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INFORMACJA PRASOWA: WDRAŻANIE PROGRAMU ODPOWIEDZIALNEJ GRY  

W FIRMACH BUKMACHERSKICH 

W Warszawie trwają szkolenia z obszaru odpowiedzialnej gry. Biorą w nich udział 

trzy polskie firmy bukmacherskie. Podczas szkoleń pracownicy firm: Fortuna S.A., 

Totolotek S.A. i WZB Milenium dowiadują się jak skutecznie podejmować działania 

ukierunkowane na profilaktykę uzależnienia od hazardu wśród swoich klientów. 

Uczestnicy szkoleń jednogłośnie podkreślają, jak ważnym jest wdrażanie w Polsce idei 
odpowiedzialnej gry. Jak mówi Mariusz Rzeczkowski, Communication Manager Totolotek 
S.A - Dla marki Totolotek to kolejny element prowadzenia polityki odpowiedzialnego 
biznesu. Kładziemy nacisk na budowanie świadomości wśród naszych klientów. W tym 
celu stawiamy na kształcenie naszej kadry bezpośredniej obsługi graczy i osób 
odpowiedzialnych za komunikację marketingową. 

Agnieszka Rudziak z WZB Milenium dodaje - Udział w warsztatach pozwoli nam na 
zgłębienie wiedzy z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Żywimy głęboką nadzieję, że to 
przedsięwzięcie wpłynie na rozwój i popularyzację idei odpowiedzialnej gry w naszym 
kraju, ufając, że będzie ona zdobywała coraz więcej sprzymierzeńców wśród firm 
hazardowych.  

- Głęboko wierzymy, że nasz wspólny projekt przyczyni się do powstania dobrych praktyk 
i rozwijania idei odpowiedzialnej gry wśród polskich graczy – podkreśla Konrad Łabudek, 
Członek Rady Nadzorczej Fortuna S.A. oraz dodaje - Dbając o najwyższe standardy 
postępowania wobec Klientów, Pracowników oraz Kontrahentów, Fortuna prowadzi 
szereg działań edukacyjno-profilaktycznych mających na celu podniesienie jakości 
oferowanych usług oraz promowanie odpowiedzialnej gry wśród graczy.   

W Polsce zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych  
w punktach naziemnych posiada 7 firm bukmacherskich (E-TOTO, Zakłady Sportowe STS, 
Forbet Zakłady Bukmacherskie, Fortuna, Milenium, Totolotek i Traf-Zakłady Wzajemne) 
natomiast w Internecie tylko 5 z nich (E-TOTO, Zakłady Sportowe STS, Fortuna, Milenium 
i Totolotek).  

Fortuna, Millenium oraz Totolotek biorą właśnie udział w szkoleniach poświęconych 
odpowiedzialnemu hazardowi, które poprowadzą dr Thomas Nilsson, członek 
Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Hazardem EASG oraz dr Bernadeta Lelonek-
Kuleta, adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego KUL, specjalizująca się w zakresie 
patologicznego hazardu. 

Więcej informacji:  

www.fundacja-inspiratornia.pl  

fundacja.inspiratornia@gmail.com  

tel.: 606 662 355; 608 015 735 
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Fundacja Inspiratornia powstała w 2010 roku i specjalizuje się w realizacji kampanii społecznych oraz działaniach informacyjnych i edukacyjnych realizowanych w 

przestrzeni publicznej. Pierwszym takim działaniem było namalowanie graffiti poświęconego uzależnionym - "Leczyć zamiast karać". Zgodzili się na nim wystąpić m.in. 

Marek Balicki, Wiktor Osiatyński i Tomek Lipiński. Następnym – cykl ponad 30 audycji w Polskim Radio RDC za dyrekcji Ewy Wanat. 

Jedną z najgłośniejszych akcji Inspiratorni była „Miasto Wciąga” – kampania społeczna połączona z działaniami edukacyjnymi poświęconymi prawu narkotykowemu. 

Ambienty zrealizowane dla tej akcji to imitacje narkotyków oraz termoaktywne ulotki, które rozmieszczono w klubach nocnych i pubach. 

                                                                                                                                    

 

INFORMACJE O TRENERACH I FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH 

TRENERZY: 

Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta 

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego KUL. Od 2005 roku specjalizuje się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. 
doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii). Popularyzuje metody terapii poznawczo-
behawioralnej patologicznego grania, których uczyła się m.in. u profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Pracuje w przychodni leczenia 

uzależnień pomagając patologicznym graczom i im bliskim. 
W 2010 roku została nagrodzona za rozprawę doktorską pt. Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, która została uznana 
za najlepszą pracę naukową z obszaru nauk humanistycznych i społecznych w ramach programu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 

Prowadziła ogólnopolskie badanie mające na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania 
pomocy w uzależnieniach behawioralnych, w tym hazardzie problemowym/patologicznym (2011r.). Była również kierownikiem badań 
Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu. Analiza dostępnych w Polsce form pomocy specjalistycznej  
i nieformalnej oraz współwykonawcą badania realizowanego ze Stowarzyszeniem Natanaleum -  Opracowanie baterii metod służących do oceny 

ryzyka zaburzeń związanych z hazardem (2012-2014). Jest autorką wielu artykułów naukowych i współautorką monografii Hazard (2005). 
Aktualnie kieruje dwoma projektami badawczymi współfinansowanymi ze środków Ministra Zdrowia, dotyczącymi problemów hazardowych 
wśród seniorów oraz wśród osób osadzonych. 

Dr Thomas Nilsson 
Certyfikowany psycholog, terapeuta z 25 letnim doświadczeniem w obszarze uzależnień od hazardu i ponad 30-letnim doświadczeniem  
w temacie uzależnień chemicznych. Założyciel i prezes Sustainable Interaction - firmy specjalizującej się w problematyce hazardowej 

(uzależnienia oraz kwestie CSR), która przeszkoliła szereg firm hazardowych w ponad 10 krajach oraz tysiące lekarzy, terapeutów zajmujących 
się leczeniem uzależnienia od hazardu, m.in. w: Danii,  Islandii, Kanadzie, Norwegii, Finlandii, Szwecji. Firma ta opracowała wiele rozwiązań, 
które mają pomagać nałogowym hazardzistom np. GamTest, Playscan oraz program samopomocy online; szkoli również firmy branży 

hazardowej w temacie odpowiedzialnej gry. SI za stworzenie programu edukacyjnego dla pracowników kasyn, otrzymała nagrodę od World 
Lottery Association. 
Thomas Nilsson był inicjatorem szwedzkiej infolinii dla nałogowych hazardzistów. Przez 11 lat prowadził działania w imieniu Szwedzkiego 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Rozwijał i budował program CSR dla Atlantic Lottery w Kanadzie.   
Thomas Nilsson jest członkiem rady Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Hazardem EASG. Pracuje również jako ekspert Europejskiej 
Loterii, od momentu kiedy ustalano w niej standardy odpowiedzialnej gry. 

UCZESTNICY SZKOLEŃ: 

Fortuna Zakłady Bukmacherskie działa na rynku od 1996 roku. Jeszcze jako Profesjonał Sp. z o.o., otrzymała licencję Ministerstwa 
Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów bukmacherskich. Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje blisko 
500 punktów przyjmowania zakładów na terenie całej Polski. 24 stycznia 2012 roku Fortuna zakłady bukmacherskie uzyskała od Ministra 

Finansów zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce, także za pośrednictwem Internetu. 

Totolotek S.A. działa w Polsce od 1992 roku. Działalność gospodarczą prowadzi w oparciu o „Ustawę o grach hazardowych” (Dz. U. Nr 
201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) na podstawie zezwoleń i regulaminów zakładów wzajemnych przyznawanych przez 

Ministerstwo Finansów RP. 
Totolotek S.A. jest częścią międzynarodowej grupy Intralot, która jest jedną z najbardziej uznanych i największych firm działających na rynku 
gier liczbowych, loterii, gier hazardowych i zakładów sportowych na świecie. Intralot swoją działalność prowadzi w ponad 53 krajach na całym 

świecie i zatrudnia blisko 5500 pracowników. 
Totolotek S.A. jako jedyna firma przyjmująca zakłady bukmacherskie w Polsce należy do The European Lotteries and Toto Associaton (od 
2008 r.) – Międzynarodowego Stowarzyszenia firm Loteryjnych i Totalizatorów, będącego oficjalnym partnerem UEFA. 

Sieć przyjmowania zakładów wzajemnych w Polsce należąca do firmy Totolotek S.A. liczy blisko 400 punktów w całym kraju. W 2013 
roku Spółka Totolotek S.A. otrzymała licencję na przyjmowanie zakładów bukmacherskich i totalizatorów w Internecie. 

WZB Milenium działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów, regulaminu zakładów wzajemnych oraz ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Spółka prowadzi działalność w zakresie zakładów wzajemnych tj. zakładów bukmacherskich  

i totalizatora, w punktach przyjmowania zakładów na terytorium Polski oraz w Internecie - 250 punktów stacjonarnych w kraju. Od 
stycznia 2012 roku na stronie dostępne są zakłady on-line, na podstawie zezwolenia otrzymanego od Ministra Finansów.   

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków  

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych  

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

http://m.in/

