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PRAWO1
Zarówno państwowe jak i prywatne firmy oferujące gry losowe podejmują coraz więcej działań 

mających na celu ochronę graczy przez negatywnymi skutkami hazardu. Poza narzędziami służą-
cymi do kontroli gry, które firmy oferują swoim klientom, realizują także szereg kampanii informa-
cyjnych, tworzą stowarzyszenia zajmujące się promocją bezpiecznego grania, a przede wszystkim 
rygorystycznie przestrzegają zakazu udziału w grze osobom, które nie ukończyły 18 lat.

W Polsce jeszcze 15 lat temu nikt nie znał takiego określenia, jak „odpowiedzialna gra” a do 
większości lokali oferujących gry mogły wchodzić nawet małe dzieci i wspólnie z rodzicami obsta-
wiać wygrane.

Od 2 lat prawo w naszym kraju zobowiązuje wszystkich operatorów gier losowych do wdrażania 
odpowiedzialnej gry. Być może jednak przez fakt, że prawo to istnieje dopiero 2 lata, odpowie-
dzialna gra nie funkcjonuje jeszcze w społecznej świadomości – a nawet być może nie jest dobrze 
znana wszystkim pracownikom firm oferujących pieniężne gry losowe.

Przez dziesiątki lat firmy hazardowe nie kojarzyły się z miejscami, w których dba się o to, by 
gracz się nie uzależnił. Przez okres PRL-u hazard był przecież nielegalny – stąd jako problem spo-
łeczny oficjalnie nie istniał. Później zaś, przez prawie 20 lat – od 1989 roku aż do roku 2009 – zapi-
sy prawne nie zobowiązywały firm oferujących gry losowe do podejmowania działań mających na 
celu ochronę graczy przed uzależnieniem się od hazardu.

ROK 2009 – WPROWADZONO ZAKAZ GRANIA W PIENIĘŻNE GRY LOSOWE OSOBOM 
NIEPEŁNOLETNIM 

Ustawa ta weszła w życie 01.01.2010 r., wprowadzając istotne zmiany w obszarze bezpieczeń-
stwa grających. Po raz pierwszy wprowadziła zakaz uprawiania jakichkolwiek gier hazardowych 
przez osoby niepełnoletnie.

Art. 27.
1. Wstęp do ośrodków gier oraz do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych dozwolony 
jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
2. W grach losowych, z wyjątkiem loterii fantowych i loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć 
wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane 
do umieszczenia w miejscu urządzania gier, w widocznym miejscu, informacji o zakazie uczest-
niczenia w grach osób, które nie ukończyły 18 roku życia.
4. W przypadku wątpliwości, co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierująca ośrodkiem 
gier lub przez nią upoważniona, osoba sprzedająca losy lub inne dowody udziału w grach loso-
wych oraz osoba przyjmująca zakłady wzajemne jest upoważniona do żądania okazania doku-
mentu potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika gry hazardowej.

ROK 2017 – PO RAZ PIERWSZY W USTAWIE HAZARDOWEJ POJAWIŁO SIĘ POJĘCIE 
„ODPOWIEDZIALNA GRA”

Rok 2017 był przełomowym dla rozwoju odpowiedzialnej gry w Polsce. Po raz pierwszy 
w Ustawie o grach hazardowych pojawiło się sformułowanie „odpowiedzialna gra”, a podmio-
tami zobowiązanymi do jej wdrażania stały się firmy oferujące gry w Internecie, czyli zakłady 
bukmacherskie oraz Totalizator Sportowy, który – poza dotychczasową działalnością (zdrapki, 
loterie) – jako spółka Skarbu Państwa prowadzi sieć salonów z automatami o niskich wygranych 
oraz kasyno online.

Zgodnie z Ustawą, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych urządzanych 
przez sieć Internet oraz podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach 
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urządzanych w salonach gier mają obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmu-
jący w szczególności:

1) wymóg umieszczenia, 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,
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.

Warto podkreślić, że Totalizator już w roku 2009 zaczął – jako pierwszy – wdrażać 
w Polsce odpowiedzialną grę. Początkowo stworzył fundację korporacyjną, która 
m.in. zajmowała się prowadzeniem badań poświęconych uzależnieniu od hazardu, 
opracowaniem zasad odpowiedzialnej gry i opublikowaniem ich na stronie interneto-
wej. Z czasem Totalizator podejmował coraz więcej aktywności – były to przykładowo: 
szkolenia dla terapeutów poświęcone uzależnieniu od hazardu czy wydanie książki 
„Hazard” autorstwa dr Bohdana T. Woronowicza. W końcu zaś skupił się na oddziaływa-
niach z zakresu odpowiedzialnej gry w obrębie własnej firmy. Takim działaniem były 
choćby szkolenia z odpowiedzialnej gry dla pracowników kolektorów i sprzedawców. 
To w ramach tych działań, we współpracy z Funduszem Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych w latach 2012-2015 Totalizator zrealizował cykl szkoleń pt. „Odpowie-
dzialny Sprzedawca”. Przeprowadzone działania miały wówczas na celu: promowanie 
wiedzy na temat ryzyka związanego z hazardem, zwiększenie zrozumienia tego, jak 
działają produkty hazardowe i prawdopodobieństwo zdobycia wygranej, pomoc ko-
lektorom w rozpoznawaniu zachowań wynikających z nałogowego grania, informowa-
nie i edukowanie uczestników na temat możliwej pomocy dla tych, którzy doświadcza-
ją uzależnienia od hazardu, propagowanie stosowania odpowiedzialnych zachowań.

W sumie przeszkolono 1153 osoby na terenie całego kraju. Dziś wszystkie opisa-
ne w Ustawie zasady odpowiedzialnej gry obowiązują zarówno w salonach gier na 
automatach, jak i w kasynie online prowadzonych przez Totalizator Sportowy: uczest-
nik musi wykazać, że ma skończone 18 lat poprzez okazanie dokumentu tożsamości, 
podając swoje imię i nazwisko czy numer PESEL. Dodatkowo gracze mają obowiązek 
wprowadzenia limitów swojej aktywności oraz środków finansowych przeznaczanych 
na grę. Po osiągnięciu któregokolwiek z nich lub po wyczerpaniu środków pozwala-
jących obstawić najniższą stawkę w grze, automat po prostu zablokuje możliwość 
dalszej gry.

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/odpowiedzialna-gra/
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ODPOWIEDZIALNA GRA W PRAKTYCE 
CZYLI DO CZEGO ZOBOWIĄZANIE SĄ 
PRYWATNE FIRMY HAZARDOWE

ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
Obok Totalizatora Sportowego, zobowiązane do podejmowania szeregu działań z obszaru odpo-

wiedzialnej gry są zakłady bukmacherskie.
Wiąże się to z faktem szerokiej dostępności punktów stacjonarnych, w których można obstawiać 

zakłady – jest ich w Polsce w sumie ponad 1000 – oraz ich stale rosnącej liczbie… Obecnie na rynku 
hazardowym legalnie działa 15 operatorów oferujących zakłady wzajemne. Jednocześnie, zakłady 
bukmacherskiej mają możliwość oferowanie gier online. Mogą także w określonych przypadkach 
reklamować się w telewizji, na portalach społecznościowych etc.

Jakie narzędzia kontroli muszą oferować swoim klientom? Przede wszystkim możliwość usta-
wienia limitu czasu gry i limitu środków przeznaczonych na grę. Każdy uczestnik gry jest wręcz 
zobowiązany do ustawienia na swoim koncie online limitów określających czas gry oraz ilość 
środków, jakie chce na nią przeznaczyć.

Limity możliwe do ustawienia:
a) kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na grę;
b) kwoty stawki jednego zakładu wzajemnego – bukmacherskiego;
c) kwoty stanowiące sumę przegranych zakładów wzajemnych – bukmacherskich;
d) czasu spędzonego na grze, rozumianego, jako czas od zalogowania się przez uczestnika gry do 
czasu wylogowania z niego, niezależnie od rzeczywistego czasu obejmującego czynności zwią-
zane z zawieraniem zakładów wzajemnych – bukmacherskich.

Poza limitami, o których mowa powyżej klient może skorzystać z zawieszenia, samowykluczenia 
lub zamknięcia konta.

Na stronie internetowej oferującej zakłady online powinny też umieścić, w widoczny sposób:

• informacje o zakazie gry osobom poniżej 18. roku życia, 
• informacje o ryzyku związanym z hazardem, 
• nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do 
strony tych instytucji.

Ponadto – firmy prowadzące gry online są zobowiązane do ochrony tych, którzy są najbardziej 
podatni na reklamę czyli wdrożenia procedury weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczest-
ników gry oraz zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlo-
wych na stronie internetowej.

KASYNA
Wydawać się może, że Ustawa nie objęła nowymi regulacjami kasyn stacjonarnych, co… nie jest 

prawdą. Zobowiązania oznakowania automatów – także umieszczonych w kasynach – określa Roz-
porządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie urządzeń losujących, 
urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz 
uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych.

W artykule 4, punkcie 4f Rozporządzenia jest bowiem mowa o tym, że na każdym z automa-
tów powinna być umieszczona w widoczny sposób informacja o ryzyku związanym z uprawia-
niem hazardu.

2
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Narzędzia odpowiedzialnej gry to zarówno działania wewnątrz firmy służące edukacji pracowników, 
jak i szereg narzędzi wspierających świadomość gracza oraz możliwość kontrolowania przez niego gry.

Szkolenia dla pracowników
Od lat rekomenduje się przeprowadzanie regularnych szkoleń wśród pracowników firm oferują-

cych gry pieniężne. Jest to jedno z najczęściej realizowanych przez firmy hazardowe działań w ob-
szarze odpowiedzialnej gry.

Na jakich szczeblach szkolenia powinny być realizowane i kogo należy szkolić? Oto cztery pod-
stawowe grupy pracowników, którzy powinni być objęci tym działaniem:

• Pierwszym, podstawowym jest szczebel kierowniczy – bez zgody managementu i zrozumie-
nia potrzeby takich działań trudno wdrażać odpowiedzialną grę.
• Kolejny szczebel, to osoby odpowiedzialne za marketing i komunikację. Szereg zapisów 
prawnych podkreśla, jak istotna jest właściwa komunikacja – m. in. ochrona grup ryzyka i osób 
niepełnoletnich przed informacjami zachęcającymi ich do gry.
• Następnie, osoby projektujące gry. Tym osobom, poza ogólną wiedzą dotyczącą ochrony gra-
cza, pomocne może być urządzenie ASTERIG.
Jest to pogram, który ocenia potencjał uzależniający danej gry oraz ryzyko związane z jej uży-
waniem. Więcej: http://asterig.com/index.php/en/
• Równolegle – szkolić należy osoby, które mają bezpośredni kontakt z graczami. Po pierwsze, 
to one mają jako pierwsze kontakt z graczem problemowym i mogą przekazać mu informacje 
pomocowe (np. telefon zaufania). Po drugie, zdarza się, że to kolektorzy czy sprzedawcy przez 
bliski i stały kontakt z grami losowymi, sami uzależniają się od nich, zatem powinni mieć za-
wczasu odpowiednią, profilaktyczną wiedzę na ten temat. Po trzecie, kontakt z osobą uzależ-
nioną od hazardu bywa bardzo trudny. Kolektorzy i sprzedawcy powinni wiedzieć jak siebie 
chronić i jak radzić sobie z uzależnionym graczem.

W Polsce nie ma obowiązku szkolenia kadry w ramach odpowiedzialnej gry. Jednak jest ono do-
browolnie realizowane przez większość firm oferujących gry losowe.

W przypadku samych graczy, powszechnie używanymi niemal na całym świecie są trzy na-
rzędzia:

Samowykluczenia określane także w Polsce, jako autozakazy
To powszechnie używane narzędzie odpowiedzialnej gry przez większość firm na świecie. Po 

pierwsze, nie wymaga niczego od firmy, która jest operatorem gry hazardowej, ponieważ całą 
odpowiedzialność oraz decyzyjność leży po stronie gracza. Gracz może podjąć (lub nie) decyzję 
o tym, że jego konto do gry może być zamknięte lub zawieszone. Oznacza to, że przez wybrany 
okres gracz nie będzie miał możliwości uczestniczenia w grze. Taka decyzja może obejmować wy-
brany okres (np. 3 miesiące) lub zostać podjęta definitywnie, to znaczy zamknąć nieodwracalnie 
konto gracza lub aktem notarialnym zakazać wstępu np. do kasyna. Narzędzie to jednak nie jest 
narzędziem, które de facto zapobiega uzależnieniu od hazardu – badania sugerują wręcz, że nie 
jest skuteczne. Po pierwsze, byłoby funkcjonalne jedynie wówczas, gdyby wszyscy operatorzy gier 
losowych w danym kraju dysponowali jedną bazą klientów – a samowykluczenie obejmowałoby 
niemożność gry u każdego z nich.

Jednocześnie – wyniki badań informują także o tym, że zamykanie konta może być związane 
z najróżniejszymi przyczynami, na przykład: brakiem satysfakcji z oferowanych przez operatora 
gier losowych usług. Zatem nie ma tu bezpośredniego przełożenia na to, że decyzję tę podejmują 
osoby uzależnione lub grające problemowo.

NARZĘDZIA
ODPOWIEDZIALNEJ GRY3
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Ograniczenia wieku
Osoby niepełnoletnie nie mają prawa uczestniczyć w grach na pieniądze. Podstawowym narzę-

dziem kontroli ograniczenia wieku w salonach i kasynach jest wymóg okazania dowodu tożsamości 
przed podjęciem gry. Podczas przystąpienia do gry online podobnie – trzeba wysłać skan dowodu 
potwierdzającego tożsamość, a także podać swój numer pesel i numer konta. 

Limity czasu i gry 
Gracz może zadeklarować, powyżej jakiej stawki nie zagra (dziennie, miesięcznie). Stawka ta, raz 

ustalona, może ulec podwyższeniu tylko wówczas, gdy taką prośbę zaakceptuje operator – ale na 
odpowiedź operatora trzeba poczekać minimum 24 godziny. Podobnie jest z określeniem limitu 
czasu spędzonego maksymalnie na grze w okresie miesięcznym, dobowym, etc.

Coraz więcej badań dostarczyło empirycznych dowodów sugerujących, że ustalanie limitów pie-
niężnych i przestrzeganie takich limitów ma działanie profilaktyczne. Okazuje się też, że gracze 
cenią sobie te narzędzia i uważają je za potrzebne, choć niekoniecznie stosują oba ograniczenia 
w równy sposób – zdecydowana większość graczy wybiera ograniczenia finansowe (85%), zaś 
ograniczanie czasu, jest wybierane zdecydowanie rzadziej (15%). Jednocześnie warto podkreślić, 
że uczestnicy, którzy otrzymali możliwość ustawienia limitu czasu przed rozpoczęciem gry (w wy-
niku wyskakującego na ekranie komunikatu, który dał im taką możliwość) byli znacznie bardziej 
skłonni do tego, by uprawiać hazard przez znacznie krótszy czas niż uczestnicy, którzy nie otrzy-
mali takiej instrukcji.

Badania naukowe mówią także, że dobrowolne limity wydają się wskazywać odpo-
wiedni efekt w pożądanej grupie docelowej tj. najbardziej intensywnych graczy.

To rozwiązanie powinno być wdrożone systemowo, tak, by – przykładowo - gracz używając dwóch 
lub więcej kont u dwóch lub więcej operatorów gier online miał te same ustawienia kontroli wy-
datków i czasu spędzanego na grze. 

Informacje edukacyjne skierowane do gracza
Gracz może mieć kontakt z szeregiem informacji na temat tego, czym jest odpowiedzialna gra 

oraz jak grać odpowiedzialnie. Informacje te zazwyczaj umieszczane są przez operatorów gier lo-
sowych na stronie www oraz są bezpośrednio rozdawane w miejscach gry w formie ulotek.

Wiemy jednak, że informacje prezentowane w tej formie nie mają mocy perswazyjnej równej 
informacjom spersonalizowanym. Stąd, ciekawszym, skuteczniejszym narzędziem, jest bezpośred-
nie informowanie gracza w czasie gry za pomocą tzw. wyskakujących okienek, czyli POP-UP.

Jakie warunki muszą być spełnione by zwiększyć skuteczność POP-UP’ów? Zbadano optymalny 
czas, w którym wiadomości POP-UP powinny się pojawiać w trakcie sesji hazardowej – okazało się, 
że najskuteczniejszym był komunikat wyskakujący po 60 minutach grania (w porównaniu z 15, 30 
i 45 minutami) i to on spowodował ogólny spadek czasu spędzonego na grze.
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POP-UP’y mogą informować o czasie spędzonym na grze, o ilości środków wydanych w danym 
dniu, etc. 

Jednak, mimo, że skuteczność wyświetlania takich okienek jest większa od skuteczności zwy-
kłych informacji, to w perspektywie ograniczenia lub zaprzestania gier przez graczy jest dyskusyj-
na. Badania mówią wręcz, że reaguje na nie średnio 1 procent graczy. Dlatego na świecie powoli 
wchodzą w użycie nowoczesne programy, które potrafią śledzić zachowanie osób grających a dzię-
ki temu określić, kiedy zaczynają one zbyt wiele ryzykować. Przykładowo: kiedy zwiększają stawki 
w grze lub intensyfikują grę. Program dostarcza mu spersonalizowanych informacji, jednocześnie 
stara się zmotywować do zmiany zachowania.

Jednym z takich programów jest opracowany przez dr Marka Griffithsa i Michaela Auera 
program o nazwie MENTOR. Jak mówi Michael Auer: Informacje są dostarczane graczowi za-
równo wizualnie, jak i numerycznie. Dodatkowo system 
analizuje zachowania graczy i jak tylko wykryje znaczą-
ce zmiany, np. ktoś zwiększa swoje stawki, zwiększa czas 
gry lub przełącza się na bardziej ryzykowną grę, opro-
gramowanie dostarcza spersonalizowane wiadomości 
do graczy, podając te informacje i pytając, na przykład: 
„Czy jesteś pewien, że nie grasz dłużej, niż początkowo 
miałeś zamiar?”.

Gracz ma wtedy narzędzia do zbadania swojego za-
chowania związanego z hazardem. System nie wyklu-
cza graczy, po prostu dostarcza informacji; nie identy-
fikuje problemowych hazardzistów w sposób kliniczny, 
opiera się wyłącznie na koncepcji świadomego wyboru 
gracza”1.W badaniu oceniono skuteczność MENTORA 
wśród 1 015 graczy online. Wyniki pokazały, że gracze 
internetowi otrzymujący spersonalizowane informacje 
spędzili znacznie mniej czasu i wydali mniej pieniędzy 
na grach w porównaniu z grupą kontrolną, która nie 
otrzymała spersonalizowanych komunikatów.

1 http://www.casinointernational-online.com/mentor-changing-the-way-we-play/

https://fsws.gov.mt/en/fsws/news/Documents/Documents%202016/Mark%20Griffiths.pdf
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ILE OSÓB W POLSCE JEST
UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU?

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI
A UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

Od prawie 10 lat w Polsce prowadzone są badania poświęcone skali uzależnienia od ha-
zardu. Informacje z nich płynące ulegają zmianom adekwatnie do transformacji na rynku gier 
hazardowych dostępnych w naszym kraju. Przykładowo - jeszcze 10 lat temu grupą najbardziej 
zagrożoną problemami wynikającymi z grania były osoby korzystające z gier na automatach 
o niskich wygranych. Dziś taką grupą stają się prawdopodobnie osoby grające online. Według 
badań międzynarodowych przeciętnie od hazardu uzależnia się od 0,5 do 5 procent społe-
czeństwa na świecie. Wyniki badań umieszczone poniżej ilustrują skalę problemu w Polsce 
w ostatnich latach:

Wyniki badań CBOS z 2012 roku: wśród ogółu grających w ciągu ostatniego roku około 1% mia-
ło poważny problem z hazardem, a mniej niż 4% umiarkowany poziom ryzyka uzależnienia. Nie-
mniej oznaczało to, że ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. 
– narażonych na ryzyko uzależnienia.

Wyniki badań CBOS z 2015 roku: w sumie 7,1% Polaków w wieku 15+ to osoby grające w jaką-
kolwiek grę na pieniądze codziennie lub kilka razy w tygodniu (co najmniej dwa razy). Symptomy 
uzależnienia występowały u 5,3% Polaków w wieku 15+, w tym 0,7% to osoby wysoce zagrożone 
uzależnieniem od hazardu (czyli 28 tys. osób).

Kolejne badania CBOS są w trakcie realizacji, a ich wyniki zostaną opublikowane jeszcze 
w 2019 roku.

Utarło się myśleć, że to grający mężczyźni są 
bardziej zagrożeni uzależnieniem od hazar-
du niż kobiety. Faktycznie, wg. badań CBOS 
u co piątego gracza płci męskiej występują 
symptomy uzależnienia, a zagrożonych 
kobiet jest dwukrotnie mniej (sympto-
my zagrożenia uzależnieniem można 
zaobserwować u 21,4% grających 
mężczyzn i u 9,1% kobiet).

Jednak w ostatnich latach coraz 
większą uwagę skupia się na problemie 
uzależnienia u kobiet – jako wcześniej po-
mijanego i niedostrzeganego.

Z wywiadu z dr Bernadetą Lelonek-Kuletą w „Świecie 
Problemów” – Według badań CBOS z 2015 roku kobiety grające hazardowo stanowią 45,9%, a męż-
czyźni 54,1% Co ważne, zaangażowanie kobiet w hazard wzrosło w roku 2014 w stosunku do 2012 
o 4,3%. Nie powiedziałabym więc, patrząc na te dane, że hazard wśród kobiet jest dużo mniej rozpo-
wszechniony. Skala zaangażowania wśród obydwu płci jest podobna. Jeśli mówić o problemowym 

4

5
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KTÓRE Z GIER SZCZEGÓLNIE 
MOGĄ UZALEŻNIAĆ

Każda gra może uzależniać. Jednak największy potencjał uzależniający mają te gry losowe, 
w których wygrana lub przegrana następuje bardzo szybko, które są łatwo dostępne, w których 
kwota potrzebna do obstawienia gry jest stosunkowo niska.

Są to przede wszystkim gry na automatach o niskich wygranych. Mówią o tym niemal wszystkie 
badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach na świecie. Informacje płynące z badań pod-
kreślają, że najwięcej osób, które uzależniło się od hazardu było graczami grającymi na tzw. jedno-
rękich bandytach. Także w Polsce – jak wykazały badania CBOS – grami o najwyższym potencjale 
uzależniającym były głównie gry na automatach o niskich wygranych. Jak piszą autorzy raportu 
CBOS 2012 „wśród graczy zagrożonych ryzykiem uzależnienia lub mających problem z hazardem 
szczególną uwagę zwraca wysoki odsetek osób grających na automatach (co trzecia)”. Dodatko-
wym niebezpieczeństwem, które sprzyjało powstawaniu uzależnieniu była właśnie powszechna 
dostępność punktów z automatami oraz prostota zasad tej gry, jak również, niskie kwoty, za które 
można było obstawiać wynik wygranej. Przypomnijmy: w roku 2009 w Polsce było na rynku ponad 
25 tys. automatów do gry – i to wówczas nastąpił wzrost liczby osób zgłaszających się na terapię 
z powodu uzależnienia od hazardu.

Z tego powodu ustawodawca zmienił przepisy, w efekcie czego wszystkie punkty z automatami 
o niskich wygranych zostały zamknięte, a zamian otwarto sieć salonów, które objęto monopolem 
państwa oraz poddano szczególnej kontroli . 

Obecnie kryteria gier o wysokim potencjale uzależniającym spełniają także gry losowe ofe-
rowane online.

Jak mówi Krzysztof Pielechow-
ski, specjalista psychoterapii uza-
leżnień, który prowadzi terapię 
dla osób uzależnionych od hazardu
– Każdy może grać w domu – a licz-
ba osób grających stale rośnie. Jak 
mówi dr Mark Griffiths badania re-
alizowane na świecie potwierdzają 
obserwacje codzienne wynikające 
z mojej praktyki terapeutycznej: 
około 8-16% dorosłych grało onli-
ne w ciągu ostatniego roku. Bada-
nia te wykazały również, że istnie-
je wiele cech hazardu online, które 
sprawiają, że jest potencjalnie ry-
zykowny. Czynniki te obejmują 
zwiększoną dostępność, przystęp-
ność cenową, anonimowość i spe-
cyficzne cechy strukturalne gier 
online, takich jak wysoka często-
tliwość zdarzeń.

graniu jest to 9,1% grających kobiet i 21,4% grających mężczyzn. A więc także sporo. /…/ Według 
niektórych badaczy, szczególnie podatne na doświadczanie szkód z powodu hazardu są kobiety star-
sze, z uwagi na ich wzrastającą społeczną izolację, samotność (mąż zmarł lub odszedł), brak alterna-
tywnych rozrywek oraz problemy zdrowotne.

6
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GDZIE SKIEROWAĆ OSOBĘ UZALEŻ-
NIONĄ OD HAZARDU LUB OSOBĘ 
JEJ BLISKĄ, JEŚLI SZUKA POMOCY?

Telefon Zaufania: 801  889 880
od poniedziałku do piątku w godzinach

17:00 – 22:00.
www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Poradnia online i Telefon Zaufania
– anonimowo, bezpłatnie.

POCHODZENIE SPOŁECZNE 
GRACZY

Wyniki badania CBOS informowały, że problem uzależnienia od hazardu dotyka w większym 
stopniu osoby słabiej wykształcone, a w mniejszym – graczy z wyższym wykształceniem.

Większe nasilenie problemów z graniem miało miejsce w mniejszych miejscowościach (wieś – 40%) 
niż dużych miastach (miasta po wyżej 500 tys. – 4,6%).

Ekspertami udzielającymi porad w Telefonie Zaufania są doświadczeni psycholodzy, skoncen-
trowani na szukaniu rozwiązań i motywowaniu osób zgłaszających się do podejmowania zmian 
służących rezygnacji ze szkodliwych zachowań. Działalność telefonu zaufania obejmuje prowa-
dzenie konsultacji i udzielanie wsparcia psychologicznego osobom cierpiący z powodu uzależnień 
behawioralnych i ich bliskim, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Ekspertami udzielającymi porad w poradni online www.uzaleznieniabehawioralne.pl są: tera-
peuta, psycholog, pracownik socjalny, pedagog, a odpowiedzi są wysyłane zazwyczaj już na na-
stępny dzień po wpłynięciu pytania.

Na stronie www.uzaleznieniabehawioralne.pl znajduje się także spis placówek i ośrod-
ków terapeutycznych w całej Polsce, które udzielają pomocy osobom uzależnionym od 
czynności i ich bliskim.

7

8
W Polsce oferowana jest nieodpłatna i anonimowa pomoc dla osób, które są uzależnione od 

hazardu, a także dla ich bliskich. Jest to możliwe głównie dzięki środkom Funduszu Rozwiązywa-
nia Problemów Hazardowych. Instytucja ta finansuje bowiem szereg działań, takich jak terapia dla 
osób uzależnionych, działania profilaktyczne, szkolenia dla pracowników firm hazardowych jak 
i terapeutów uzależnień, a także infolinię (telefon zaufania) oraz poradnię online. Zarówno infoli-
nia jak poradnia online na bieżąco udziela porad oraz wsparcia wszystkim potrzebującym.
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ODPOWIEDZIALNA GRA – STANDARDY 
EUROPEJSKIE: THE EUROPEAN LOTTERIES 

STANDARDY ODPOWIEDZIALNEJ GRY 
OPRACOWANE PRZEZ THE EUROPEAN 
LOTTERIES

I. BADANIA
Członkowie EL, współpracując z odpowiednimi interesariuszami, promują (np. inicjując / anga-

żując się / upowszechniając wyniki) badania i analizy, w celu poszerzenia wiedzy społeczeństwa 
na temat hazardu problemowego. Może to obejmować finansowanie analiz naukowych i badań, jak 
również organizowanie lub uczestnictwo w seminariach i konferencjach oraz wspieranie prac EL 
dotyczących odpowiedzialnej gry. Odpowiedzialność za badania nad poziomem uzależnienia za-
zwyczaj spoczywa na państwie. W razie potrzeby członkowie EL powinni współpracować przy tych 
badaniach, a wyniki wykorzystywać do tworzenia przyszłych instrumentów odpowiedzialnej gry.

II. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Członkowie EL mają zapewnić pracownikom szkolenia i informować ich o odpowiedzialnej grze. 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie odpowiedzialnej gry i otrzymać informacje 
dotyczące przyczyn hazardu problemowego.

Przynajmniej raz w roku, wszyscy pracownicy członków EL powinni być informowani o prowa-
dzonych programach odpowiedzialnej gry. Firmy zrzeszone w EL będą dbać o to, aby informacje 
były aktualne i przeglądane w regularnych odstępach czasu, tj. corocznie. Pracownicy (również 
czasowi i kontraktowi), w zależności od typu pracy i interakcji z klientami, zostaną przeszkoleni 
w zakresie odpowiedzialnej gry, w tym (w stosownych przypadkach) odbędą szkolenie dotyczące 
kierowania na leczenie graczy, u których może wystąpić problem uzależnienia.

The European Lotteries (dalej: EL) jest organizacją parasolową, która stowarzysza ponad 70 firm 
loteryjnych oraz firm oferujących zakłady sportowe w Europie, a także z takich krajów, jak Izrael, 
Kazachstan czy Azerbejdżan.

Stowarzyszenie zostało utworzone w 1983 r. na mocy prawa szwajcarskiego i ma siedzibę w Lo-
zannie w Szwajcarii. W 1999 roku przyjęło nazwę The European Lotteries. Tej European Lotteries 
prowadzona jest zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości.

Polskę reprezentują tam Totalizator Sportowy oraz Totolotek S. A. Warto jednak podkreślić, że 
każda firma oferująca w Polsce legalnie zakłady bukmacherskie może aspirować i kandydować 
do przystąpienia do EL.

Totalizator Sportowy wspominał już o EL w swoim raporcie Odpowiedzialności Społecznej za 
lata 2011-2012 „European Lotteries to branżowe stowarzyszenie skupiające loterie z kilkudziesię-
ciu państw. Członkowie EL przekazują środki na działania pożytku publicznego i podejmują działa-
nia na rzecz odpowiedzialnej gry. Organizacja promuje zrównoważony rozwój oraz społeczną od-
powiedzialność biznesu. Tworzy platformę dialogu umożliwiającą wymianę wiedzy oraz dobrych 
praktyk pomiędzy swoimi członkami. Promuje również komunikację pomiędzy swoimi członkami 
a instytucjami Unii Europejskiej i rządami państw europejskich”.

9
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Pracownikom obsługi klienta należy zapewnić szkolenie w zakresie problematycznego hazardu, 
aby mogli szybko i skutecznie pomagać graczom w decyzjach o samowykluczeniu i zmniejszeniu 
częstotliwości gry. Kursy aktualizujące posiadaną wiedzę powinny być organizowane w miarę po-
trzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku gdy prawo określa minimalny wiek dla graczy, wszyscy pracownicy sprzedający 
produkty loteryjne przechodzą szkolenie dotyczące kontroli wieku gracza (np. dotyczące wyko-
rzystywania dowodów tożsamości lub dodatkowych form identyfikacji), w tym szkolenie jak się 
zachować, gdy potrzebna jest dodatkowa identyfikacja.

Dział Corporate Social Responsibilty lub odpowiednia inna komórka powinny stale monitoro-
wać, czy proponowane szkolenie zostało ukończone.

III. PROGRAMY DLA SPRZEDAWCÓW/KOLEKTORÓW
Wszystkie osoby mające bezpośredni kontakt z graczem (kolektorzy i sprzedawcy) powinny 

otrzymać materiały informacyjne (np. broszury, ulotki, plakaty itp.) w celu podniesienia ich świa-
domości w zakresie odpowiedzialnej gry i edukowania w kwestiach związanych z hazardem pro-
blematycznym. Członkowie EL zapewniają, że będą ich informować (na piśmie), że nie wolno ofe-
rować graczom kredytów ani akceptować (w niektórych jurysdykcjach) kart kredytowych.

W przypadku gdy członkowie EL oferują graczom możliwość samowykluczenia, np. poprzez kar-
tę gracza, sprzedawcy są informowani (na piśmie), w jaki sposób ten system działa i może być ak-
tywowany/usuwany przez graczy lub na ich rzecz. Zanim nowi pracownicy zostaną dopuszczeni do 
pracy w punkcie lub kolekturze, w której oferowane są gry, powinni przejść szkolenie w zakresie 
odpowiedzialnego grania. Członkowie EL, regularnie oceniają realizację prowadzenia szkoleń dla 
sprzedawców i kolektorów dotyczących kierowania na leczenie i istoty hazardu problematycznego 
oraz monitorują adekwatność i skuteczność sprzedawców co najmniej raz w roku.

IV. GAME DESIGN
Członkowie EL, w celu analizy czynników ryzyka, przeprowadzają ocenę skutków społecznych 

przed wprowadzeniem na rynek każdego nowego produktu. 
Czynniki ryzyka należy dokumentować, a wszelkie strategie harmonizacji skrupulatnie rejestro-

wać, tak aby w razie potrzeby dokonać ich przeglądu.
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Firmy członkowskie muszą być świadome zagrożeń związanych z problematycznym hazardem 
na poziomie danego produktu/gry (np. częstotliwość zdarzeń, prawdopodobieństwo wygranej, 
„prawie wygrana” ...), na poziomie sytuacyjnym (np. lokalizacja i liczba salonów gier) i na poziomie 
organizacyjnym (np. marketing i reklama).

Członkowie EL rozważają, czy ocena skutków społecznych, w szczególności dotyczących produk-
tu lub usługi „wysokiego ryzyka”, powinna być weryfikowana przez niezależną instytucję. Doku-
mentują swoją decyzję/wybór jako część oceny skutków społecznych.

V. KANAŁY ZDALNEJ GRY
Rejestracja graczy wymaga co najmniej podania przez konsumenta nazwiska, wieku, adresu oraz 

unikalnej nazwy użytkownika i hasła. W stosownych przypadkach i w zależności od oferowanych 
produktów, członkowie EL zapewniają, aby ich zdalne platformy hazardowe (Internet, telewizja 
cyfrowa, urządzenia mobilne) obejmowały, zgodnie z prawem miejscowym, np.:

• Udokumentowany adres
Udokumentowany adres podany przez konsumenta jest formalnie sprawdzany przez członków 

EL lub podmiot zewnętrzny zanim klient zostanie uznany za „w pełni zarejestrowanego”.
• Ograniczenia wieku i system weryfikacji
Wiek konsumenta jest formalnie sprawdzany przez członków EL lub osoby trzecie (zgodnie 

z przepisami prawa), zanim konsument zostanie „formalnie zarejestrowany” przez członka EL.
Należy jasno poinformować, że obowiązuje zakaz gry dla małoletnich, poprzez oznakowanie 

„minimalny wiek gracza 16, 18 lub 21 lat” (zgodnie z prawem miejscowym) oraz wywiesić czytelne 
informacje o zakazie gry dla małoletnich.

W przypadku identyfikacji gracza niepełnoletniego członkowie EL powinni stosować się do ja-
snych i udokumentowanych zasad, m. in. zwrotu depozytów i postępowania z zakładami i wygranymi.

Członkowie EL promują stosowanie zatwierdzonego programu filtrującego w celu zablokowania 
przez klientów lub rodziców dostępu nieletnim do stron z grami.

Jeśli brak jest przepisów zakazujących gry nieletnim, Loteria i członkowie EL powinni zamiesz-
czać ostrzeżenia o ryzyku związanym z grą małoletnich, a członkowie EL robić wszystko, aby unie-
możliwić grę małoletnim.

• Limity gier, wydatków, wpłat lub strat określane przez klientów lub domyślne przez system
Należy zdefiniować pewne obowiązkowe limity (ustawione przez użytkownika lub domyślnie 

przez Loterię) przed dopuszczeniem klienta do gry. Klienci mają możliwość swobodnej modyfika-
cji własnych limitów. Zmniejszenie limitu działa natychmiast. Jego podwyższenie odbywa się po 
minimalnym okresie karencji (np. 24 godziny).

• Instrumenty poza-kredytowe
Członek EL nigdy nie zezwala na ujemne saldo na żadnym rachunku konsumenckim.
• Opcje dobrowolnego samowykluczenia dla graczy
Procedury dobrowolnego samowykluczenia są wyraźnie opisane na stronie internetowej. Gra-

cze mają możliwość dobrowolnego samowykluczenia się za pośrednictwem strony internetowej. 
Ponadto samowykluczenie mogłoby być również dostępne za pośrednictwem działu obsługi klien-
ta. Żadne działania marketingowe nie będą kierowane do samowykluczonych graczy w okresie ich 
wykluczenia.

• Sprawdzanie w czasie rzeczywistym na ekranie gry (np. korzystając z zegara sesji, ostrzeżeń 
dotyczących limitów, ograniczeń lub przerw)
W niektórych grach, gdzie czas jest ważny (np. w grach o wysokiej częstotliwości losowań, lub 

gdy występuje konkurencja pomiędzy graczami np. przy pokerze), informacje o czasie połączenia 
lub zegar powinny być stale wyświetlane na wszystkich stronach.

W zależności od rodzaju rozgrywanej gry, klient powinien mieć możliwość dodawania innych 
elementów kontroli, takich jak np. pojawiające się ostrzeżenia związane z limitami lub informacją 
o czasie trwania sesji (szczególnie podczas zawodów pomiędzy graczami, gdzie czas spędzony 
może stać się problemem).

Gracze powinni również być informowani o swojej działalności hazardowej za pośrednictwem 
wszystkich środków i urządzeń, na których mogą grać (takich jak Internet, telefon komórkowy, ta-
blet, telewizja cyfrowa, itp.) w zakresie:

- salda konta,
- stawki w danym okresie czasu (sesja, dzień, tydzień, miesiąc, …),
- wygranej, straty, depozytu, itp.
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Aby lepiej informować konsumentów, każda gra powinna wyraźnie kończyć się wynikiem: wygra-
na lub przegrana. Należy także ustawić minimalną przerwę między dwiema grami (np. 10 sekund).

Na wszystkich stronach serwisu należy umieścić logo lub inne ostrzeżenie, aby poinformować 
graczy o ryzyku związanym z grami hazardowymi.

• Kontrola ochrony danych
Członek EL dołoży wszelkich starań mających na celu ochronę prywatności graczy oraz opubli-

kujeswą politykę prywatności na stronie internetowej.
Gracz ma prawo ustanowić zakaz ujawniania jego danych osobowych osobom trzecim w celach 

marketingowych oraz musi mieć możliwość korygowania/zmieniania tychże. 
Należy także dołożyć wszelkich starań, aby chronić dane osobowe wszystkich klientów.
• Linki na każdej stronie internetowej, pod którymi można znaleźć informacje na temat odpo-
wiedzialnej gry (np. numery infolinii, kontakt do ośrodków terapii uzależnień etc.)
Ponadto na stronach www powinny się znaleźć: 
- narzędzia dające możliwości samooceny, aby pomóc ludziom ocenić, czy grają odpowiedzialnie,
- prosty proces samooceny (np. autotest) w celu określenia potencjału ryzyka,
- wyjaśnienia, jak grać bezpiecznie. 
Wszelkie informacje dotyczące odpowiedzialnej gry powinny być dostępne we wszystkich języ-

kach, w których można grać.

VI. REKLAMA I MARKETING
Członkowie EL nie kierują reklam do grup szczególnie narażonych (ze względu na wiek, status 

społeczny lub zachowania graczy).

Operatorzy zatem:
- unikają reklamy skierowanej do osób niepełnoletnich we wszelkich reklamach gier lub mate-
riałach promocyjnych,
- nie nakłaniają osób niepełnoletnich do gry,
- w sposób jasny i widoczny prezentują informację o zakazie uprawiania hazardu przez osoby 
niepełnoletnie.

Wszelkie reklamy handlowe i komunikaty promocyjne muszą być opatrzone ostrzeżeniem 
o ograniczeniu wiekowym (tam, gdzie jest to możliwe).

Członkowie EL przyjmują kodeks reklamy i marketingu, który zapewnia, że reklama i sprzedaż 
oraz działania promocyjne nie zachęcają nieletnich lub graczy problematycznych, ani nie 
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przekazują graczowi wprowadzających w błąd informacji, takich jak fałszywe wrażenie dotyczące 
szans wygranej.

Kodeks zapewnia także, że kampanie reklamowe i marketingowe:
- nie oferują nieuzasadnionej zachęty do lojalności gracza, sugerując mu, że wygra więcej jeśli 
spędzi więcej czasu na grze,
- nie będą sugerować, że gra jest alternatywą dla pracy lub szansą wyjście z trudności finan-
sowych,
- w jasny sposób pokazują warunki i zasady promocji, określają datę i godzinę oraz nie zmieniają 
ich bezzasadnie po zakończeniu obstawiania,
- zawsze dokładnie przedstawiają szanse wygranej, nagrody, losowość itp.,
- wykluczają wszelkie treści, które wykorzystują obawę gracza o własną sytuacje finansową,
- nie zachęcają konsumentów do odrobienia strat spowodowanych grą,
- nie zachęcają do dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, religię, płeć, 
orientację seksualną lub wiek,
- wykluczają wszelkie treści, które zawierają przemoc lub zachęcają do niej, treści związane 
z wykorzystywaniem seksualnym lub zachowaniami niezgodnymi z prawem,
- nie współpracują ani nie umieszczają linków do reklam firm oferujących szybkie pożyczki, 
z których można natychmiast skorzystać na potrzeby gier hazardowych,
- umożliwiają rezygnację z subskrypcji, usługi poczty elektronicznej lub komunikacji SMS-owej.

VII. SKIEROWANIE NA LECZENIE
Członkowie EL aktywnie współpracują z organizacjami specjalizującymi się w odpowiedzial-

nej grze, ośrodkami terapeutycznymi lub pracownikami służby zdrowia, aby zrozumieć punkt 
widzenia osób uzależnionych na produkty loteryjne i związanej z nimi reklamy na sytuację 
osób uzależnionych.

Informacje na temat miejsc pomocowych (dane kontaktowe ośrodków terapeutycznych/numer 
telefonu zaufania dla osób uzależnionych etc.) powinny być dostępne w formie drukowanej i po-
winny być wyraźnie widoczne w miejscach hazardu, jak również dostępne na stronach interneto-
wych członków EL.

Stosowanie, adekwatność i skuteczność tych działań podlega przeglądowi przez członków EL co 
najmniej raz w roku.

VIII. EDUKACJA GRACZY
Członkowie EL dbają o rzetelne 

informowanie graczy o zasadach 
oferowanych gier oraz mechani-
zmach kontroli gry w następujący 
sposób: 
• zasady gry powinny być dostępne 
dla klientów przez cały czas,
• w przypadku gdy gry są dostępne 
w wielu językach, zasady i informa-
cje o odpowiedzialnej grze muszą 
być dostępne w tych wszystkich ję-
zykach,
• należy podawać szczegółowe in-
formacje na temat szans wygranej 
w każdej grze, które pozwalają gra-
czowi ocenić ryzyko i korzyści pły-
nące z gry,
• na stronie głównej należy wyraź-
nie wskazać środki ograniczające 
wiek, np. zakaz gry dla osób poniżej 
18 roku życia (w zależności od pra-
wa miejscowego),
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• w przypadku braku prawnego (lub ustalonego przez operatora) limitu wieku, należy zamieścić 
informacje o ryzyku związanym z hazardem nieletnich,
• informacje dotyczące odpowiedzialnej gry i ochrony klientów powinny być udostępniane na 
stronie internetowej,
• ponadto powinny być dostępne informacje dotyczące limitu wieku, odpowiedzialnej gry, 
ochrony klientów oraz informacje o tym, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku problemów 
z hazardem.
Jeżeli powyższe informacje nie są dostępne w formie drukowanej w miejscach gier hazardowych 

(np. punktach detalicznych), członkowie EL zapewniają, że szczegóły dotyczące sposobu uzyskania 
takich informacji są wyraźnie dostępne dla graczy/sprzedawców.

Jeżeli materiały są dostępne w formie drukowanej, należy je umieścić w miejscu, w którym moż-
na uzyskać do nich dyskretny dostęp. Jeżeli na miejscu znajduje się bankomat, także w jego pobli-
żu umieszcza się ulotki.

IX. ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
Członkowie EL regularnie angażują się w prowadzenie i wdrażanie odpowiedzialnej gry wraz ze 

swoimi głównymi interesariuszami (takimi jak grupy wyznaniowe, odpowiednie organizacje chary-
tatywne, specjaliści ds. leczenia, pracownicy socjalni i naukowcy) w sposób formalny i nieformalny 
oraz uwzględniają to w swojej sprawozdawczości. Zaangażowanie powinno dawać interesariuszom 
możliwość wyrażenia wątpliwości lub zadawania pytań.

X. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, POMIARY I CERTYFIKACJA
Członkowie EL składają interesariuszom sprawozdanie na temat wpływu i zakresu swoich pro-

gramów odpowiedzialnej gry. Sprawozdawczość ta obejmuje politykę w zakresie odpowiedzialnej 
gry, cele, zobowiązania i wskaźniki, a raporty składane są okresowo.

Członkowie EL dokonują niezależnej weryfikacji własnej działalności w oparciu o standardy 
określone w osobnych wytycznych dotyczących procesu certyfikacji EL.

XI. ELEKTRONICZNE AUTOMATY DO GIER (EGM'S) 
Automaty EGM obejmują terminale wideo VLT, gry z nagrodami AWP, interaktywne terminale 

wideo IVT i automaty loteryjne z natychmiastową wygraną EIL. Członkowie EL zdają sobie sprawę, 
że gry loteryjne na automatach EGM mogą być potencjalnie groźniejsze z punktu widzenia hazardu 
problematycznego niż zwykłe gry loteryjne.

Przy zakupie i instalacji nowych gier na automaty EGM, należy uwzględnić szybkość gry oraz jej 
możliwy wpływ pojawienie się hazardu kompulsywnego. Członkowie EL mają możliwość kontrolo-
wania prędkości. W celu wybrania odpowiedniej prędkości gry będą konsultować się ze specjali-
stami (odpowiednia = skonsultowana ze specjalistami).
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Automaty EGM umieszcza się 
w centralnym miejscu. Nie mogą 
być ukryte, a sprzedawcy muszą 
być w stanie widzieć maszyny 
przez cały czas (w celu zapobie-
gania hazardowi nieletnich). Auto-
maty należy rozmieszczać tak, aby 
personel mógł skutecznie reago-
wać na naruszenia.

W miarę możliwości na ekranie 
automatu EGM powinny znajdo-
wać się komunikaty o zapobiega-
niu naruszeniom. Komunikaty te 
powinny być zdefiniowany wspól-
nie ze specjalistami ds. odpowie-
dzialnej gry.

Automat EGM pozwala (w sto-
sownych przypadkach) na okre-
ślenie czasu lub limitów pie-
niężnych dla graczy, oferuje 
możliwość „ochłodzenia” emocji 
graczy, a także możliwość rze-
czywistej kontroli (automatyczna 
wypłata gotówki po określonej 
kwocie, przewijanie wiadomości 
nt. odpowiedzialnej gry lub po-
wtarzających się przypomnień, 
wyciągu z wydatków, zegara itp.) 
W stosownych przypadkach ofe-
ruje automatyczną wypłatę go-
tówki po wysokich wygranych, po 
osiągnięciu określonych progów, 
po określonym czasie gry lub po 
wydaniu określonej kwoty.

Automat EGM daje graczom 
możliwość dobrowolnego samo-
wykluczenia (w stosownych przy-
padkach).

Członkowie EL oferują sprzedaw-
com i kolektorom prowadzącym 
salony gier na automatach EGM 

specjalne szkolenia na temat odpowiedzialnej gry. Nie zezwalają im na grę we własnych punktach 
sprzedaży i umieszczają zasady odpowiedzialnej gry na automatach EGM w umowie z detalistą.

Automat EGM oferuje system weryfikacji wieku.
Reklama powinna skupiać się na odpowiedzialnej rozrywce i grze. Na automacie lub w jego oto-

czenie znajduje się informacja na temat szans wygranej oraz wypłacie.
Informacje przekazywane na automaty EGM lub umieszczane w ich otoczeniu powinny jasno 

wskazywać, że wygrana jest sprawą przypadku i nie zależy od umiejętności czy wiedzy gracza.
Członkowie EL dostarczają także graczom na automatach EGM informacje o tym, jak kontaktować 

się z telefonem zaufania dla graczy. 
Ponadto, Członkowie EL powinni unikać sprzedawania alkoholu graczom podczas gry. Graczom 

nie należy oferować darmowych drinków alkoholowych. 
Członkowie EL mają obowiązek sprawdzenia przestrzegania wszystkich zasad odpowiedzialnej 

gry na automatach EGM przez „tajemniczych” klientów.
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W Polsce według definicji medycznych mówimy o „patologicznym hazardzie” – nie zaś o „uza-
leżnieniu od hazardu”. Patologiczny hazard jest zaburzeniem psychicznym i ujęty został w nastę-
pujących klasyfikacjach chorobowych:

• DSM (ang. Diagnostic and statistical manual of mental disorders), obecnie obowiązuje V rewizja 
klasyfikacji „zaburzenie uprawiania hazardu” ATP,

• ICD (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Klasyfi-
kacja ICD-10, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia obowiązuje w Polsce od roku 1996.

Jak pisze dr Bogusław Habrat w książce „Zaburzenia uprawiania hazardu  i inne tak zwane nało-
gi behawioralne”: Opierając się na  kryteriach diagnostycznych proponowanych przez ICD-10 dla 
uzależnienia od alkoholu, tam gdzie brakowało jednoznacznych kryteriów diagnostycznych, stoso-
wano w przeszłości techniczny „zabieg podstawienia” słowa „alkohol” inną uznaną za uzależnia-
jącą substancją, a  wtórnie do   tego czynnością np. hazardem. Przykładem takiego postępowania 
w  Polsce są kryteria zaproponowane przez dr Bohdana Woronowicza, w których patologiczny ha-
zard można rozpoznać, gdy w czasie ostatniego roku stwierdzono występowanie co najmniej trzech 
objawów z poniższej listy:

Kryteria diagnostyczne ICD-10 
1. Silna potrzeba lub odczuwanie przymusu hazardowego grania. 
2. Subiektywne przekonanie o trudnościach w kontrolowaniu zachowań związanych z hazardo-
wym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od grania oraz nad ilością 
czasu poświęconego na granie hazardowe. 
3. Występowanie niepokoju, rozdrażnienia albo gorszego samopoczucia przy próbach przerwa-
nia lub ograniczenia grania oraz ustępowanie tych stanów z  chwilą powrotu do  gry. 
4. Spędzanie coraz większej ilości czasu na  graniu w  celu uzyskania zadowolenia albo dobrego 
samopoczucia, które poprzednio uzyskiwano w  krótszym czasie. 
5. Postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zain-
teresowań na rzecz grania.
6. Kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (somatycznych, psy-
chicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu na  graniu 
[Woronowicz 2001].

Kryteria diagnostyczne DSM V
1. Odczuwanie potrzeby grania z podnoszeniem stawek pieniędzy celem osiągnięcia oczekiwa-
nego pobudzenia.
2. Podenerwowanie lub poirytowanie przy próbach ograniczenia lub zaprzestania grania.
3. Powtarzające się podejmowanie bezskutecznych wysiłków mających na celu ograniczenie, 
kontrolowanie lub zaprzestanie grania hazardowego.
4. Częste zaabsorbowanie myśleniem o hazardzie.
5. Traktowanie gry jako sposobu na poprawienie złego samopoczucia.
6. Podejmowanie prób odegrania się po wcześniejszej utracie pieniędzy w grze.
7. Okłamywanie w celu ukrycia prawdziwych rozmiarów swojego grania.
8. Utrata lub narażenie na szwank ważnych związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, 
zawodowych itp. z powodu zaangażowania w granie hazardowe.
9. Szukanie u innych osób pomocy finansowej w celu poprawienia złej sytuacji ekonomicznej 
spowodowanej graniem.

UZALEŻNIENIE OD HAZARDU
OKIEM PSYCHIATRY11



18

Nobody harmed
William Hill jest jednym z wiodących operatorów gier losowych oferujących zakłady bukmacher-

skie stacjonarnie i online m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii. W roku 2019 firma ta zo-
bowiązała się do wprowadzenia pakietu bezpieczeństwa i wsparcia dla problematycznych graczy.

Stąd m.in. pojawiła się kampania społeczna „Nobody harmed by gambling”. Strona internetowa 
tej kampanii symbolicznie ilustruje problem ukrywanych problemów związanych z hazardem, po-
kazując dwie twarze jednego i tego samego mężczyzny. Pierwsza twarz jest wesoła, pogodna i czysta, 
a druga, która pojawia się dopiero po przesunięciu kursora przez ekran, zniszczona, brudna, prze-
straszona i zaniedbana.

Na stronie http://williamhillplc.com/nobody-harmed/ 
można także obejrzeć spot video, w którym występu-
ją osoby zarządzające firmą. W przekonujący, emo-
cjonalny sposób mówią o zagrożeniach związanych 
z hazardem i o tym, jak ich firma będzie temu prze-
ciwdziałać. 

- Jesteśmy jednym z największych bukmacherów 
w Wielkiej Brytanii - z tym wiąże się odpowiedzialność. 
Możemy i musimy walczyć ze szkodami wynikającymi 
z hazardu - podkreślają. 

William Hill zwraca szczególną uwagę na zachowa-
nia graczy w grupie wiekowej 18-21 lat, którzy zostali 
określeni jako najbardziej narażeni na uzależnienie 
od hazardu.

Ne laissez pas le jeu se jouer de vous. Jouez responsable
Akcja animowanego spotu wideo ostrzegającego przed uzależnieniem od hazardu toczy się zarów-

no w domu gracza, przed ekranem telewizora, na którym wyświetlany jest mecz piłki nożnej, oglą-
dany przez gracza, jak i na boisku – wśród piłkarzy.  W metaforyczny sposób ukazuje utratę kontroli 
nad grą: piłka, którą grają piłkarze nagle okazuje się być głową osoby obstawiającą zakłady sportowe.

Kampanię społeczną „Ne laissez pas le jeu se jouer de vous. Jouez responsable” (Nie pozwól, 
by gra grała tobą. Graj odpowiedzialnie) zrealizował BAGO czyli belgijskie stowarzyszenie prywat-
nych operatorów gier losowych. 

BAGO chce odgrywać pio-
nierską rolę we wdrażaniu 
bezpiecznego i odpowie-
dzialnego hazardu, dlatego 
promuje etyczne i odpowie-
dzialne zachowanie podczas 
gry, a także zwraca uwagę 
graczy na narzędzia odpo-
wiedzialnej gry oferowa-
ne przez licencjonowanych 
operatorów gier.  Narzędzia 
te oferują graczom możli-
wość ustalenia własnych li-
mitów.

KAMPANIE SPOŁECZNE12

http://playsafe.be/fr/2017/05/04/une-campagne-tv-pour-promouvoir-limportance-du-jeu-responsable/
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Faites le bon choix. Jouez Responsable
Unibet Belgium pu-

blikuje spot wideo pod 
tytułem “Faites le bon 
choix. Jouez Respon-
sable”, co można prze-
tłumaczyć jako “Podej-
muj właściwe wybory. 
Graj odpowiedzialnie”. 
W spocie pokazani są 
młodzi eleganccy, ży-
jący pełnią życia ludzie, 
którzy – obok tego, że 
grają w gry online czy 
w kasynie – idą na siłow-
nię, spotykają się z przy-
jaciółmi, idą na basen, 
zaś sama gra zaprezen-
towana jest tylko jako 

jedna z wielu innych aktywności składających się na codzienność i sposób spędzania wolnego czasu.
Istotnym elementem spotu jest prezentacja narzędzi, które pomagają kontrolować grę: limitu 

czasu i wydatków. 
https://www.youtube.com/watch?v=PgL2BNgslrY

How Responsible Gaming works at Casumo
Internetowe kasyno Casumo przygotowało spot informacyjny, którego celem jest edukowanie 

graczy o tym, jak korzystać z narzędzi odpowiedzialnej gry. 
Wideo zostało zrealizowane w zabawnej formie kreskówki, w której głównym bohaterem jest 

uroczy piesek oraz jego koledzy. W pierwszej scenie narrator spotu zwraca się bezpośrednio do 
widza zachęcając: Spójrz na tego małego fajnego chłopaka! Czy nie jest piękny? Wiesz, że możesz go 
zabrać do domu? Możesz mieć też kilka innych piesków. Uwierz, będziecie przyjaciółmi na zawsze! 

W tym momencie ekran zapełnia się dziesiątkami innych piesków, których nadmiar w domu po-
woduje niespotykany tłok. Wówczas pojawia się pytanie: A co powiesz na 15723 piesków w twoim 
domu? Nie sądzisz, że czasem nadmiar czegoś, co naprawdę lubisz ostatecznie może okazać się dla 
ciebie zgubne?

W ten sposób Casumo zwraca uwagę na to, jak ważne jest zachowywanie umiaru w grze – na-
stępnie prezentuje narzędzia odpowiedzialnej gry, zachęca do zrobienia testu dotyczącego uza-
leżnienia od hazardu, a także do skorzystania z pomocy.

https://www.youtube.com/watch?v=odZKeAcH-fU    

KAMPANIE SPOŁECZNE
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Lista loterii, które uzyskały certyfikaty EL dla firm przestrzegających standardów odpowiedzialnej gry. 
Certyfikaty są odnawiane co 3 lata.

LIDERZY ODPOWIEDZIALNEJ GRY
W EUROPIE I NA ŚWIECIE13

Kraj Loteria Pierwszy
Certyfikat

Drugi
Certyfikat

Trzeci
Certyfikat

Czwarty
Certyfikat

Austria Austrian Lotteries Czerwiec 2009 Grudzień 
2012

Grudzień  
2015 Listopad 2018

Belgia Loterie Nationale Listopad 2010 Grudzień 
2013

Grudzień 
2016  

Bośnia i Her-
cegowina

Lottery of Bosnia
& Herzegovina Maj 2017      

Chorwacja Hrvatska Lutrija Grudzień 2011 Grudzień 
2014

Grudzień 
2017  

Czechy Sazka a.s. Październik 
2017      

Estonia AS Eesti Loto Październik 
2010

Wrzesień 
2013

Wrzesień 
2016 Wrzesień 2019

Finlandia Veikkaus Oy Maj 2009 Październik 
2012 Listopad 2015 Listopad 2018

Francja La Française des Jeux Czerwiec 2009 Grudzień 
2012 Luty 2016 Luty 2019

Niemcy Staatliche Lotterie-
verwaltung Sierpień 2011 Wrzesień 

2014
Październik 
2017  

Niemcy Staatliche Toto-Lotto Lipiec 2012 Lipiec 2015 Lipiec 2018  

Niemcy Deutsche Klassenlot-
terie Berlin Kwiecień 2011 Maj 2014 Sierpień 2017  

Niemcy Land Brandenburg 
Lotto Maj 2013 Maj 2016 Maj 2019  

Niemcy LOTTO Hamburg Listopad 2010 Listopad  
2013

Grudzień 
2016  

Niemcy Toto-Loto Nieder-
sachsen Kwiecień 2010 Marzec 2014 Marzec 2017  

Niemcy Westdeutsche Lotterie Maj 2009 Lipiec 2012 Czerwiec 
2015 Czerwiec 2018

Niemcy Lotto Rheinland-Pfalz Styczeń 2016 Listopad 
2018    

Niemcy Lotto-Toto Sachsen-
-Anhalt Listopad 2010 Grudzień 

2013
Grudzień 
2016  

Niemcy Nordwestlotto Schle-
swig-Holstein Grudzień 2016 Grudzień 

2015
Grudzień 
2018  

Grecja OPAP S.A. Sierpień 2018      
Węgry Szerencsejáték Zrt. Maj 2010 Maj 2013 Maj 2016 Maj 2019



20 21
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Islandia Íslensk Getspá Maj 2011 Grudzień 
2014 Luty 2018  

Islandia Happdraetti Háskolá 
Íslands Styczeń 2012 Maj 2015    

Irlandia Premier Lotteries 
Ireland Maj 2011 Maj 2014 Maj 2017  

Izrael Mifal Hapais Kwiecień 2009 Październik 
2012 Sierpień 2015 Październik 

2018

Izrael TOTO (Israel Sports 
Betting Board) Luty 2010 Czerwiec 

2013 Lipiec 2016 Lipiec2019

Włochy Lottomatica Maj 2009 Grudzień 
2012

Grudzień 
2015

Grudzień 
2018

Włochy Sisal SpA Luty 2011 Luty 2014 Marzec 2017  
Kosowo Lotaria e Kosovës Maj 2017      
Łotwa Latvijas Loto Czerwiec 2012 Maj 2014 Maj 2017  
Litwa Olifėja Inc. Luty 2018      

Luksemburg Loterie Nationale Maj 2010 Grudzień 
2013

Grudzień 
2016  

Malta Maltco Lotteries Marzec 2014 Maj 2017    

Maroko Société de Gestion de 
la Loterie Nationale Grudzień 2013 Grudzień 

2016    

Maroko La Marocaine des Jeux 
et des Sports Czerwiec 2013 Wrzesień 

2016    

Holandia Nederlandse Loterij Sierpień 2017      
Norwegia Norsk Tipping Marzec 2011 Marzec 2014 Marzec 2017  

Polska Totalizator Sportowy Maj 2013 Kwiecień 
2017    

Polska Totolotek Styczeń 2015 Luty 2018    

Portugalia  Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa Luty 2018      

Słowenia Loterija Slovenije Grudzień 2013 Grudzień 
2016    

Słowenia Športna Loterija Styczeń 2012 Styczeń 2015 Styczeń 2018  

Hiszpania
Sociedad Estatal Lo-
terías y Apuestas del 
Estado

Kwiecień 2013 Sierpień 2016    

Hiszpania
Organización Nacio-
nal de Ciegos Españo-
les

Maj 2011 Maj 2014 Grudzień 
2016  

Szwecja Svenska Spel Maj 2009 Styczeń 2013 Styczeń 2016 Styczeń 2019

Szwajcaria Société de la Loterie 
de la Suisse Romande Maj 2009 Październik 

2012
Październik 
2015 Listopad 2018

Ukraina MSL Czerwiec 2013 Maj 2016 Maj 2019  

Ukraina Ukrainian National 
Lottery Grudzień 2018      

Wielka
Brytania Camelot UK Lotteries Maj 2009 Styczeń 2013 Styczeń 2016 Styczeń 2019



Projekt jest do�nansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  


