobu
ich rozpatrzenia.
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Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym
kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska
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