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Dane z badań krajowych
1. Problem hazardu w Polsce, 2015 IQS Sp. z o.o.
2. Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, CBOS 2015.
3. Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych, CBOS 2012.
4. Uzależnienie od hazardu, Raport z badań ilościowych, CBOS 2011 (dla Fundacji Milion Marzeń).
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Badania IQS Sp. z o.o., 2015
 57% Polaków korzysta z gier losowych na pieniądze, w tym:

 82% TS, 
 37% płatne smsy, 
 15% zakłady bukmacherskie,
 13% automaty losowe, 
 8% kasyno 
 Stopniowanie oceny szkodliwości gier: (min.) gry TS -> płatne smsy w 

konkursach -> zakłady bukmacherskie off-line -> zakłady 
bukmacherskie on-line -> kasyna, automaty losowe (max.)

 Częstotliwość grania i wydawane kwoty rosną wraz z 
postrzeganą szkodliwością gry (od 26 zł (TS) do 111 zł/mies.)

 49% Polaków zna nałogowego gracza (wśród graczy zna go 
57%)
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Dane IQS i CBOS 

 8% graczy myślało o samozranieniu z powodu 
grania (1) 

 Nasilenie problemowego grania w 2014 (2):
 2,2% graczy - duży problem z hazardem, 
 2,2% graczy - umiarkowane ryzyko uzależnienia, 
 11,4% graczy - niski poziom zagrożenia uzależnieniem (2)

 Dwukrotnie większe zagrożenie wśród mężczyzn w 
porównaniu do kobiet
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Dane CBOS – zmiany w 2014 w stosunku do 2012 
 Wiek:

 wzrost poziomu zagrożenia uzależnieniem w grupach 18-24 lata i 65+ 
 Wykształcenie: 

 Problemowe granie częściej występuje u osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym i zawodowym, spada wśród osób z wyższym wykształceniem
 Status zawodowy: 

 Problemowe granie dominuje wśród emerytów, robotnikówwykwalifikowanych, uczniów i studentów, osób bezrobotnych
 Większe nasilenie problemów z graniem w mniejszych miejscowościach (wieś - 40%) niż dużych miastach (miasta powyżej 500 tys. – 4,6%)
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Dane CBOS

 Odsetek problemów z graniem w zależności od 
rodzaju gry:
 Kasyno – 60,7%
 Wyścigi konne lub innych zwierząt na torze – 47,1%
 Zakłady bukmacherskie poza internetem – 40,3%
 Gry i zakłady bez względu na rodzaj w internecie – 33,3%
 Automaty o niskich wygranych – 31,5%
 Gry TS – 13,9%
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Dane CBOS
 Dlaczego ludzie uprawiają hazard?

 Zasilenie domowego budżetu (30,6%)
 Sposób na nudę (30,5%)
 Nadzieja na dużą wygraną (21,9%)
 Pieniądze na ekstra wydatki (samochód, podróże) (17,1%)
 Dla emocji (15,4%)
 Z przyzwyczajenia (8,9%)
 Aby uregulować problemy finansowe (8,2%)
 Dla życia towarzyskiego „To jest taki klimat. Wchodzi się, jeszcze jak się wszyscy znają, to tak fajnie i tu sobie z tym pogadasz, tu z tamtym…” (3,8%)
 Znajomi grają „Głupio się czułem, jak tylko ja nie grałem, no i kiedyś mówię, a, spróbuję” (2,4%)
 Żeby się odstresować (1,4%)
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Przekonania Polaków dotyczące 
szkodliwości grania hazardowego 
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 Ok 60% Polaków twierdzi, że można się uzależnić od gier na pieniądze
 30% - raczej można, 
 ok 2% - raczej nie można
 ok 2% - zdecydowanie nie można
 Pozostali - nie mają zdania 
 Polacy grający i niegrający podobnie oceniają ryzyko uzależnienia od różnych gier: 
(max.) gry w kasynie -> automaty o niskich wygranych - > zakłady bukmacherskie (najmniej zdrapki i TS) (min.)
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Jaki jest „przeciętny” uzależniony 
hazardzista w Polsce?



Uzależniony hazardzista w Polsce

bernadetalelonek@kul.pl

 Uprawia hazard powyżej 5 lat
 Gra na automatach kilka razy w tygodniu lub codziennie
 Motywacja do gry – chęć wygranej pieniężnej lub ucieczki od 

problemów
 Trudności w relacjach interpersonalnych, obniżone zaufanie do 

innych, postawa obronna
 Słaby wgląd w siebie, niski poziom rozumienia innych
 Trudności we współpracy i akceptowaniu autorytetu
 Obniżone poczucie własnej wartości
 Niezadowolenie z własnego życia
 Skłonności autodestrukcyjne
(Lelonek-Kuleta, B., 2012)



Uzależniony hazardzista w Polsce
 Skłonności hedonistyczne – skłonność do zabawy, dbanie o 

własną wygodę, niechęć do wysiłku
 Brak aspiracji życiowych i konsekwencji w działaniu, 

nieumiejętność precyzowania celów życiowych i dążenia do nich, 
niska skuteczność w działaniu

 Niska odporność na stres, nieumiejętność radzenia sobie z 
problemami i konfrontacji z nimi - tendencje ucieczkowe, 
poczucie winy

 Impulsywność, wybuchowość, wrogość, gniew, trudności z 
samokontrolą, nieprzewidywalność

 Popełnianie błędów myślenia – wiara w zależność kolejek, iluzja 
kontroli, zabobony.
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Patologiczny hazard jako zaburzenie

bernadetalelonek@kul.pl



Kryteria diagnostyczne nałogu na przykładzie hazardu 
patologicznego (DSM-V)

Gracz patologiczny: 
 1. Odczuwa potrzebę grania coraz większą ilością pieniędzy w celu uzyskania pożądanego poziomu ekscytacji. 
 2. Doświadcza niepokoju lub rozdrażnienia w sytuacji ograniczenia lub zaprzestania grania. 
 3. Podejmował/a wielokrotnie nieskuteczne wysiłki w celu kontrolowania, ograniczenia lub zaprzestania grania.
 4. Często jest zaabsorbowany/a hazardem (np. nieustannie rozpamiętuje minione doświadczenia grania, planuje dalsze granie, wymyśla sposoby zdobycia pieniędzy na granie).
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Kryteria diagnostyczne nałogu na przykładzie hazardu 
patologicznego (DSM-V)
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 5. Często gra, kiedy jest w złym nastroju (np. bezsilność, poczucie winy, lęk, depresja).
 6. Po przegraniu pieniędzy często powraca kolejnego dnia by je odzyskać („odegrać”).
 7. Kłamie, aby ukryć rzeczywisty poziom zaangażowania w hazard.
 8. Z powodu grania zagrożone lub utracone są jego znaczące relacje, praca, nauka, kariera. 
 9. Liczy na innych, aby zdobyć pieniędzy w celu ratowania rozpaczliwej sytuacji finansowej spowodowanej przez hazard (DSM-V, 2013).    



DSM-V
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Nasilenie zaburzenia:
 Łagodne: spełnione 4-5 kryteriów
 Umiarkowane: spełnione 6-7 kryteriów
 Poważne: spełnione 8-9 kryteriów



Przypadek - Filip
 Filip, mężczyzna 25 lat, gra od 16 r.ż. w zakłady sportowe, gdyż: „wszyscy 

koledzy grali”, w związku z grupą rówieśników zaniedbał karierę sportową
 gdy podjął dobrze płatną pracę - drastyczna zmiana stylu grania –

podnoszenie stawek, wysokie przegrane, odgrywanie się, długi
 Mówi o sobie: „nerwowy”, ma trudność z mówieniem o swoich uczuciach 
 Aktualnie – zerwanie kontaktów z grupą rówieśniczą, związek z 

dziewczyną, plany na „dorosłe” życie.
Praca:
 Utrzymanie motywacji do zmiany
 Wzmocnienie samoświadomości zachowań związanych z graniem   
 Budowanie planów życiowych (odejście od perspektywy „tu i teraz”)
 Radzenie sobie z trudnymi emocjami. 
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Przypadek - Marcin
 Marcin, 24 lata, żonaty, dziecko 2 lata, gra od 4 lat w zakłady sportowe on-line
 przekonany o własnych umiejętnościach wpływania na wynik gry, twierdzi, że 

posiada „system” na wygraną - silne zniekształcenia poznawcze
 Brak wglądu we własne emocje, nie wie, co czuje, zewnętrznie opanowany
 Ma dwie prace, w nich - odpowiedzialny, sumienny, doceniany
 Niespełniony finansowo – snucie marzeń nt. podwyższenia statusu materialnego
 Nieadekwatna potrzeba zapewnienia finansowego dobrobytu dla rodziny „żeby 

córka czuła się wartościowa”
Praca:
 Modyfikacja błędów poznawczych – urealnianie wiary we wpływ na wynik
 Uzyskanie kontaktu z własnymi emocjami i zdolności radzenia sobie z nimi
 Zrównoważony styl życia
 Budowanie adekwatnego źródła poczucia własnej wartości – stosunek do 

pieniędzy.
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Przypadek - Janek
 Janek, 33 lata, zaręczony  
 Gra w zakłady sportowe od początku studiów, 50 tys. długów 
 od dzieciństwa niska samoocena, porównywał się ze swoimi braćmi, czuł się gorszy od nich – mniej zdolny i utalentowany, poszedł do zawodówki, nie dawał sobie szans na sukces edukacyjny (ostatecznie ukończył studia) 
 Grał rolę błazna klasowego, także w dorosłym życiu „wesołek”
 Brak poczucia spełnienia w dorosłej roli 
 Granie poprawiało mu emocje, wygrane wzmacniały poczucie własnej wartości
Praca:
 Wzmocnienie samoświadomości zachowań związanych z graniem   
 Budowanie adekwatnej samooceny
 Wzmocnienie wglądu we własne emocje i zdolności radzenia sobie z nimi.  
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Przypadek - Piotr
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 Piotr, 36 lat, w związku od dwóch lat, obecnie zaręczony
 Gra w zakłady sportowe on-line od 10 lat, ostatnie 2 lata b. duże nasilenie problemu – związane ze wzrostem zarobków, 80 tys. długów
 Praca na stanowisku państwowym, dobre zarobki
 W pracy sumienny, zaangażowany (kiedy nie gra)
 Nie jest w stanie zaprzestać grania, dąży do grania kontrolowanego
 Nie jest w stanie uznać utraty kontroli nad graniem – liczne próby wypracowywania strategii ograniczania grania – nieudane, nie przekonują go 
 Stale wypracowuje nową strategię pozwalającą mu kontynuować granie
 Silna wiara w wygraną i swój wpływ na wynik gry
Praca:
 Uznanie własnej utraty kontroli nad graniem
 Wzmacnianie samoświadomości, wzmacnianie ambiwalencji
 Budowanie motywacji do abstynencji.



Fazy rozwoju patologicznego 
hazardu

Wygrane

Straty

RozpaczDesperacja
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Błędy poznawcze graczy
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 Gra hazardowa:
 Stawka - pieniądze lub wartościowy 

przedmiot
 Stawka jest bezzwrotna
 Wynik gry zależy od  przypadku: 
 wynik zdarzenia jest niemożliwy do przewidzenia
 niemożliwe jest sprawowanie kontroli nad 

wynikiem tego zdarzenia.



Błędy poznawcze graczy
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Wiara w zależność kolejek –
 Gambler’s fallacy: przekonanie, że po serii jednakowych wyników wzrasta prawdopodobieństwo wyniku przeciwnego („wyrównania”) – złudzenie Monte Carlo „(…) Przyczepi się np. szczęście do czerwonego i nie opuszcza go przez dziesięć, a nawet piętnaście razy z rzędu. (…) Rozumie się, że wszyscy natychmiast porzucają czerwone już po dziesięciu razach i prawie nikt nie decyduje się na nie stawiać” (Dostojewski, 1964). 
Hot hand fallacy: przekonanie o szczęśliwym wyniku, który powtarza się wielokrotnie w losowaniu 



Błędy poznawcze graczy
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Iluzja kontroli –
 Wiara w możliwość wpływania na wynik gry
 Doskonalenie „strategii” grania (techniki, „znajome” gry, systemy itd.)
 Prowadzenie „statystyk” wyników
 Przekonanie, że trening zwiększa kompetencje 
 Błąd interpretacji – wygrana interpretowana jako wynik własnych umiejętności, a przegrana jako „pech”, „przypadek”…
„Ci siedzą z zapisanymi kartkami, notują numery, obliczają
szanse, rachują, w końcu stawiają i – przegrywają, zupełnie
tak samo jak my, zwykli śmiertelnicy grając bez obliczeń”(Dostojewski, 1964).

Gry hazardowe ≠ gry zręcznościowe 



Błędy poznawcze graczy
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Zabobony –
Szczęśliwe numery, dni, osoby, miejsca, 
13-ty piątek, itp.
(dostrzeganie zależności między zdarzeniami niezależnym)=> Pamięć selektywna –
„Zapominanie” o przegranych => Prawie wygrana –
Wynik różniący się od wygranej tylko jednym elementem (przekonanie o wygranej w najbliższej kolejce)=> Odegranie się –

Powrót do gry po przegranej, w celu odzyskania straconych pieniędzy



Błędy poznawcze graczy
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 „Już trzy razy pod rząd przegrałem. Teraz już na pewno wygram”
 „Jeśli nie będę przestawał grać, on na pewno w końcu mi wypłaci”
 „Od trzech godzin obserwuję automaty, teraz wiem, jak mam grać”
 „To mój szczęśliwy salon, zawsze coś tu wyjmuję”
 „Wczoraj byłem bliski wygranej, dziś więc na pewno mi się poszczęści” 
 „Tak właściwie często wygrywam, muszę tylko nauczyć się „wyjmować” pieniądze”
 „Im więcej gram, tym lepiej mi idzie”
 „Gram systemem matematycznym” 
 „Muszę zagrać jutro, żeby się odegrać”.
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Jak zapobiegać / Jak pomagać? 



Odpowiedzialna gra np. Szwajcarii
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 Wprowadzenie limitów przegranej / wygranej
 Automaty w miejscach widocznych dla personelu lub kamer
 Interwencje pracowników punktów gier wobec osób grających ryzykownie 
 Brak krzeseł przy grach
 Zakaz palenia papierosów i spożywania napojów podczas gry
 Zakaz reklam opartych na prezentacji wygranych
 Możliwość gry tylko monetami (niemożliwa gra banknotami czy kartą)
 Wygrana w postaci bonu do zrealizowania w kasie – nie gotówka
 Gra przerwana po przekroczeniu określonej kwoty przegranej / wygranej
 Informacje ostrzegawcze na ekranie (stan przegranej, czas gry itd.) (Polityka grania odpowiedzialnego, Loterie Romande, Szwajcaria).



 Gdzie uzyskać pomoc:
 http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
 Poradnia on-line (adres j.w.)
 Lista placówek świadczących pomoc osobom 

uzależnionym i ich bliskim w Polsce (j.w.)
 Telefon zaufania 801 889 880 (przy Instytucie 

Psychologii Zdrowia)
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http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
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Leczenie w Polsce
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Liczba pacjentów z diagnozą hazard patologiczny: 
 2008 – 969 osób
 2009 - 2 139
 2010 - 2 677
 2011 - 2 708
 2012 - 3 079
 2013 - 3 141 osób
(dane: NFZ)
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Organizator

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia


