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Materiał edukacyjny przygotowany na szkolenie dla pracowników kasyn:  

Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.  

Spółki Casino Sp. z o.o.  

Spółki Bingo Centrum Sp. z  o.o. 

Spółki Finkorp Sp. z o. o. 
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I. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W PRZEMYŚLE 

HAZARDOWYM – PODSTAWOWE POJĘCIA 

CO TO JEST HAZARD? 

Hazard to wszystkie gry pieniężne w których o wygranej decyduje przypadek. Wygraną 
mogą być nie tylko pieniądze lecz także inne dobra (przedmioty, rzeczy, wycieczki itp.). 
Cechą charakterystyczną gier hazardowych jest to, że mają one charakter losowy tzn. ich 
wynik nie jest możliwy do przewidzenia i jednocześnie nie istnieją żadne strategie 
(sposoby) umożliwiające uzyskanie lepszych wyników, bez złamania zasad gry. 

Według obowiązującej Ustawy o grach hazardowych 
„Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, 
gry w karty, gry na automatach” i zaliczamy do nich: 
gry liczbowe,  loterie pieniężne, grę telebingo, loterie 
fantowe, gry cylindryczne (np. ruletka), gry w kości, 
gry bingo pieniężne, gry bingo fantowe, loterie 
promocyjne, loterie audiotekstowe, zakłady wzajemne 
polegające na odgadywaniu wyników sportowego 
współzawodnictwa ludzi lub zwierząt (totalizator), zakłady 
wzajemne polegające na odgadywaniu zaistnienia 
różnych zdarzeń (bukmacherstwo), gry na automatach. 

CO TO JEST SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) to 

"odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i 

środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: 

• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia 

społeczeństwa; 

• uwzględnia oczekiwania interesariuszy; 

• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami 

postępowania; 

• jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach”1 

                                                           
1  Norma PN-ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ang. International 

Organization for Standarization, ISO) w 2010 roku jako przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad 
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ODPOWIEDZIALNA GRA –  

CZYLI CO DLA OSÓB UPRAWIAJĄCYCH HAZARD MOŻE ZROBIĆ KASYNO? 

Każda firma hazardowa może realizować działania informacyjne, edukacyjne oraz 

profilaktyczne dedykowane swoim klientom.  

Pierwsze programy Odpowiedzialnej Gry pojawiły się w Europie w roku 2008. 

To wówczas powstał przełomowy dokument mówiący o odpowiedzialności firm 

hazardowych wobec społeczeństwa. Został on opracowany przez Europejską Federację 

Hazardu i Rozrywki i zyskał miano „kamienia węgielnego z zakresu promowania 

odpowiedzialnego hazardu”.  

 The European Lotteries - międzynarodowa organizacja skupiająca ponad 80 

licencjonowanych firm z branży gier losowych i zakładów wzajemnych, sformułowała  

standardy odpowiedzialnej gry w następujący sposób: 

1. prowadzenie badań, które służą zarówno analizie 

oczekiwań graczy, jak też głębszemu zrozumieniu 

wpływu gier na społeczeństwo – w tym badaniu 

uzależnienia od hazardu, jego skali oraz jego podłoża; 

2. szkolenie z odpowiedzialnej gry osób mających 

wpływ na zarządzanie firmą oraz pracowników działów, które mają wpływ na marketing, 

komunikację, rodzaj oferowanych gier;  

3. szkolenie pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z graczem (sprzedawców, 

krupierów, kolektorów) z zakresu odpowiedzialnej gry; 

4. projektowanie i opracowywanie bezpiecznych gier - zarówno nowych produktów jak i 

produktów funkcjonujących na rynku; każdy z nich powinien być poddawany analizie;  

5. edukacja, czyli budowanie świadomości wśród graczy na temat tego, czym jest 

uzależnienie od hazardu i jak się rozwija; 

                                                                                                                                                                             
ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ. Inauguracja polskiej wersji językowej odbyła się w grudniu 

2012 roku. 
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6. odpowiedzialna reklama i marketing, czyli przestrzeganie standardów reklamowych i 

marketingowych w celu ochrony nieletnich i innych wrażliwych grup społecznych czy 

jednostek (patologiczni hazardziści); 

7. informacje dot. profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla tych z graczy, którzy są już 

uzależnieni. 

ODPOWIEDZIALNA GRA W POLSCE 

Jeszcze do niedawna  kwestie dotyczące odpowiedzialnej gry nie były w Ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych uregulowane prawnie.  

Odpowiednie zapisy znalazły się dopiero w art. 15 Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, który w następujący 

sposób określa kwestie związane z ochroną uczestników gier hazardowych:   

1d. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, podmiot 
wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na 
automatach ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, 
obejmujący w szczególności:  
1) wymóg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposób:  
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z 
nim,  
b) regulaminu gry,  
c) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,  
d) informacji o ryzyku związanym z hazardem,  
e) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi;  
2) procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;  
3) procedurę rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;  
4) mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności w salonie gier na 
automatach;  
5) mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry grę po wyczerpaniu środków finansowych 
uczestnika gry;   
6) zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w salonie 
gier na automatach;  
7) procedurę weryfikacji wieku osób wchodzących do salonu gier;  
8) umieszczenie przed wejściem do salonu gier na automatach, w widoczny sposób, informacji o 
zakazie wstępu osób poniżej 18. roku życia. 

1e. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w 
salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.  
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1f. Podmiot, o którym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach zatwierdzony 
regulamin odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier na 
automatach. 

Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu, 
podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet ma 
obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:  
1) wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do 
urządzania gry hazardowej:  
a) informacji o podmiocie oferującym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,  
b) informacji o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin 
ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,  
c) regulaminu gry,  
d) informacji o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia,  
e) informacji o ryzyku związanym z hazardem,  
f) nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do 
strony tych instytucji;  
2) procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników gry;  
3) procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako warunku 
rozpoczęcia i prowadzenia gry;  
4) mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie 
internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;  
5) mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;  
6) zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie 
internetowej.  

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry 
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia.  

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, udostępnia na stronie internetowej zatwierdzony regulamin 
odpowiedzialnej gry, nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier. 

Jak wyglądało to do tej pory w praktyce? Na terenie Polski od ponad 7 lat podejmowane 

są działania mające na celu wdrażanie programów Odpowiedzialnej Gry. Realizują je 

zarówno kasyna, jak i firmy bukmacherskie czy Totalizator Sportowy. Działania te – 

zależnie od firmy – są dostosowywane do aktualnych potrzeb, możliwości i rozwiązań 

prawnych. Oto przykładowe działania: 

Kasyna 

Casinos Poland prowadzi szkolenia dla pracowników – w tym dla krupierów; w swoich 

lokalach rozdaje ulotki poświęcone odpowiedzialnej grze.  
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Zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe, Casino, Finkorp oraz Bingo Centrum 
prowadzą politykę „autozakazów”, z której są szkoleni wszyscy pracownicy kasyn na 
terenie polski. 
Pracownicy tych spółek uczestniczyli już w przeszłości w szkoleniach poświęconych 
odpowiedzialnej grze (szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 
przeprowadzone przez Fundację PSYCHE mgr Magdaleną Smaś – Myszczyszyn „Graj 
bezpiecznie”), a także w szkoleniach przeprowadzonych przez Luciena Wijsmana ze Slot 
Academy, podczas których omawiano wybrane zagadnienia dot. osób uzależnionych od 
hazardu.  
Firmy te swoich lokalach posiadają materiały do wglądu gości, które opisują zasady 
„odpowiedzialnej gry w kasynach”. 
 
Firmy bukmacherskie 

Fortuna, STS i Totolotek przeprowadzają szkolenia dla swoich pracowników – w tym dla 

sprzedawców. Zarówno Fortuna, STS i Milenium na swoich stronach www posiadają 

zakładki z podstawowymi informacjami dla graczy. 

Totolotek S.A. jako pierwsza firma bukmacherska działająca na polskim rynku otrzymał 

„Certyfikat Odpowiedzialnej Gry” od The European Lotteries, czyli potwierdzenie 

spełniania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa oferowanych produktów w 

obszarze rynku zakładów wzajemnych, w tym 

zakładów bukmacherskich.  

Totalizator Sportowy 

Totalizator Sportowy - w roku 2013 otrzymał 

certyfikat World Lottery Association i to na czwartym, 

czyli najwyższym poziomie. W tym samym roku został 

również uhonorowany certyfikatem Odpowiedzialnej 

Gry organizacji European Lotteries. Oznacza to, że 

firma ta spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa 

produktów oraz swoich graczy.  

Zarówno Totolotek S.A. jak Totalizator sfinansowały badania poświęcone uzależnieniu 

do hazardu, realizowały także cykle szkoleń dla pracowników oraz kolektorów. 

Posiadają też specjalne materiały edukacyjne dla graczy oraz dbają o odpowiednią 

komunikację marketingową. 
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Ćwiczenie:  

Gracze uzależnieni od hazardu - omówienie trzech studiów przypadku z uczestnikami 

szkolenia. (Opis na końcu broszury.) 

 

II. UZALEŻNIENIE OD HAZARDU 

W CO GRAJĄ POLACY?  

Żeby dobrze zrozumieć problematykę uzależnienia od hazardu w naszym kraju, najpierw 

warto przyjrzeć się temu, jakie gry hazardowe są popularne w Polsce.  

Według danych CBOS z 2015 roku, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, co 

trzeci Polak w wieku 15+ grał w jakieś gry na pieniądze (34,2%).  Polacy najczęściej grają 

w gry liczbowe Totalizatora Sportowego, a w dalszej kolejności w zdrapki, 

loterie/konkursy SMS-owe oraz na automatach. 

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2012 roku, struktura popularności 

poszczególnych gier nie uległa zmianie.  

 

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy grał(a) Pan(i) w jakieś gry na pieniądze?  

Proszę wskazać wszystkie gry, w które Pan(i) grał(a). 

                                                                                                                                                ogółem 

Gry liczbowe Totalizatora Sportowego (Lotto, Multi,Multi itp.) 20,5% 

Zdrapki 3,7% 

Loterie/konkursy SMS-owe 2,1% 

Automaty do gier z tzw. niskimi wygranymi 1,0% 

Zakłady bukmacherskie poza Internetem 0,8% 

Karty prywatnie (poza kasynem i poza Internetem) 0,7% 

Gry i zakłady (bez względu na rodzaj) w Internecie 0,6% 

Gry w kasynie (poza Internetem) - ruletka, karty i inne 0,4% 

Wyścigi konne lub innych zwierząt – na torze 0,1% 

Inne 0% 

Nie gram i nie grałe(a)m w ciągu ostatnich 12 miesięcy w żadne gry na pieniądze 76,5% 
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Grający pojawiają się na wszystkich piętrach struktury społecznej i we wszystkich 

kategoriach demograficznych. Występujące różnice między graczami i niegraczami ze 

względu na płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i status ekonomiczny w 

większości przypadków nie przekraczają kilku punktów procentowych. 

KTÓRA Z GIER UZALEŻNIA NAJSILNIEJ, A KTÓRA NAJMNIEJ? 

Każda z gier – czy jest to ruletka, czy poker, zdrapki lub automaty - ma inny potencjał 

uzależniający. 

Największy potencjał uzależniający mają te gry losowe, w których wygrana lub przegrana 

następuje bardzo szybko. Jak wskazały badania są to głównie gry na automatach o niskich 

wygranych.  Dodatkowe niebezpieczeństwo, które sprzyja powstawaniu uzależnieniu jest 

powszechna dostępność punktów z automatami oraz prostota zasad tej gry. Jak również, 

niskie kwoty, za które można obstawiać wynik wygranej. 

Za kolejny, sprzyjający uzależnieniu z podobnych przyczyn (łatwa dostępność), uznano 

hazard internetowy. 

Najmniejsze prawdopodobieństwo utraty kontroli występuje w przypadku tradycyjnych 

zakładów sportowych, składanych w punktach bukmacherskich (oczekiwanie na wynik 

trwa dłużej) oraz większość gier oferowanych przez Totalizatora Sportowego. 

SPOSOBY UPRAWIANIA HAZARDU 

Aktywności związane z hazardem – w zależności od intensywności negatywnych 

konsekwencji – dzielimy na: 

1. hazard rekreacyjny – jako rozrywka, jedna z wielu form spędzania wolnego czasu, bez 

negatywnych konsekwencji, bez utraty kontroli; 

2. hazard problemowy – zagrożenie uzależnieniem; 

3. hazard patologiczny – pełnoobjawowe uzależnienie. 
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UZALEŻNIENIE OD HAZARDU – PROBLEM SPOŁECZNY 

Przeprowadzone na świecie badania dowodzą, że większość osób, które grają w gry 

losowe, to gracze rekreacyjni, traktujący grę jako jedną z wielu form spędzania wolnego 

czasu. Oznacza to, że przeznaczają na nią określoną kwotę i umieją zakończyć grę w 

bezpiecznym dla siebie momencie. Jednak od 0,5 do 5 procent graczy na świecie uprawia 

hazard patologiczny lub problemowy.   

W Polsce zrealizowano dwukrotnie ogólnokrajowe badania poświęcone uzależnieniu od 

hazardu (CBOS 2012 i CBOS 2015). Poniższa tabela ilustruje skalę problemu zagrożenia 

uzależnieniem od hazardu. 

 

Jak widać z powyższego wykresu znaczna część społeczeństwa polskiego w ciągu 12 

miesięcy poprzedzających badanie nie podejmowała aktywność hazardowej. Z kolei 

wśród osób, które uczestniczyły w grach hazardowych znaczna większość nie przejawia 

problemów związanych uprawianiem gier hazardowych. Należy jednak mieść na uwadze, 

że 0,7% polskiego społeczeństwa to osoby u których wystąpiły problemy związane z 

nadmiernym angażowaniem się w tą aktywność.  
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ILE OSÓB W POLSCE JEST UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU? 

Wg badań CBOS z 2012 roku: wśród ogółu grających w ciągu ostatniego roku około 1% 

ma poważny problem z hazardem, a mniej niż 4% umiarkowany poziom ryzyka 

uzależnienia. Niemniej oznacza to, że ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier 

hazardowych, a blisko 200 tys. – narażonych na ryzyko uzależnienia. Liczby te będą rosły 

wraz ze zwiększaniem się liczby grających. 

Wg badań CBOS z 2015 roku: w sumie 7,1% Polaków w wieku 15+ to osoby grające w 

jakąkolwiek grę na pieniądze codziennie lub kilka razy w tygodniu (co najmniej dwa razy).  

Symptomy uzależnienia występują u 5,3% Polaków w wieku 15+, w tym 0,7% to osoby 

wysoce zagrożone uzależnieniem od hazardu. 

Warto podkreślić, że powyższe dane nie oddają w pełni obrazu patologicznego hazardu. 

Obok tradycyjnych form hazardu – łatwiejszych do oceny – ponad 20 mln internautów na 

świecie, a w Polsce pół miliona internautów miesięcznie uprawia hazard on-line. 

KTO JEST UZALEŻNIONY OD HAZARDU? 

Jak wskazują wymienione badania grający mężczyźni są bardziej zagrożeni uzależnieniem 

od hazardu niż kobiety. U co piątego gracza płci męskiej występują symptomy 

uzależnienia. Zagrożonych kobiet jest dwukrotnie mniej.  (symptomy 

zagrożenia uzależnieniem można zaobserwować u 21,4% grających 

mężczyzn i u 9,1% kobiet). Grupą podwyższonego ryzyka jest młodzież (w 

wieku 18–24 lata), wśród której zanotowano najwyższy odsetek osób 

zagrożonych uzależnieniem od gier na pieniądze (26,7%). 

Problem uzależnienia od hazardu zaczyna dotykać w większym stopniu 

osoby słabiej wykształcone, a w mniejszym – graczy z wyższym 

wykształceniem; spadła liczba osób zagrożonych patologicznym 

hazardem w największych miastach i wzrosła na wsi (w pozostałych 

klasach miejscowości nie zanotowano zmian). 

Większe nasilenie problemów z graniem ma miejsce w mniejszych 

miejscowościach (wieś - 40%) niż dużych miastach (miasta powyżej 500 

tys. – 4,6%). 
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CZYNNIKI RYZYKA  

- CO WPŁYWA NA TO, ŻE LUDZIE SIĘ UZALEŻNIAJĄ? 

Czynników, które wpływają na to, że ludzie uzależniają się od hazardu jest bardzo wiele.  

Do najpowszechniejszych z nich należy społeczna akceptacja uczestnictwa dzieci w grach 

(przeznaczonych dla dzieci) opartych na silnej rywalizacji, których elementem są 

zabawkowe „pieniądze”(np. Monopol) oraz przyzwolenie ze strony rodziców (nauczycieli) 

na granie na pieniądze przez dzieci i młodzież w środowisku rówieśniczym. Dorośli 

pozwalają dzieciom na uczestnictwo w grach ponieważ brakuje społecznej świadomości, 

że wszystkie gry na pieniądze mają właściwości uzależniające. Warto podkreślić, że osoby, 

które jako dzieci miały doświadczenia z grami na pieniądze należą do grupy ryzyka osób 

narażonych w dorosłym życiu na uzależnienie.  

Kolejny czynnik, to czynnik związany z samą organizacją gier hazardowych w Polsce - 

dostępność punktów gry oraz prostota zasad oferowanych tam gier. Do salonu lub kasyna 

może wejść każda pełnoletnia osoba i podjąć grę. Na miejscu zaś zderza się z silnie 

oddziałującymi na percepcję bodźcami, takimi jak: atmosfera pełna dyskrecji, elegancki 

wystrój wnętrz, miła i kulturalna obsługa, nagłaśnianie trafienia głównych wygranych w 

grach liczbowych; a także fakt, że lokale te bywają czynne całą dobę, nie traktują 

restrykcyjnie palaczy; oferują darmowe napoje, również alkoholowe, a brak towarzystwa 

na miejscu nie powoduje dyskomfortu – dzięki czemu osoba samotna nie czuje się 

wyobcowana (jest bowiem jednym z wielu samotnych graczy). 

Jednocześnie ciekawość oraz chęć odwiedzenia takiego miejsca rozbudzają filmy 

sensacyjne i kreowany przez kulturę popularną obraz hazardu, jako rozrywki elitarnej, 

eleganckiej, kojarzącej się z „wyższymi sferami”. 

JAK MEDYCYNA DEFINJUJE UZALEŻNIENIE OD HAZARDU?  

Według definicji medycznych mówimy o „patologicznym hazardzie” – nie zaś o 

„uzależnieniu od hazardu”. Patologiczny hazard jest zaburzeniem psychicznym i ujęty 

został w następujących klasyfikacjach chorobowych:  

• DSM (ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders), obecnie 

obowiązuje V rewizja klasyfikacji 
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• ICD (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems).Klasyfikacja ICD-10, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia 

obowiązuje w Polsce od roku 1996. 

W obecnie obowiązującej klasyfikacji  ICD-10 problematyczne używanie gier hazardowych  

(uzależnienie od hazardu) określane jest terminem medycznym „patologiczny hazard”, i 

oznaczane jest kodem F63.0.  

Został on umieszony w grupie „zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”, w 

podkategorii zaburzenia nawyków i popędów. Do tej kategorii należą m.in. kleptomania i 

piromania. 

Patologiczny hazard rozpoznaje się wtedy, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzono 

obecność co najmniej trzech objawów z poniżej wymienionych (Woronowicz, 2009): 

1. silna potrzeba lub poczucie przymusu hazardowego 

grania; 

2. subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w 

kontrolowaniu zachowań związanych z hazardowym 

graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem 

się od gry oraz nad długością czasu poświęcanego na 

hazard; 

3. występowanie niepokoju, rozdrażnienia lub gorszego 

samopoczucia przy próbach przerwania czy ograniczenia 

grania oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do 

gry; 

4. spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia lub 

dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie; 

5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych 

zainteresowań na rzecz grania; 

6. kontynuowanie hazardowego grania pomimo negatywnych konsekwencji (fizycznych, 

psychicznych i społecznych). 

Patologiczny hazard został po raz pierwszy opisany, jako zaburzenie niespełna 40 lat temu 

- w DSM w 1980 roku w grupie zaburzeń popędów i nawyków, a w 1991 w ICD- 10. 
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W niedawno zmienianej klasyfikacji DSM–V, hazard patologiczny został przedefiniowany, 

jako zaburzenie uprawiania hazardu (ang. Gambling Disorder, DSM–V) i znalazł się w 

nowo powstałej kategorii „zaburzenia używania substancji i nałogów” w podkategorii 

„zaburzeń niezwiązanych z substancjami” (ang. Non–Substace Related Disorders, DSM–

V). 

Z uzależnieniem od hazardu często współwystępuje uzależnienie od substancji (głównie 
od nikotyny czy alkoholu), a także stany depresyjne. Jest to jedno z uzależnień, w których 
istnieje bardzo wysokie zagrożenie ryzykiem podejmowania przez osoby uzależnione prób 
samobójczych. Częstość występowania myśli samobójczych u patologicznych 
hazardzistów jest szacowana w przedziale od 20 do 80 procent, a prób samobójczych od 
4 do 40 procent. 

Historia Krzysztofa (pisownia oryginalna) 

Zaczęło się bardzo niewinnie, gdy w czasie imprezy firmowej w Ostrołęce znajomy 

zaprosił mnie na wycieczkę do Warszawy. Zatrzymaliśmy się w Hotelu H., wieczorem dla 

zabawy weszliśmy do kasyna. Miałem przy sobie bardzo dużą gotówkę ok 20,000zł za 

sfinalizowanie kontraktu. Kilka tysięcy przegrałem na ruletce i w blackjacka ale te gry 

mnie nie pociągały.  

Zafascynował mnie... poker, ale nie zwykły polski pięciokartowy ale amerykański - texas 

holdem. Zawsze uważałem siebie za dobrego pokerzystę więc usiadłem. Miałem tyle 

pecha ile w życiu nie widziałem, w każdym razie zgrałem się do suchej nitki. Nie miałem 

nawet na drinka w barze, ani na taksówkę na dworzec. Pożyczyłem pieniądze od 

znajomego, rano udałem się do banku wyciągnąłem 20,000zł oddałem je w firmie i na 

tym moja przygoda powinna się zakończyć (dysponowałem wtedy ok 200 tysiącami zł 

samej gotówki). Idąc na dworzec nie mogłem powstrzymać się od powrotu do gry. 

Myślałem że to chwilowy brak szczęścia i mogę się odegrać i ograć tych przeciwników. 

Wróciłem do banku i wyciągnąłem 40,000zł... Dziś już wiem jak bardzo się myliłem...  

Wszedłem do kasyna o 21 i od razu usiadłem na gruby 

pokerowy stół. Można wkupić się za dowolną sumę więc 

wkupiłem od razu za 10,000zł. W jedną sekundę tak pechowo 

straciłem pulę ponad 20 tysięcy! Nie pamiętam jak 

przegrywałem kolejne pieniądze. Do rana straciłem wszystko i 

za "zaskórniaka" wróciłem do domu.  

Nie mogłem okiełznać myśli o powrocie i "odkuciu się". 

Wracałem kilkakrotnie aż straciłem wszystko. Zapożyczyłem się na 50,000zł u lichwiarzy 
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kasynowych. Im trzeba oddać pieniądze w przeciwnym razie można podobno wylądować 

na dnie rzeki. Aby to zrobić sprzedałem polisę na życie mojej córki. Musiałem też wycofać 

ją z prywatnej szkoły... Nic nie powiedziałem żonie, tylko o problemach w pracy... 

Wszedłem z gotówką do Hotelu H. Lichwiarzy nie było tam gdzie zawsze. Przechadzałem 

się po kasynie czekając na nich. Pokera nie było, a ja nie mogłem się oprzeć pokusie gry. 

Wszedłem na salę dla vipów i postanowiłem zagrać w ruletkę. Stwierdziłem że jeśli 

podwoję pieniądze - będę mógł wszystko spłacić wszystko oddać i nigdy tutaj nie wrócę. 

Niestety los nie był dla mnie łaskawy. Po raz kolejny przegrałem wszystko i byłem 

spłukany do suchej nitki. Wtedy przyszli lichwiarze. Jako że nie miałem czym zapłacić 

naliczono mi 10% procent za zwłokę i wyznaczono następny termin za tydzień. 

Ćwiczenie:  

Jakie symptomy opisane w ICD-10 możesz znaleźć w zachowaniu Krzysztofa? 

 

DLACZEGO FIRMOM HAZARDOWYM POWINNO ZALEŻEĆ,  

ABY WDRAŻAĆ PROGRAMY ODPOWIEDZIALNEJ GRY ? 

Jest wiele argumentów za tym, by firmy hazardowe angażowały się w działania z zakresu 

Odpowiedzialnej Gry.   

I. Kasyno, które podejmuje działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne zyskuje w 

opinii społecznej, a także może ubiegać się o członkostwo w prestiżowych 

międzynarodowych stowarzyszeniach firm hazardowych oraz pozyskiwać wyróżnienia i 

certyfikaty.   

II. Kasyno ma szansę realnie pomóc osobie, która gra nałogowo - pracownicy kasyna to 

osoby, które jako pierwsze mają kontakt z osobą uzależnioną i widzą co się z nią dzieje 

(hazardziści ukrywają swój nałóg przez bliskimi). Jako pierwsze, mają więc szansę na to, 

by zwrócić osobie uzależnionej uwagę na problem oraz przekazać informacje o miejscach, 

w których udzielana jest pomoc. 

III. Dzięki takim działaniom kasyno ma realny wpływ na możliwość ograniczania szkód 

wynikających z uzależnienia:  

1.samobójstw hazardzistów, które w ich przypadkach  są znacznie częstsze niż w 

przypadku osób z innymi uzależnieniami; 
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Telefon zaufania 801 889 880 

2. znacznych zadłużeń, które są wynikiem  uzależnienia,  obciążających nie tylko 

hazardzistę, ale jego rodzinę; 

3.  niekorzystaniem z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia uzależnienia, u którego 

podłoża leży niska świadomość społeczna na temat patologicznego hazardu. 

JAKĄ OPINIĘ MAJĄ PATOLOGICZNI HAZARDZIŚCI W OPINII SPOŁECZNEJ? 

Niestety w Polsce świadomość tego, że uzależnienie jest chorobą i należy je leczyć jest 

bardzo niska. 

W 2012 roku zbadano postawy społeczne wobec osób uzależnionych od hazardu. Polacy 

bardzo krytycznie oceniają tych, którzy grają problemowo. Ponad 70 procent badanych 

na pytanie: Jakiego rodzaju ludzie najłatwiej, Pana(i) zdaniem, ulegają uzależnieniu od 

hazardu, są najbardziej zagrożeni tego rodzaju uzależnieniem?,  twierdzi, że są to osoby:  

• mające ograniczone mechanizmy kontroli, słaby charakter, słabą psychikę, słabą 

wolę - 27,9% 

• mające pieniądze na grę - bogaci, wysoko postawieni, biznesmeni - 21,1% 

• ryzykanci, szukający wrażeń, przygody, emocji, adrenaliny - 9,1 % 

• liczący na łatwe pieniądze, chcący mieć pieniądze bez pracy, lenie, obiboki - 8,9 % 

• lubiący pieniądze, chcący wygrać, chciwi, zachłanni, pazerni - 6,3 %. 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC? 

Każdy z graczy może skorzystać nieodpłatnie i anonimowo z różnorodnych form pomocy. 

Należą do nich: 
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Strona www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

    Anonimowi Hazardziści 

www.anonimowihazardzisci.org 

Działalność telefonu zaufania obejmuje prowadzenie konsultacji telefonicznych i 

udzielanie wsparcia psychologicznego osobom cierpiący z powodu uzależnień 

behawioralnych i ich bliskim, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych 

na temat uzależnień behawioralnych. 

Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00. 

                         

 

Poradnia online. Ekspertami udzielającymi porad są: terapeuta, psycholog, pracownik 

socjalny, pedagog, a odpowiedzi są wysyłane zazwyczaj już na następny dzień po 

wpłynięciu pytania. 

Uwaga: na stronie publikowane są artykuły poświęcone uzależnieniu od hazardu, raporty 

z badań; znajduje się tam także spis placówek i ośrodków terapeutycznych w całej Polsce, 

które udzielają pomocy osobom uzależnionym od czynności i ich bliskim. 

 

 

 

 

W Polsce regularnie odbywa się ponad 60 mitingów Anonimowych Hazardzistów - 

codziennie, w każdym z województw, można znaleźć grupę AH. Każdy zainteresowany 

może uczestniczyć w mitingu otwartym. 
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OPISY DO ĆWICZENIA 

Jak możesz wdrażać OG w swoim kasynie? Omówienie trzech studiów przypadku z 

uczestnikami szkolenia – praca w grupach. 

 

1) 

Do kasyna przychodzi żona jednego z graczy. Twierdzi, że jej mąż gra w kasynie już od 4 

lat, przegrał wszystkie pieniądze, zadłuża się. Jest zrozpaczona, bezradna i prosi o pomoc. 

Nerwowo rozmawia najpierw z kelnerem, potem z kierownikiem sali. Oczekuje, że kasyno 

zakaże mężowi wstępu do kasyna. 

 

2) 

Pan Janek gra na automatach od 10 lat. Pracownicy kasyna znają go i rozpoznają, 

ponieważ jest ich stałym klientem. Przez pierwsze lata przychodził ze znajomymi, głównie 

w soboty, raz na miesiąc. 

Wielokrotnie wygrał nieznaczne kwoty. Od roku zaś gra wyłącznie samotnie, po 2-3 razy 

w tygodniu, spędzając w kasynie po 10-12 godzin. Podczas gry „rozmawia” z automatem, 

złości się. Po jego stroju można poznać, że jego status materialny bardzo się obniżył. 

 

3) 

Od 2 miesięcy pracownicy kasyna obserwują młodego mężczyznę, który przychodzi do 

lokalu regularnie. Mężczyzna ma około 19 lat. Początkowo był nieśmiały, często prosił o 

pomoc kierownika sali – nie znał wielu z gier, ale chętnie uczył się obowiązujących w nich 

zasad. W ciągu ostatnich 2 tygodni obstawia duże kwoty i gra w każdą z oferowanych gier 

do momentu, kiedy przegra danego dnia wszystko. Pije przy tym coraz więcej alkoholu. 
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