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W odpowiedzi na stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 sierpnia 2017 r. 

(pismo nr PS3.6890.72.2017), sporządzone w reakcji na moje wystąpienie z dnia 5 lipca 

2017 r., chciałbym podziękować Panu Premierowi za wyczerpującą odpowiedź. Część 

podniesionych w moim wystąpieniu wątpliwości znalazła odpowiedź w przedstawionej 

argumentacji.

Jednak w związku z tym, że problem blokowania stron internetowych jest 

rozwiązaniem, które może stwarzać poważne ryzyko dla wolności słowa i dostępu do 

informacji i które może być przez polskiego ustawodawcę stosowane coraz częściej, czego 

dowodzą prace chociażby nad ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 ze zm.), czy ostatnio projektem ustawy o zmianie 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (w wykazie prac 

legislacyjnych pod nr UD 265), pozwalam sobie wyrazić prośbę o ustosunkowanie się do 

kolejnych zastrzeżeń.

 W punkcie I stanowiska Ministra Rozwoju i Finansów wskazano, że przy 

projektowaniu przepisów ustawy brano pod uwagę rozwiązania stosowane w innych 

państwach, m.in. we Francji, Danii, Słowacji, Belgii, Niemczech, Włoszech oraz na Litwie. 

Według wiedzy Rzecznika Praw Obywatelskich co prawda wiele podobnych rozwiązań jest 

stosowanych w tychże państwach, ale ich skuteczność nie osiąga zadowalającego poziomu. 

Warszawa, 

Pan 

Mateusz Morawiecki

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rozwoju i Finansów
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Wątpliwości budzi zatem fakt mechanicznego odwołania się do przepisów obowiązujących 

w innych państwach, bez analizy (a przynajmniej bez przedstawienia wyników tej analizy) 

w zakresie oceny efektywności przyjętych rozwiązań - a to właśnie efektywność 

i proporcjonalność ograniczenia są kluczowe przy ocenie dopuszczalności wprowadzania 

ograniczeń.

Według raportu European Gaming and Betting Association (EGBA)1, we Włoszech 

po wprowadzeniu podobnych regulacji blokowania stron (około 2700 zablokowanych stron 

według autorów raportu) liczba wejść na strony hazardowe ukrywające się na czarnym 

rynku internetowym osiągnęła liczbę 525 milionów, tylko w okresie od stycznia do 

września 2010 roku. We Francji, pięć miesięcy po wprowadzeniu rejestru zablokowanych 

stron nielegalny rynek stron hazardowych wciąż był wyższy niż rynek legalny2. Z kolei na 

stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji znajduje się prezentacja firmy Deloitte 

Denmark, dotyczącą blokowania stron hazardowych w Danii3, w której autor przytacza 

również negatywne konsekwencje tych regulacji, m.in. blokada jedynie dostępu do 

serwisów, która jest łatwa do ominięcia przez sieć anonimową (TOR). 

W ocenie Rzecznika, analiza już nawet tych kilku dokumentów wskazuje na 

wątpliwości co do efektywności rozwiązań obowiązujących w tych państwach, jak też może 

rodzić pytania o rozwiązania polskie w tym kontekście. Zatem w związku z powołaniem się 

przez Pana Premiera na przykład regulacji innych państw i podkreślenie ich wpływu na 

regulacje krajowe, uprzejmie proszę o przesłanie lub wskazanie przez Pana Premiera 

konkretnych dobrych wzorców prawnych i opinii, z których wyciągnięto wnioski 

o efektywności rozwiązań przyjętych w innych państwach. Pragnę również dodać, że 

w ostatnich dniach pojawiły się informacje w mediach na temat nieskuteczności ustaw (por. 

S. Czubkowska, Hazard ogrywa ustawodawcę, „Dziennik - Gazeta Prawna”, 30.08.2017)4. 

Jeżeli zatem wprowadzone rozwiązania są nieefektywne, to tym bardziej nie powinny być 

one wykorzystywane w sposób, który prowadzi do ograniczenia wolności słowa. 

Wątpliwości Rzecznika budzi również argumentacja odnosząca się do adekwatności 

i proporcjonalności przyjętych uregulowań. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje 

1 http://www.egba.eu/media/FACTSHEET_FINANCIALISPBLOCKINGS.pdf, pobrano 30 sierpnia 2017 r. 
2 Na podstawie raportu firmy MAG, http://mag-ca.it/wp-content/uploads/2013/10/14-MAG-Report-on-French-
regulatory-framework.pdf, pobrano 30 sierpnia 2017 r. 
3 http://m.mc.gov.pl/files/blocking_illegal_online_gambling_in_denmark.pdf, pobrano 30 sierpnia 2017 r. 
4 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1067384,biznes-hazrad-ustawa.html, pobrano 30 sierpnia 2017 r. 

http://www.egba.eu/media/FACTSHEET_FINANCIALISPBLOCKINGS.pdf
http://mag-ca.it/wp-content/uploads/2013/10/14-MAG-Report-on-French-regulatory-framework.pdf
http://mag-ca.it/wp-content/uploads/2013/10/14-MAG-Report-on-French-regulatory-framework.pdf
http://m.mc.gov.pl/files/blocking_illegal_online_gambling_in_denmark.pdf
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1067384,biznes-hazrad-ustawa.html
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i rozumie ważną społecznie funkcję i cel ustawy, jednak w przedstawionym stanowisku 

brakuje analizy i odpowiedzi na pytanie, czy podobne cele można było osiągnąć w inny, 

nienaruszający praw i wolności obywateli, sposób oraz czy wskazane rozwiązania były 

jedyną możliwością uzyskania planowanego celu. 

Zasada proporcjonalności wpisana jest w porządek prawny każdego współczesnego 

państwa demokratycznego. Z demokracją wiąże się bowiem pluralizm, czyli 

współwystępowanie różnych, często pozostających w sprzeczności, wartości i praw. 

W konsekwencji, nieodłączną częścią życia są konflikty pomiędzy przeciwstawnymi 

wolnościami jednostek oraz pomiędzy wolnościami a interesem ogólnym lub interesem 

prywatnym chronionym przez prawo. W państwach szanujących zasadę równości obywateli 

wobec prawa ich rozwiązywanie może następować „jedynie za pomocą metody polegającej 

na szukaniu równowagi pomiędzy interesami znajdującymi się w konflikcie” (por. 

A. Frąckowiak-Adamska, Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku 

wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Wyd. Oficyna 2009). W omawianej sprawie ten 

konflikt przebiega wyraźnie pomiędzy prawem każdego człowieka do informacji i swobody 

korzystania z dóbr technologicznych a fiskalnym interesem państwa i poszanowaniem 

zdrowia z perspektywy uzależnień od hazardu. Dlatego tym bardziej ingerencja 

prawodawcy nie może być nadmierna, co wiąże się z koniecznością wyboru najmniej 

ograniczających środków. W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Premiera 

o ustosunkowanie się do zarzutu nieadekwatności i nieproporcjonalności 

wprowadzonych rozwiązań oraz o informację o przeprowadzonych w Ministerstwie 

analizach, dotyczących innych rozwiązań prawnych i ich skuteczności w ograniczeniu 

dostępu do nielegalnego hazardu. 

W stanowisku Ministra Rozwoju i Finansów wskazano również, że celem omawianej 

ustawy - prócz celu fiskalnego - jest ochrona obywateli, w tym nieletnich, przed 

szkodliwymi skutkami hazardu. Nie powołano się przy tym na wyniki konsultacji 

społecznych, czy analiz opinii, np. organizacji zajmujących się tematyką wolności 

w Internecie, czy też organizacji zajmującymi się przeciwdziałaniu uzależnień od hazardu. 

Uprzejmie proszę zatem o informację, czy w trakcie prac nad ustawą na etapie 

rządowym prowadzone były szerokie konsultacje społeczne, w jakim okresie oraz 

które postulaty społeczeństwa zostały wzięte pod uwagę, szczególnie przy 
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konstruowaniu proobywatelskiej funkcji ustawy. W odpowiedzi nie ustosunkowano się 

również do wskazanej przeze mnie opinii Rady do Spraw Cyfryzacji z 8 czerwca 2016 r., 

oceniającej propozycje blokowania stron jako niezgodne z podstawową zasadą neutralności 

sieci.

Istotnym problemem jest również procedura przyszłego badania efektywności 

systemu, jego ewaluacji i sprawdzania szczelności. Proszę zatem o informację, jak 

Ministerstwo przygotowane jest organizacyjnie i kadrowo do rozpoczęcia działalności 

kontrolującej skuteczność proponowanych rozwiązań, monitorującej kompletność rejestru 

oraz rozszerzania się „czarnego rynku” stron hazardowych. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958), zwracam się 

do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do powyższych wątpliwości 

dotyczących ustawy uchwalonej dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach 

hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88), która w części 

dotyczącej blokowania stron internetowych weszła w życie dnia 1 lipca 2017 r. 
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