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Szanowni Państwo, 

żyjemy w świecie, w którym wszelkie zmiany zachodzą niezwykle szybko. Dynamicznie 
kształtujące się warunki nie pozwalają stać w miejscu i trzymać się raz wyznaczonych 
rozwiązań. Jesteśmy świadomi, że w takim świecie jeszcze większego znaczenia nabierają 
uniwersalne wartości, takie jak odpowiedzialność, uczciwość i zaufanie. Dotyczy to niemal 
każdej sfery życia – od kultury po gospodarkę. Pamiętając o tym, Totalizator Sportowy, którego 
zadaniem jest dostarczanie milionom Polaków rozrywki oraz pozytywnych emocji, robi wszystko, 
co możliwe, żeby tę misję realizować w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Staramy się 
jednocześnie jak najlepiej i jak najszybciej reagować na potrzeby oraz oczekiwania naszych 
graczy, pracowników czy partnerów biznesowych.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, to spółka szczególna. Tutaj tradycja i bogate 
doświadczenie spotykają się w jednym miejscu z twórczymi i świeżymi pomysłami 
pracowników. Poprzez połączenie działalności biznesowej z celami prospołecznymi możliwa jest 
synergia, która przynosi wymierne pozytywne efekty odczuwalne zarówno przez jednostki, jak 
i całe społeczeństwo. Dzięki graczom LOTTO prężnie rozwija się polski sport i kultura. System 
dopłat, który funkcjonuje w naszym kraju, zapewnia finansowanie wielu inwestycjom oraz 
wydarzeniom zarówno o skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Podkreślałem to wiele razy, 
powtórzę także przy tej okazji – to właśnie nasi gracze są największymi mecenasami sportu 
i kultury w Polsce. Stąd też w Raporcie odnajdą Państwo przykłady działań, które zostały 
zrealizowane również dzięki naszym klientom.
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Po raz pierwszy…
… raport obejmuje  
2 lata

zapraszamy do zapoznania  
się z raportem z działań  
Fundacji lotto Milion Marzeń

podsumowujemy w prosty 
sposób, co można  
odnaleźć na danej stronie

A wszystko to dzięki  
wyróżnieniom zawierającym 
podsumowanie danego fragmentu

prezentujemy przykłady 
działań zrealizowanych dzięki 
systemowi dopłat

Program Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry na lata 2010-2012 pozwolił wskazać 
najważniejsze obszary zarówno z punktu widzenia Firmy, jak i naszych interesariuszy. 
Priorytetem jest bez wątpienia Bezpieczna Gra, dlatego w Raporcie znajdą Państwo wiele 
informacji o podjętych w związku z tym projektem działaniach, ich efektach oraz planach na 
przyszłość. Warto w tym miejscu podkreślić, że prowadząc prace związane z bezpieczeństwem 
grających, zawsze mamy na uwadze międzynarodowe wymogi dotyczące tego właśnie aspektu 
funkcjonowania firm loteryjnych, że Totalizator Sportowy, jako członek European Lotteries (EL) 
oraz World Lottery Association (WLA), zobowiązał się do przestrzegania zasad odpowiedzialnej 
gry. Z sukcesem wdrażamy kolejne działania, które pozwoliły na zdobycie w 2011 roku 
certyfikatu WLA na 3. z 4 poziomów. Natomiast rok 2013 przyniósł najwyższe wyróżnienie branży 
– certyfikat odpowiedzialnej gry EL. To dla nas potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek.  
Co oczywiste, chcemy utrzymać ten wysoki poziom. 

Staramy się tworzyć przyjazne miejsce rozwoju dla naszych pracowników. Wiele informacji 
umieszczonych w Raporcie dotyczy więc kwestii związanych z zatrudnieniem w naszej Spółce. 
Przedstawiamy również przedsięwzięcia na rzecz społeczności, w których funkcjonujemy.  
By dopełnić obraz społecznej odpowiedzialności w Totalizatorze Sportowym, po raz pierwszy 
w historii dołączamy do naszego wydawnictwa Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń. 
Mam nadzieję, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem.

Ostatnie lata dla naszej Spółki to czas doskonalenia dotychczasowych rozwiązań, wdrażanie 
zaawansowanych technologicznie narzędzi oraz kontynuowanie podjętych zobowiązań na 
drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Jesteśmy świadomi wyzwań, które stoją nie tylko przed 
polskim społeczeństwem, ale i innymi europejskimi państwami. Starzenie się społeczeństwa, 
błyskawiczny rozwój nowoczesnych technologii, powiększająca się różnica pomiędzy 
poszczególnymi grupami społeczeństwa to realne wyzwania, które mają wpływ także  
na projektowane przez nas działania. Stoimy na stanowisku, że każdy podmiot gospodarczy  
ma wpływ na przyszłość. Dlatego popieramy zasady Global Compact, inicjatywę Sekretarza 
Generalnego ONZ, które dotykają kwestii bliskich każdemu z nas.

Raport, który oddajemy w Państwa ręce, to podsumowanie wszystkich najważniejszych działań 
prowadzonych przez naszych pracowników. To także efekt dialogu prowadzonego z naszymi 
interesariuszami. Jako spółka Skarbu Państwa jesteśmy szczególnie świadomi spoczywającej  
na nas odpowiedzialności. Chcemy uwzględniać głos naszego otoczenia, by lepiej wywiązywać 
się z naszych obowiązków. Wierzymy, że tylko grając fair, możliwe jest odniesienie prawdziwego 
i trwałego sukcesu. Tak jak w sporcie, tak i w biznesie – mistrzowski laur otrzymują najlepsi, 
najwytrwalsi. Ci, którzy przestrzegają zasad.

Życzę inspirującej lektury!
 
 
 
 
 

Wojciech Szpil
Prezes Zarządu 
Totalizatora Sportowego



i jego otoczenie

Totalizator    
Sportowy 



europejskie  
loterie w liczbachRynek loteryjny w europie i w polsce

Być może trudno w to uwierzyć, ale 
loterie i gry liczbowe wcale nie są 
wynalazkiem nowoczesności.  
Ich korzenie sięgają czasów o wiele 

wcześniejszych. Początków należy szukać  
już w starożytnym Rzymie i Chinach.
W Polsce historia loterii sięga XVIII wieku. 
Niewątpliwie ważnym momentem był rok 
1768, gdy Sejm uznał loterię liczbową za jedno 
ze źródeł dochodów Skarbu. Kolejne stulecia 
to czas wielkich zawirowań historycznych.  
W XIX wieku loterie były przede wszystkim 
dzierżawione przez prywatnych przedsiębior-
ców. Sytuacja zmieniła się w 1862 roku, kiedy 
zaczęły być zarządzane przez administrację 
Skarbu. W latach 20. XX wieku powołano do 
życia Polską Państwową Loterię Klasową, 
którą zarządzało Ministerstwo Skarbu. Z kolei 
w roku 1936 zastąpił ją Polski Monopol Loteryjny.
Po II wojnie światowej Polska musiała  
powstać z gruzów. W latach 50. zrodziła się 

idea zorganizowania zakładów sportowych.  
Dochód miał być przeznaczany na budowę 
obiektów sportowych. Było to szczególnie 
ważne, biorąc pod uwagę fakt, że po roku 
1952 nastąpiło zmniejszenie środków przezna-
czanych na ten cel. W roku 1955 podjęto 
uchwałę w sprawie zorganizowania  
Totalizatora Sportowego1.
Współcześnie loterie na świecie są  
wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami  
w większości przypadków kontrolowanymi 
przez państwo, których zadaniem jest  
uzyskiwanie dochodów przy jednoczesnej 
dbałości o zrównoważony rozwój, wspieraniu 
celów społecznych oraz troski o bezpieczeń-
stwo gry. 
Loterie na całym świecie prężnie się rozwijają 
i walczą o potencjalnych klientów. Narodowe 
firmy należące do branżowych stowarzyszeń 
takich jak World Lottery Association (WLA)  
czy European Lotteries (EL), działające jako 
państwowe monopole lub przedsiębiorstwa 
prywatne, od wielu lat oferują nowoczesne, 
ale i coraz bezpieczniejsze formy rozrywki, 
takiej jak gry liczbowe, loterie czy zakłady 
wzajemne. 

1  Źródło  

Grającym sprzyja szczęście,  

pod red. dr. G. Wójtowicza,  

Warszawa, 2006

„ Camelot zarządza w Wielkiej Brytanii jedną z najbardziej uznanych loterii  
na świecie i czyni to w odpowiedzialny sposób. Dla nas sukces i odpowiedzialność  

są tożsame. W perspektywie europejskiej inne loterie podzielają nasz punkt widzenia. Działamy 
w branży, w której podstawą jest zaufanie i uczciwość. Działamy po to, by wywierać  
pozytywny wpływ na społeczeństwo. Oznacza to, że takie kwestie jak problematyczne granie 
muszą być traktowane poważnie. Sposobem, by loterie pokazały swoje zaangażowanie na rzecz 
społecznej odpowiedzialności jest otrzymanie certyfikatu Odpowiedzialnej Gry European 
Lotteries. Cieszy nas, że coraz więcej loterii dołącza do tego grona. Wspaniale, że Totalizator 
Sportowy podjął to wyzwanie. To wyraźny znak, że zarówno kadra menedżerska, jak  
i pracownicy dążą do osiągnięcia sukcesu w odpowiedzialny sposób. 
 
Laura Da Silva  
Menedżer ds. Społecznej odpowiedzialności, camelot (UK lottery)

w Polsce rynek hazardu to seg-
ment gier liczbowych, loterii 
pieniężnych, zakładów wzajem-
nych, loterii audiotekstowych, 

gier na automatach oraz kasyn. Główną 
regulacją prawną obowiązującą w tym obsza-
rze jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.  
o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540, 
z późn. zm.), która weszła w życie z dniem  
1 stycznia 2010 r. 
W ostatnich dwóch latach cały rynek wykazy-
wał spadek w stosunku do poprzednich lat. 
Taki trend nie miał miejsca w segmencie gier 
liczbowych i loterii pieniężnych. Totalizator 

Sportowy odnotował wzrost łącznych  
przychodów ze sprzedaży gier i loterii  
o ok. 15% w stosunku do roku 2011.
Duża zmiana na polskim rynku miała miejsce 
w 2010 roku – automaty o niskich wygranych 
zostały wyłączone z katalogu dozwolonych 
form hazardu. Obecnie taka działalność jest 
prowadzona do wygaśnięcia udzielonych 
zezwoleń przed delegalizacją. Nie oznacza  
to jednak, że automaty stopniowo znikają  
z polskiego rynku. Jak pokazują dane Minister-
stwa Finansów, rośnie liczba automatów bez 
wymaganych zezwoleń lub automatów  
niespełniających wymogów ustawowych2.
W Polsce nie jest dozwolony hazard online. 
Jest jednym z nielicznych krajów europejskich, 
gdzie podmioty z branży loteryjnej działające 
na terenie Rzeczpospolitej nie mogą oferować 
swoich produktów w internecie.

2  Ministerstwo Finansów, 

Informacja o realizacji ustawy 

o grach hazardowych w 2011 

roku, Warszawa 2012

trochę 
historii

polski 
rynek loteryjny

Statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej  
w 2012 r. na gry loteryjne 
przeznaczył rocznie średnio  

68 euro.  
W roku 2011 było to  

69 euro.

Europejskie loterie ogromną wagę przywiązują 
do zapewnienia bezpieczeństwa swoich
produktów. W latach 2011-2012 loterie 
z państw członkowskich Unii 
Europejskiej przeznaczyły  
na ten cel ponad 30 mln euro.

Wśród produktów oferowanych przez loterie  
największym powodzeniem  
cieszą się gry liczbowe. 

W związku z postępującym rozwojem technologicznym 
coraz więcej europejskich loterii oferuje swoje 
produkty w internecie. Jeszcze w 2011 roku 
tylko loterie z 14 państw UE dawały 
możliwość gry przez internet.  
Rok później już w 21 państwach  
Unii można było grać w sieci. 

W 2012 roku całkowite obroty europejskich 
loterii zrzeszonych w EL wyniosły 

34,1 miliarda euro, 
w roku 2011 

34,6 miliarda euro.

W 2012 roku europejskie loterie w formie podatków lub 
dopłat odprowadziły do krajowych budżetów 

20,9 miliarda euro 
(61% rocznych obrotów). W roku 2011 było to 23,4 miliarda 
euro (68% rocznych obrotów). Pieniądze te są przeznaczane 
na cele prospołeczne, a także związane ze sportem i kulturą. 
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bEzPiEcznE Produkty

WłaściciEL marki Lotto

Ponad 13 tys. PunktóW sPrzEdaży

mEcEnas sPortu i kuLtury

PraWiE 60 Lat obEcności na PoLskim rynku

radość WygryWania

tradycja i noWoczEsność

PraWiE 900 PracoWnikóW W 18 oddziałach sPółki oraz cEntraLi 

aktyWny uczEstnik międzynarodoWych organizacji branżoWych

jak funkcjonuje Totalizator Sportowy? 
Totalizator Sportowy to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa prowadząca 
działalność na terenie Polski. Wszystkie udziały Spółki objął Skarb Państwa, 
który jest reprezentowany przez Ministra tego resortu. 

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólni-
ków, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Zarząd jest 
powoływany przez Radę Nadzorczą. Działa 
w oparciu o Regulamin Zarządu oraz Umowę 
Spółki. Zarząd kieruje działaniami Spółki. 
Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem 
Zarządzającym. Do zadań Prezesa Zarządu 
wpisane są również cele z obszaru zrównowa-

żonego rozwoju. Rada Nadzorcza to organ 
stałej kontroli nad działalnością Spółki. W jego 
skład może wchodzić od 3 do 12 członków, 
w tym przedstawiciele Skarbu Państwa oraz 
przedstawiciele pracowników. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej nie łączy tej funkcji  
z pozycją w organach zarządzających. Zgroma-
dzenie Wspólników to najwyższy organ, jego 
uprawnienia w imieniu właściciela wykonuje 
Minister Skarbu Państwa.
Wymagania dla kandydatów na członków 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej, jak też opis 
mechanizmów kontrolnych i zależności orga-
nów statutowych regulują Umowa Spółki, 
wytyczne Ministerstwa Skarbu Państwa oraz 
Kodeks Spółek Handlowych.

Każda złotówka wydana  
na gry liczbowe LOTTO  
to 19 gr dla polskiego  
sportu i kultury!

w roku 2011

1,44 mld zł

w roku 2012

1,83 mld zł

TOTALIZATOR  
SPORTOWy
PRZEKAZAł DO  
SKARBU PAńSTWA: 

odwiedź stronę  
www.totalizator.pl  
dowiedz się więcej  
o Spółce, jej sposobie 
funkcjonowania i działaniach.

Wygrywamy wszyscy 
Totalizator Sportowy realizuje monopol państwa w prowadzeniu gier  
liczbowych i loterii pieniężnych. Spółka należy do grona najprężniej  
rozwijających się przedsiębiorstw loteryjnych w Europie. 

Spółka respektuje prawa człowieka i prze-
strzega polskiego prawa pracy. Jest członkiem  
polskich i międzynarodowych inicjatyw na 
rzecz społecznej odpowiedzialności. LOTTO 
oferuje bogaty wachlarz produktów. Dzięki 

wprowadzonemu pod koniec 2011 roku syste-
mowi sprzedaży gier Totalizator Sportowy 
zapewnia usługi najwyższej jakości. Wdrożony 
system jest jednym z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie na światowym rynku.

Totalizator Sportowy odgrywa ważną rolę  
w rozwoju polskiej gospodarki. Jest jedną  
z dziewiętnastu spółek o kluczowym  
znaczeniu dla Skarbu Państwa. Co roku  
Totalizator Sportowy w znaczącym stopniu 
zasila budżet państwa. Gracze wybierający 
produkty LOTTO przeznaczają część kwoty  
na celowe fundusze, z których środki są  
wykorzystywane na rozwój kultury, sportu 
oraz ochronę zdrowia. 

Totalizator Sportowy to

Giżycko
 WARMIńSKO-MAZURSKIE 

Centrum Sportów 
Lodowych – kryte 
lodowisko
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ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

RADA NADZORCZA

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU

zEsPół Pr i komunikacji

zEsPół kontroLi WEWnętrznEj  
i bEzPiEczEństWa

zEsPół radcóW PraWnych

biuro zarządu

służba bhP

doradcy i PEłnomocnicy

dział sPrzEdaży
i markEtingu

dział
FinansóW

dział
organizacyjno- 

-PErsonaLny
dział

administracji
dział

inFormatyki
dział

zakuPóW
dział

zarządzania 
ProjEktami

Struktura organizacyjna totalizatora Sportowego
Skład Rady Nadzorczej 
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Skład Zarządu  
na dzień 31.12.2012 roku

Wojciech Bielecki
(Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

Katarzyna Iskra

Justyna Banaczkowska

Małgorzata Kotapka
(przedstawiciel pracowników)

w raportowanym okresie w Radzie Nadzorczej  
zasiadali również:
Barbara Kołtun,  
Monika Rolnik,  
Paweł Łatacz,
Jarosław Sienkiewicz, 
Grzegorz Chachaj

Wojciech Szpil
(Prezes Zarządu)

Piotr Kamiński
(Członek Zarządu)

Grzegorz Sołtysiński
(Członek Zarządu)

w raportowanym okresie  
w Zarządzie zasiadał również 
Sławomir Dudziński

Struktura Rady Nadzorczej  
w podziale na płeć  
na dzień 31.12.2012 r.

Struktura Zarządu  
w podziale na płeć  
na dzień 31.12.2012 r.

Struktura Rady Nadzorczej  
w podziale na wiek 
na dzień 31.12.2012 r.

Struktura Zarządu  
w podziale na wiek 
na dzień 31.12.2012 r.

30–50 lat
powyżej 50 lat

75%

25%

30–50 lat
powyżej 50 lat

66,66%

33,33%

Kobiety
Mężczyźni

75%

25%

100% 
mężczyzn

Grupa Kapitałowa Totalizator Sportowy 
LOTTOMERKURy  
Sp. z o.o. 
Totalizator Sportowy  
ma 100% udziałów.

Traf – Zakłady  
Wzajemne Sp. z.o.o.  
Totalizator Sportowy  
ma 33,33% udziałów.

Merkury – Invest  
Sp. z o.o.  
Totalizator Sportowy  
ma 10% udziałów.

totaLizator sPortoWy Posiada róWniEż udziały W nastęPujących Podmiotach: 
totoLotEk sa (2,5% akcji) oraz PtE PoLsat sa (1,99% akcji). 

PodmiotEm ściśLE zWiązanym z totaLizatorEm jEst Fundacja Lotto miLion marzEń, którEj sPółka jEst FundatorEm.  
Fundacja rozPoczęła sWoją działaLność W 2010 r.

oddziały

koLEktury
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Przegląd wydarzeń 2012 

Przegląd wydarzeń 2011 

Gotowi na wyzwania 
Totalizator Sportowy, świadomy dynamicznie zmieniającego się  
otoczenia, podejmuje innowacyjne działania, by jak najlepiej odpowiadać 
na rosnące oczekiwania i potrzeby graczy. Spółka stara się iść krok dalej  
i przygotowywać się na przyszłe zmiany.

Rok 2011 przyniósł nowe rozwiązania 
technologiczne – wdrożony został 
nowoczesny system sprzedaży.  
Jego operatorem jest konsorcjum firm 

GTECH oraz DataTrans. Wprowadzony system 
pozwala na wykorzystanie licznych funkcji, 
istotnych z punktu widzenia kolektorów  
i samego Totalizatora Sportowego, ale co 

równie ważne, także z perspektywy graczy. 
Nowy system to większe bezpieczeństwo 
zawieranych transakcji, ale także oszczędność 
energii. 

Spółka, jako jeden z pierwszych organizatorów 
loterii narodowych w Europie, wprowadziła 
możliwość gry online już na początku lat 90. 
Oznacza to, że zakłady są zawierane w czasie 
rzeczywistym. System wykorzystywany przez 
Totalizator Sportowy był pierwszym w kraju 
systemem informatycznym wprowadzonym 
na tak dużą skalę i wdrożonym z sukcesem. 

w roku 2012 została przyjęta nowa 
strategia biznesowa Spółki oraz 
Grupy Kapitałowej. Totalizator 
Sportowy to jedna z najwięk-

szych spółek Skarbu Państwa. Chce zwiększać 
kreowaną wartość nie tylko ekonomiczną,  
ale również wartość dla społeczeństwa. 

nowa
strategia biznesowa 

nowoczesny
system sprzedaży 

55. urodziny  
gry Lotto

Nagroda DEMES 
Honorowy dla LOTTO  
za wieloletnie wsparcie 
polskiego sportu

Uzyskanie certyfikatu  
WLA na poziomie 3.

Wprowadzenie do 
sprzedaży zdrapki Skarby 
Polski, z której zysk 
przeznaczany jest na 
wsparcie Pomników historii

Totalizator Sportowy  
na 10. miejscu  
w Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm

Wyróżnienie Głównego 
Inspektora Pracy w uznaniu  
za działalność na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy i tworzenia 
przyjaznych miejsc pracy 

Odświeżenie komunikacji 
internetowej – strona  
www.lotto.pl dedykowana graczom, 
natomiast strona www.totalizator.pl 
zostaje stroną korporacyjną, zawierającą 
informacje na temat działalności całej 
spółki

Wprowadzenie 
na rynek 
loterii Kaskada

Najwyższa wygrana w historii 
loterii – gracz z gdyni trafił 
„szóstkę”, wygrywając  
niemal 34 mln złotych

Uruchomienie mobilnej  
strony oraz aplikacji m.LOTTO,  
która umożliwia użytkownikom telefonów 
komórkowych m.in. sprawdzanie wyników 
losowań, wysokości wygranej oraz  
lokalizacji najbliższej kolektury

32. miejsce w Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm 

LOTTO Generalnym Sponsorem 
Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej na igrzyskach XXX 
olimpiady w Londynie

Wyróżnienie w konkursie „Liderzy 
Filantropii 2011”: 10. miejscu w kategorii 
firm, które przekazały w minionym roku 
najwięcej środków na cele społeczne;  
7. miejsce w kategorii firm, które przekazały na 
cele społeczne największy odsetek swoich 
dochodów przed opodatkowaniem

Totalizator Sportowy 
sygnatariuszem „Karty 
Różnorodności”

Podpisanie „Deklaracji  
na rzecz zrównoważonego 
rozwoju”, wspólnej inicjatywy 
ministerstwa gospodarki, Forum 
odpowiedzialnego biznesu oraz Pwc

Zielony Miesiąc  
w LOTTO 

Nowa strategia 
biznesowa 
Totalizatora 
Sportowego na lata 
2012-2016

Wdrożenie nowego  
systemu sprzedaży online

STyCZEŃ

MARZEC

LUTy

Przystąpienie Spółki  
do Koalicji na rzecz 
Odpowiedzialnego Biznesu 
Pracodawców RP

Wprowadzenie na rynek 
nowej marki Galoppo, pod 
którą sprzedawane są zakłady 
totalizatora wyścigów konnych

CZERWIEC

KWIECIEŃ

Totalizator Sportowy wyróżniony w 
konkursie „Liderzy Filantropii 2012”: 
9. miejsce w kategorii firm, które przekazały  
w minionym roku najwięcej środków na cele 
społeczne; 6. miejsce w kategorii firm, które 
przekazały na cele społeczne największy odsetek 
swoich dochodów przed opodatkowaniem

Wydanie Raportu 
Społecznej 
Odpowiedzialności 
2010/2011 

LISTOPAD

LISTOPAD

STyCZEŃ

KWIECIEŃ

MARZEC

CZERWIEC

MAJ

Tytuł Mecenasa Polskiego 
Sportu dla LOTTO w plebiscycie 
krajowej izby sportu

Uruchomienie bezpłatnej 
infolinii telefonicznej  
dla graczy Lotto

LISTOPAD

LISTOPAD

LUTy

KWIECIEŃ

KWIECIEŃ

LIPIEC

PAŹDZIERNIK

Marka LOTTO wyróżniona 
prestiżowym tytułem 
Superbrands 2013  
w kategorii rozrywka  
i czas wolny

Nowa wizualizacja sieci 
sprzedaży LOTTO

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

LUTy

MAJ

KWIECIEŃ

LIPIEC-SIERPIEŃ

LISTOPAD

LOTTO na 16. miejscu rankingu 
„Najcenniejszych  
Polskich Marek” ogłoszonym 
przez „rzeczpospolitą”

Tytuł „Solidnego Podatnika” za 
prawidłową realizację 
obowiązków wobec budżetu 
państwa oraz terminowe 
płacenie podatków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

Wrocław
 DOLNOŚLĄSKIE 

Modernizacja stadionu  
 lekkoatletycznego  
  w kompleksie Stadionu  
   Olimpijskiego  
      – I etap
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Strategia Grupy Kapitałowej Totalizator  
Sportowy została opracowana na lata  
2012-2016. Jej stworzenie zostało poprzedzone 
dogłębną analizą trendów na rynku europej-
skim oraz polskim. W prace były zaangażowa-
ne kadra kierownicza oraz Zarząd Spółki. 
Zostały zidentyfikowane priorytety dalszego 
rozwoju oraz wspierające je obszary. Firma 
jest świadoma, że planując długofalowo, może 
osiągnąć trwały, zrównoważony wzrost.  

Dlatego bierze pod uwagę ewentualne  
ryzyka i szanse, jakie niesie ze sobą otoczenie, 
w którym funkcjonuje. Chodzi zarówno  
o uwarunkowania prawne, jak też rozwiązania 
technologiczne czy zmieniającą się sytuację 
rynku gier w Polsce. Spółka dokonuje okreso-
wo przeglądu strategii – na jakim etapie  
są poszczególne projekty, czy występują 
zagrożenia. Stopień realizacji jest raportowany 
do Zarządu. 

„ Budowanie wartości firmy  
to nie kwestia chwili.  

Tylko strategiczne, przemyślane 
i konsekwentne podejście do 
prowadzonych działań może 
zaprocentować w przyszłości.  
By móc istnieć na rynku jako 
dochodowa i prężna marka, należy 
uważnie śledzić zmiany otoczenia 
i aktywnie na nie reagować. Zarówno 
w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. 
Nie możemy ignorować informacji, 
które do nas docierają, nie pozostajemy 
obojętni na trendy międzynarodowe. 
Zmiany ekonomiczne, których  

jesteśmy świadkami, wymagają elastyczności i innowacyjnego podejścia.  
Nie można również pomijać tego, jak wpływamy na otoczenie społeczne. 
Dlatego dla naszej Spółki kluczowy jest nie tylko wypracowany przychód 
i zysk, ale również to, w jaki sposób go osiągamy i na co pożytkujemy.  
Rok 2012 był ważny dla Totalizatora z wielu powodów. Jednym z nich 
niewątpliwie było przyjęcie nowej strategii biznesowej. Zakładamy ambitne 
cele, których osiągnięcie przyniesie przede wszystkim zysk przy  
jednoczesnym poszanowaniu otoczenia. 
 
Konrad Komarczuk  
dyrektor działu zarządzania projektami 

W strategii uwzględniono również rozwój  
i maksymalizację potencjału aktywa strate-
gicznego, jakim jest Tor Wyścigów Konnych na 
Służewcu (TWKS). Totalizator Sportowy w roku 
2008 podpisał umowę na 30-letnią dzierżawę 
tego obiektu. Od samego początku stara się 
przywrócić dawny blask i urok tego wyjątko-
wego terenu oraz działać na rzecz zwiększenia 
wartości terenu TWKS, który stanowi majątek 
Skarbu Państwa. W tym celu został ogłoszony 
przetarg na doradcę, który wesprze Spółkę  
w poszukiwaniu partnerów branżowych  
i inwestycyjnych dla planowanych działań. 
Proces zakończył się wyborem firmy  
doradczej. Zaplanowane działania zakładają 
bliską współpracę z m.in. Polskim Klubem 
Wyścigów Konnych, Konserwatorem Zabytków 
oraz władzami Warszawy.

Nowa misja Nowa wizja

Dalsze zwiększanie funduszy 
przekazywanych na rzecz społeczeństwa 
oraz spełnianie marzeń klientów poprzez 
rozwijanie usług z zakresu rozrywki, w tym 
gier, loterii i zakładów wzajemnych, przy 
zachowaniu najwyższych standardów 
odpowiedzialności społecznej.

Być liderem na polskim rynku, 
zapewniającym graczom łatwy dostęp do 
szerokiego wachlarza innowacyjnych usług 
z zakresu rozrywki, który stwarza unikalne 
możliwości rozwoju swoim pracownikom  
i jest godnym zaufania partnerem 
biznesowym. 

aktywne budowanie wartości
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
unowocześnianie sieci sprzedaży
budowa nowych kanałów dystrybucji
wprowadzenie nowych formatów punktów sprzedaży
innowacje produktowe odpowiadające na oczekiwania rynku
lepsze zrozumienie interesariuszy
profesjonalna organizacja korzystająca z talentów
wypełnianie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej

CELE STRATEGICZNE

 

Mogilno
 KUJAWSKO-POMORSKIE 

Hala  
widowiskowo-sportowa  
z zapleczem  
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Oddział Wyścigi Konne Warszawa- 
-Służewiec (dalej Oddział Służewiec) 
realizuje zadania w ramach 
programu „Rozwój Wyścigów 

Konnych”. Program obejmuje m.in. działania 
związane z organizacją gonitw oraz 
popularyzacją wyścigów konnych i samego 
Służewca. Nie każdy z odwiedzających zdaje 
sobie sprawę, że obiekt ten należy do 
zabytkowych miejsc na mapie Warszawy. By 
przywrócić mu dawny blask oraz czasy 
świetności, prowadzone są prace remontowe 
i ochronne. Są one uzgadniane ze Stołecznym 
Konserwatorem Zabytków. Teren Toru 
Wyścigów Konnych jest bowiem wpisany  
do rejestru zabytków i podlega ochronie 
konserwatorskiej.

Tor Wyścigów Konnych  
w latach 2011-2012: 

2011 2012
  67 dni wyścigowych  

z 528 gonitwami

   Wyjątkowe gonitwy  
oraz imprezy towarzyszące:

 – Derby 03.07
 – Dzień Arabski 21.08
 – Wielka Warszawska 16.10 

 57 dni z 481 gonitwami

  wyjątkowe gonitwy oraz imprezy 
towarzyszące:

 – Dzień Francuski 02.06
 – Gala Lotto 31.06
 – Gala Derby 01.07
 – Dzień Arabski 26.08
 – Derby Arabskie 22.07
 – Wielka Warszawska 30.09

  90 630 osób  
odwiedzających Wyścigi

 Zakup nowej maszyny startowej

Społeczna Odpowiedzialność  
w totalizatorze Sportowym

lata 2011-2012 to kolejny etap realizowa-
nia celów założonych w Programie Zrów-
noważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry 
(zwanym również Strategią CSR). Konty-

nuowane były projekty w czterech głównych 
obszarach – Bezpieczna Gra, Miejsce pracy, 
Zaangażowanie społeczne oraz Środowisko 
naturalne. Wiele z zadań ma charakter ciągły, 
jak np. szkolenie pracowników i sprzedawców, 
prowadzenie badań, podnoszenie świadomo-
ści ekologicznej pracowników. Realizacja 
innych natomiast przesunęła się  
w czasie. W kolejnych latach zostaną zweryfi-
kowane ich założenia, by lepiej dostosować  
je do obecnej sytuacji. W roku 2013 Spółka 
rozpoczęła aktualizację Strategii CSR. Zostanie 
wówczas dokonana analiza dotychczasowych 

działań, weryfikacja celów i założeń  
na kolejne lata, a także przegląd grup 
interesariuszy.

W czasie prac nad strategią zostali  
zidentyfikowani kluczowi interesariusze  
Spółki. Na podstawie wiedzy i doświadczeń 
pracowników wyróżniono grupy, które są 
najważniejsze dla funkcjonowania firmy. 
Grupy, na które oddziałuje firma, ale również 
te, które mają znaczący wpływ na firmę. 
Niejednokrotnie wpływy te nakładają się. 
Spółka podejmuje działania, by zapewnić  
jak najlepszą komunikację z poszczególnymi 
podmiotami. Stara się odpowiednio różnico-
wać i dobierać kanały komunikacji, by  
umożliwić jasny i otwarty dialog. 

tor wyścigów Konnych  
na Służewcu
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Komunikacja z tymi grupami jest niezwykle 
ważna dla Spółki. Każda grupa jest inna, 
interesują ją określone obszary działalności. 
Więcej o tematach istotnych dla nich można 
przeczytać w rozdziale „Dialog z interesariu-
szami”. W raportowanym okresie zostały 
wykorzystywane różne formy komunikacji, 
które miały zapewnić optymalną wymianę 
informacji oraz opinii. Dzięki temu Spółka 
wie, jakie tematy są interesujące dla poszcze-
gólnych grup. Wpływa to również na struktu-
rę tego raportu. W zależności od potrzeb 
komunikacja jest prowadzona na bieżąco lub 
w cyklicznych, planowanych okresach, tak jak 
to ma miejsce chociażby w przypadku badań.
Kluczowymi tematami poruszanymi przez 
interesariuszy są:
 ∙ informacje o produktach
 ∙ informacje dotyczące wygranych
 ∙  kwestie związane z programem  

Bezpieczna Gra
 ∙ system dopłat
 ∙ projekty społeczne
 ∙ dane finansowe
 ∙ kwestie zarządcze

Spółka popiera zewnętrzne inicjatywy działa-
jące na rzecz CSR. W roku 2010 dołączyła do 
sygnatariuszy inicjatywy Sekretarza General-
nego Global Compact. Oznacza to, że popiera 
10 zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju  
i przestrzega ich w swoich codziennych  
działaniach. Zasady dotykają czterech  
głównych obszarów – praw człowieka, miejsca 
pracy, środowiska oraz działań antykorupcyj-
nych. Od 2010 roku Totalizator Sportowy jest 
Partnerem strategicznym Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, najdłużej działającej  
w Polsce organizacji promującej standardy 
odpowiedzialności społecznej. Członkostwo  
w tej inicjatywie umożliwia pracownikom 
Totalizatora udział w spotkaniach grup robo-
czych, seminariach i konferencjach. To także 
możliwość wymiany doświadczeń z przedsta-
wicielami innych firm. LOTTO coraz aktywniej 
uczestniczy w branżowych stowarzyszeniach 
– European Lotteries oraz World Lottery  
Association. Więcej na ten temat można  
przeczytać w rozdziale „Bezpieczna Gra”.

Forma 
komunikacji

Grupa 
interesariuszy

Klienci

Pracownicy

Właściciel  
– Ministerstwo  

Skarbu Państwa

Organy nadzorujące

Dostawcy  
i partnerzy biznesowi

Społeczności  
lokalne

Media

Organizacje partnerskie 
(w tym organizacje branżowe)

Beneficjenci

 ∙ Badania marketingowe oraz społeczne (dot. CSR oraz ryzyka uzależnień)
 ∙ Strony internetowe www.lotto.pl, www.totalizator.pl oraz www.fundacjalotto.pl
 ∙ Infolinie
 ∙ Aplikacja mobilna na smartfony
 ∙ Media
 ∙ Punkty sprzedaży LOTTO
 ∙ Korespondencja mailowa, listowna

 ∙ Spotkania zespołów projektowych w ramach Strategii CSR
 ∙ Inne spotkania bezpośrednie
 ∙ Intranet
 ∙ Korespondencja mailowa
 ∙ Badania marketingowe oraz społeczne
 ∙ Szkolenia

 ∙ Spotkania (w tym Zgromadzenie Wspólników)
 ∙ Korespondencja mailowa
 ∙ Sprawozdawczość oraz cykliczne raportowanie

 ∙ Spotkania
 ∙ Korespondencja 
 ∙ Sprawozdawczość oraz cykliczne raportowanie

 ∙ Spotkania
 ∙ Korespondencja
 ∙ Szkolenia
 ∙ Egzaminy zawodowe
 ∙ Intranet dla sprzedawców LOTTO
 ∙ Komunikacja online poprzez terminale
 ∙ Badania marketingowe oraz społeczne, badania poziomu satysfakcji

 ∙ Spotkania
 ∙ Wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych
 ∙ Program wolontariatu pracowniczego

 ∙ Komunikaty prasowe
 ∙ Konferencje prasowe
 ∙ Komentarze i wywiady
 ∙ Korespondencja
 ∙ Spotkania

 ∙ Spotkania
 ∙ Konferencje i seminaria
 ∙ Szkolenia i warsztaty
 ∙ Korespondencja

 ∙ Spotkania
 ∙ Korespondencja

  
 

Klienci
Pracownicy
Właściciel – Ministerstwo Skarbu Państwa
Organy nadzorujące
Dostawcy i partnerzy biznesowi
Społeczności lokalne
Media
Organizacje partnerskie
Beneficjenci

KLUCZOWI INTERESARIUSZE 
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Raportowanie społeczne
Niniejszy raport jest trzecim wydawnictwem informującym o działaniach 
Spółki na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Został sporządzony 
zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative GRI 3.0 na poziomie A+. 
Raport został poddany zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.

Spółka chce raportować w sposób kom-
pleksowy o realizowanych działaniach. 
Kluczem doboru prezentowanych infor-
macji jest ich istotność zarówno dla 

samej Firmy, jak też dla otoczenia. Totalizator 
Sportowy uwzględnia zarówno głosy swoich 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariu-
szy. Co to oznacza w praktyce? Spółka chce 
poznać opinie oraz oczekiwania różnych stron. 
W tym celu w 2011 roku zbadano, jak postrze-
gane są działania Totalizatora Sportowego  
w kontekście społecznej odpowiedzialności:  
co jest ważne dla poszczególnych stron,  
o czym chciałyby się dowiedzieć więcej. Firma 
śledzi również sytuację międzynarodową.  
Ze względu na specyfikę branży szczególnie 
ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń  
z innymi europejskimi loteriami, które również 
najczęściej realizują monopol państwa lub 
posiadają wyłączną licencję na organizowanie 
gier i loterii. Taka wymiana jest możliwa po-
przez aktywne uczestnictwo w międzynarodo-
wych stowarzyszeniach loteryjnych – European 
Lotteries oraz World Lottery Association, które 
stanowią platformę wymiany najlepszych 
praktyk. Dzięki temu Spółka może lepiej przy-
gotować się na przyszłe wyzwania. Totalizator 
Sportowy uwzględnia również kontekst rynko-
wy oraz cel, w którym została powołana  
– zwiększanie funduszy na rzecz społeczeń-

stwa. Dopiero po nałożeniu tych perspektyw 
możliwe jest wypracowanie zakresu przedsta-
wionych informacji. Nie mogą one być oderwa-
ne od kontekstu biznesowego. Dlatego szcze-
gólny nacisk został położony na kwestie 
związane z odpowiedzialnością za produkt. 
Program Bezpiecznej Gry, który powstał w ra-
mach strategii CSR, skupia się właśnie na 
działaniach związanych ściśle z biznesem. 
Wiele miejsca zostało także poświęconego 
kwestiom związanym z miejscem pracy. Ludzie 
tworzący Firmę to wielka wartość. Nie można 
również pominąć kwestii związanych ze środo-
wiskiem, w którym funkcjonuje Spółka. Prezen-
towane są inicjatywy lokalne oraz ogólnopol-
skie, w które angażuje się Totalizator.

Spółka wypracowała w 2009 roku Program 
Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry 
na lata 2010-2012, który stanowi wypadkową 
wymagań otoczenia biznesowego, prawnego, 
ale również społecznego. W prace nad strate-
gią zaangażowani zostali pracownicy Spółki, 
zarówno menedżerowie, jak i członkowie 
poszczególnych zespołów. Stworzona została 
wówczas również mapa kluczowych interesa-
riuszy, wskazano najważniejsze wyzwania 
oraz cele na kolejne lata. Także wtedy została 
podjęta decyzja o raportowaniu społecznym. 
Tylko długofalowe działania, konsekwentnie 
realizowane, mogą spowodować realną 
zmianę. 

co i dlaczego
pojawia się w raporcie

 

Raport po raz pierwszy przedstawia 
dane w cyklu dwuletnim. Skąd ta 
zmiana? Wiele działań jest rozłożonych 
w czasie. Dzięki takiemu podejściu do 

sprawozdawczości można bardziej komplekso-
wo przedstawiać realizowane projekty  
oraz efekty, jakie zostały osiągnięte. Spółka 
będzie również prezentować część informacji 
w krótszych odstępach czasu na korporacyjnej 
stronie internetowej.
Informacje dotyczą działań prowadzonych na 
terenie Polski, dotyczą całej Spółki – Centrali 
oraz 18 Oddziałów. W raporcie można również 
odnaleźć wydzielone informacje o Torze Wy-

ścigów Konnych na Służewcu. Obiekt  
ten został wydzierżawiony przez Spółkę  
i w przyszłości planowany jest jego rozwój.  
Na Służewcu zlokalizowany jest jeden  
z oddziałów. W tej publikacji przedstawiamy 
plany rozwoju oraz dane dotyczące  
administracji tym obiektem. 

Raport zawiera dane z lat 2011-2012, zarówno 
ilościowe, jak i jakościowe. To bardziej  
przejrzysty i czytelny sposób prezentowania 
informacji. Dlatego w tym raporcie odchodzi-
my od poprzedniego cyklu raportowania  
– dane ilościowe za pełny rok oraz jakościowe 
za półtora roku. W dokumencie sygnalizujemy 
również wybrane, najważniejsze wydarzenia  
z roku 2013. Metody kalkulacji nie zmieniły 
się, chyba że zostało to wyraźnie oznaczone 
przy konkretnych danych. 

zmiany  
w raportowaniu

Hrubieszów
 LUBELSKIE 

Arena lekkoatletyczna 
stadionu 
Hrubieszowskiego 
Ośrodka Sportu  
i Rekreacji
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Bezpieczna



Chełmno
 KUJAWSKO-POMORSKIE 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego miasta 
Chełmna – II etap

co oferuje LOTTO?
LOTTO to świetna zabawa i pozytywne emocje. Spółka podejmuje 
różnorodne działania, by produkty, które oferuje, były nie tylko coraz 
ciekawsze, ale również bezpieczne. Działania sprzedażowe oraz 
marketingowe koncentrują się na potrzebach klientów. Troska o gracza  
to siła napędowa działań w programie Bezpieczna Gra, który  
jest jednym z filarów Strategii CSR.

Otwarte, optymistyczne i marzyciel-
skie – takie określenia zdaniem 
graczy najlepiej charakteryzują 
loterie i gry liczbowe LOTTO. W ostat-

nich latach Spółka prowadziła aktywne działa-
nia na rzecz udoskonalenia swoich produktów. 
LOTTO to skrzyżowanie tradycji z innowacyj-
nym podejściem. Dzięki temu zapewniana jest 
graczom pozytywna rozrywka, przy równocze-
snym spełnieniu najwyższych standardów 
bezpiecznej i odpowiedzialnej gry. 

LOTTO to gry liczbowe oraz loterie.  
By wygrać w grze liczbowej, należy trafnie 
wytypować liczby lub inne oznaczenia. Inną 
kategorią produktów są loterie. Tutaj gracz 
kupuje los lub inny dowód udziału w grze,  
z góry wskazanymi liczbami lub innymi sym-
bolami, nie ma wpływu na ich wybór.  

W raportowanym okresie Totalizator Sportowy 
organizował pięć gier liczbowych – Lotto, Mini 
Lotto, Multi Multi, Keno oraz Joker. Wyjątkową 
popularnością wśród graczy cieszyła się rów-
nież loteria terminalowa Kaskada. Najbardziej 
dynamiczny rozwój spośród wszystkich pro-
duktów LOTTO odnotowały Zdrapki. 
Każda gra lub loteria posiada regulamin, który 
jest zatwierdzany przez Ministra Finansów. 
Dokument reguluje kwestie związane z udzia-
łem w grze – w jaki sposób zawierany jest 
zakład, informacje dotyczące losowań oraz 
wygranych. Regulaminy są dostępne w punk-
tach sprzedaży jak również na stronie interne-
towej www.lotto.pl.

oferowane  
produkty

Gry liczbowe

Flagowy produkt LOTTO i od wielu lat 
najbardziej popularna gra liczbowa  
w Polsce. W grze typuje się 6 liczb spo-
śród 49, a pojedynczy zakład (wraz  

z dopłatami) kosztuje 3 zł. W połowie września 
2012 roku wprowadzono dodatek Lotto Plus. 
Pozwala on za dodatkową opłatą (1 zł) na 
udział w oddzielnym losowaniu, w którym do 
wygrania jest nawet milion złotych. Losowania 
odbywają się we wtorki, w czwartki i soboty.

W latach 2010-2012  
liczba graczy Lotto wzrosła  
z 39 do 53% dorosłych Polaków

Wpływy z Lotto stanowią ponad 
50% przychodów  
Totalizatora Sportowego

Średnio co drugi zakład Lotto  
był zawierany z Plusem

lotto

Gdynia (09.02.2012) 

33 787 496,10 zł

Bolesławiec (01.09.2012) 

30 927 429,60 zł

Bolimów (22.09.2012) 

29 465 370,60 zł

NAJWIęKSZE WyGRANE 
W RAPORTOWANYCH LATACH: 
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Multi Multi

Mini lotto

Kielce (07.08.2011) 

2 745 383,60 zł

Otwock (31.10.2012) 

400 000,00 zł

Poznań (25.02.2012) 

2 021 173,50 zł

Nowa Dęba (25.10.2012)

300 000,00 zł

Warszawa (24.05.2011)

1 362 591,10 zł

Kalisz (05.01.2012)

120 000,00 zł

NAJWIęKSZE WyGRANE 
W RAPORTOWANYCH LATACH: 

NAJWIęKSZE WyGRANE 
W RAPORTOWANYCH LATACH: 

Gdańsk (21.04.2012) 

307 846,30 zł

Szczecin (20.06.2011) 

3 538 792,50 zł

Trzcianka (24.12.2011) 

304 771,50 zł

Warszawa (09.01.2012) 

2 050 044,90 zł

Sierpc (18.02.2012)

297 403,00 zł

Kraków (28.03.2012)

683 001,00 zł

NAJWIęKSZE WyGRANE 
W RAPORTOWANYCH LATACH: 

NAJWIęKSZE WyGRANE 
W RAPORTOWANYCH LATACH: 

Multi Multi pozwala graczom  
decydować o wysokości wygranej,  
o którą grają, a także o szansach 
na zwycięstwo. Gracz może  

skreślić na blankiecie od 1 do 10 liczb,  
a losowanych jest 20 liczb spośród 80.  
Cena pojedynczego zakładu wynosi 2,50 zł. 
Gracz ma możliwość zawierania zakładów  
na wiele losowań, a także dodania opcji  
Plus zwiększającej ewentualną wygraną.  
Losowania Multi Multi odbywają się  
codziennie – o 14.00 i 21.40.

Udział Multi Multi w sprzedaży 
Totalizatora Sportowego wynosi  
ponad 20%

w Mini Lotto typuje się 5 z 42 liczb, 
a jeden zakład kosztuje 1,25 zł. 
Maksymalna wysokość wygranej 
może wynieść nawet 350 tysięcy 

złotych. Losowania Mini Lotto odbywają się 
we wtorki, w czwartki i soboty.

 

w Keno gracz wybiera od 1 do 10 
liczb spośród 70. Losowanych jest 
20 liczb, a gracz sam decyduje,  
za jaką stawkę zagra (2, 4, 6, 10  

i 20 zł). W Keno można wygrać nawet milion 
złotych. Losowania odbywają się co pięć 
minut między 6.45 a 21.30, a wyniki  
prezentowane są w wybranych punktach 
sprzedaży oraz na stronie www.lotto.pl. 

Keno

joker jest grą, w której trafienie jednej 
liczby może dać początek wysokiej  
wygranej. Spośród 36 liczb gracz wybiera 
jedną, a pozostałe cztery wybierane  

są na chybił-trafił. Trafienie jednej wybranej 
przez gracza liczby to wygrana 10 zł. Trafienie 
większej ilości liczb zwiększa wygraną.  
Pojedynczy zakład kosztuje 2,50 zł. Losowania 
Jokera odbywają się trzy razy w tygodniu  
– w poniedziałki, środy i piątki.

joker
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Loterie pieniężne

Kaskada

los Milionos

najmłodszy produkt w portfolio LOTTO 
wprowadzony na rynek w maju 2011 
roku. Loteria terminalowa, w której 
za wydane 2 zł gracz otrzymuje 

zestaw 12 liczb wytypowanych spośród 24. 
Trafienie wszystkich 12 gwarantuje wygraną  
w wysokości ćwierć miliona złotych. W Kaska-
dę można grać od poniedziałku do soboty,  
w kolekturach i w kasach sieci Real w ramach 
usługi „Lotto w Kasach”.

okazjonalna loteria terminalowa. Cena 
losu wynosi 10 zł, a pula na wygrane 
to 55% łącznej ceny losów.  
W raportowanym okresie odbyły się 

dwie edycji Los Milionos. Podczas ich trwania 
sprzedano prawie 650 tysięcy losów.

zdrapki

najbardziej dynamicznie rozwijający się 
produkt LOTTO. W latach 2011-2012 
wprowadzono 60 nowych zdrapek,  
w tym wiele okolicznościowych 

(walentynkowa zdrapka „Serduszko” czy „2012” 
w okresie mistrzostw Europy w piłce nożnej). 

Wzrost sprzedaży zdrapek z 258,7 
mln zł w 2011 roku do 338,1 mln zł  
w 2012 r.

Kim jest gracz LOTTO? 1 

Pochodzi 
z miasta 

liczącego 
ponad 100 tys. 
mieszkańców. 

Gracze LOTTO 
najczęściej 
wykorzystaliby 
ewentualną wygraną 
na zakup domu/
mieszkania (42,4%), 
samochodu (39,4%) 
lub spełnienie 
marzenia bliskiej 
osoby (31,7%). 

To osoba 
w sile wieku 
– przeważają gracze 
w przedziałach 
wiekowych 
25-34 i 45-54.

Najczęściej 
posiada 
średnie 
wykształcenie.

Gracz LOTTO 
uczestniczy w nich 
dla rozrywki 
lub zabawy 
(odpowiedziało 
tak ponad 50% 
pytanych).

Najczęściej 
uczestniczy 
w jednej grze 
z oferty LOTTO 
(87,2%) i jest nią cieszące 
się niesłabnącą 
popularnością Lotto 
(82,4% grających).

Podejmowaniu gry sprzyja 
lepsza sytuacja 

finansowa, gdyż wśród graczy 
dochód na osobę w rodzinie 

jest istotnie wyższy 
niż wśród osób 

niegrających. 

1 Źródło: Grupa IQS, Rynek gier 

liczbowych i loterii pienięż-

nych w Polsce w 2012 roku.
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Gąbin
 MAZOWIECKIE 

Zakup instrumentów 
muzycznych dla potrzeb 
Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Gąbinie

Bezpieczna Gra  

w przyjętej w 2010 roku Strategii 
CSR wiodącym programem była 
Bezpieczna Gra. W ramach tego 
obszaru skupione były działania  

z zakresu sprzedaży, marketingu, rozwoju  
i badań, a także komunikacji czy szkoleń 
pracowników. Celem tych wszystkich  
aktywności było zapewnienie graczom jak 
najbezpieczniejszych produktów LOTTO.  
Niezwykle ważna jest również rzetelna i jasna 
komunikacja, umożliwiająca wymianę opinii. 
By wszystkie te działania mogły zostać  
zrealizowane, ważne było zaangażowanie 

pracowników Spółki oraz sprzedawców,  
którzy na co dzień mają bezpośredni kontakt  
z klientami. Bardzo dużą rolę odgrywa rów-
nież w tym kontekście korporacyjna Fundacja 
LOTTO Milion Marzeń, która od momentu 
powstania prowadzi wiele działań na rzecz 
minimalizowania ryzyka uzależnień oraz 
bezpiecznej rozrywki.

Planując działania w ramach Bezpiecznaj Gry, 
Spółka wzięła pod uwagę międzynarodowe 
standardy organizacji European Lotteries (EL)  
i World Lottery Association (WLA). 

Totalizator Sportowy w 2011 roku otrzymał certyfi-
kat Odpowiedzialnej Gry WLA na 3. z 4 poziomów. 
Oznacza to, że Spółka prowadzi zaawansowane 
działania na rzecz bezpieczeństwa produktów  
i swoich graczy. W roku 2013 natomiast Totalizator 
dołączył do prestiżowego grona firm z certyfika-
tem Odpowiedzialnej Gry EL. To najwyższe  
wyróżnienie w branży, które stanowi jasne  
potwierdzenie, że firma realizuje kompleksowy 
program działań. Również od roku 2013 Prezes 
Zarządu Totalizatora Sportowego zasiada  
w składzie Komitetu Wykonawczego EL.

European Lotteries to branżowe stowarzy-
szenie skupiające loterie z kilkudziesięciu 
państw. Członkowie EL przekazują środki na 
działania pożytku publicznego i podejmują 
działania na rzecz odpowiedzialnej gry. Orga-
nizacja promuje zrównoważony rozwój oraz 
społeczną odpowiedzialność biznesu. Tworzy 
platformę dialogu umożliwiającą wymianę 
wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy swo-
imi członkami. Promuje również komunikację 
pomiędzy swoimi członkami a instytucjami 
Unii Europejskiej i rządami państw 
europejskich. 

World Lottery Association organizacja 
zrzeszająca loterie z całego świata. Jej człon-
kami są firmy z ponad 80 krajów, które zobo-
wiązują się do przestrzegania zasad odpowie-
dzialnej gry. Organizacja zapewnia przepływ 
informacji oraz wiedzy pomiędzy członkami.

w roku 2011

21,5 mln €

w roku 2012

22 mln €

NAKłADY FINANSOWE LOTERII  
ZRZESZONYCH W EUROPEAN LOTTERIES 
NA REALIZACJĘ DZIAłAń Z ZAKRESU 
ODPOWIEDZIALNEJ GRY:

Międzynarodowe standardy 
odpowiedzialnej Gry 

zarówno EL, jak i WLA promują wśród 
swoich członków standardy Odpowie-
dzialnej Gry, które stanowią wytyczne 
dla firm loteryjnych w ich codziennej 

działalności. W standardach zostały przedsta-
wione obszary, które powinny być szczególnie 
uwzględniane przy budowaniu programów 
Odpowiedzialnej Gry. Programy te mają na 
celu przede wszystkim zapewnić bezpieczną 
rozrywkę graczom. Obie organizacje wprowa-
dziły systemy certyfikacji, które stanowią 
gwarancję, że loterie przestrzegają tych zasad. 
 

 
 
 
 
 
Obszary standardów Odpowiedzialnej Gry:
 ∙ Badania
 ∙ Szkolenia pracowników
 ∙ Programy dla sprzedawców
 ∙ Projektowanie gier
 ∙ Kanały zdalnej gry
 ∙ Reklama i marketing
 ∙ Informacje dot. profesjonalnej pomocy 

terapeutycznej
 ∙ Edukacja graczy
 ∙ Zaangażowanie interesariuszy
 ∙ Raportowanie, mierzenie i weryfikacja
 ∙ Elektroniczne maszyny do grania

„ Niezależny system certyfikacji oparty na standardach 
Odpowiedzialnej Gry European Lotteries oraz silne zaangażowanie 

w działania na rzecz CSR to kluczowe elementy składające się na 
długofalowy sukces europejskich loterii. Nie jest to wyłącznie kwestia 
zgodności działań ze standardami, ale również umiejętność korzystania 
z możliwości oferowanych wszystkim członkom EL. 
Odpowiedzialna Gra odpowiada na problemy społeczne, jak uzależnienie 
i przestępczość. Powinna być podstawą strategii CSR wdrażanych przez firmy 
członkowskie. Odpowiedzialne zachowania na każdym szczeblu organizacji 
gwarantują, że otoczenie dostrzega i rozumie, jaki jest przekaz firmy.  
Loterie zawsze troszczyły się o swoich graczy i dlatego wprowadzały 
w życie chroniące ich przepisy. Przekazują one także swój wkład dla 
społeczności poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i zwiększanie 
dochodów państwa, które następnie często są przekazywane na realizację 
projektów edukacyjnych i kulturalnych. Zaangażowanie loterii zrzeszonych 
w EL w działania z zakresu CSR przynoszą korzyści zarówno loterii, jak 
i całemu społeczeństwu. Dodatkowo czymś niezwykle inspirującym jest 
praca dla organizacji dbającej o swoich interesariuszy. Zaufanie i lojalność 
konsumentów to najważniejsze rezultaty, jakie loteria może osiągnąć poprzez 
swojej silne zaangażowanie w realizację strategii CSR. 
Na koniec, nawiązując do obecnego stanowiska Komisji Europejskiej 
dotyczącego hazardu, chcemy podkreślić, że dla loterii zrzeszonych  
w EL budowanie swoich działań na zdobytych doświadczeniach jest 
niezwykle ważne. CSR i Odpowiedzialna Gra są rozumiane przez  
członków EL jako zrównoważony, etyczny i odpowiedzialny model 
działania, który tworzy wartość dla społeczeństwa, zarówno dla graczy, 
państwa czy beneficjentów dopłat produktów loteryjnych.   
Friedrich Stickler  
prezes european lotteries 

OF ACCREDITATION

Responsible Gaming Framework

This is to certify that

 
 

has met the criteria for achieving

Level 3 of the 

WLA Responsible Gaming Framework

and has been granted accreditation by the World Lottery Association in accordance 

with the recommendation of the Independent Assessment Panel.

3

CERTIFICATE

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, Poland

Certification date: February 18, 2011 This certificate is valid until: February 18, 2014

Maria Sallinpaa 
Risto Nieminen Jean Jorgensen
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Bezpieczna Gra w LOTTO 

Badania 

c yklicznie prowadzone badania  
pozwalają poznać oczekiwania graczy. 
Badania to również lepsze zrozumie-
nie szeroko pojętego otoczenia. Spół-

ka uwzględnia zmiany w środowisku, w któ-
rym funkcjonuje, z uwagą śledzi dynamiczną 
sytuację całej branży hazardowej w Polsce  
i na rynkach zagranicznych. 
W raportowanym okresie na zlecenie Totaliza-
tora Sportowego przeprowadzono różnorodne 
projekty badawcze. W ramach nich analizie 
zostały poddane między innymi wizerunek 
poszczególnych gier, ich społeczne odziaływa-
nie, a także dokonano charakterystyki  
potencjalnego odbiorcy produktu. 
Projekty badawcze koncentrowały się na 
wsparciu wizerunkowym i produktowym  

gier i loterii, a także eksplorowaniu postaw  
i potrzeb konsumentów. Dzięki nim Firma 
może poznać opinie swoich klientów,  
ale również osób, które na co dzień nie  
korzystają z oferty LOTTO. 
Gracze dostrzegają wkład Spółki w rozwój 
polskiego sportu. System dopłat spotyka się  
z pozytywnym przyjęciem. Respondenci 
częściej kojarzą LOTTO ze wsparciem sportu  
niż kultury.
Ważne miejsce w obszarze badań zajmuje 
Fundacja LOTTO Milion Marzeń, która  
w latach 2011-2012 zleciła przeprowadzenie 
badań z zakresu ryzyka uzależnień oraz  
społecznego oddziaływania nie tylko  
produktów LOTTO, ale ogólnie rynku gier  
i loterii w Polsce. 

Projektowanie 
gryRaportowanie

Analiza
bezpieczeństwa

produktu
Odpowiedzialna

sprzedaż

Wprowadzenie
produktu

Komunikacja
marketingowa

Badania

Projektowanie gier 

wszystkie produkty LOTTO już  
w fazie projektowania zostają 
poddane analizie pod kątem ich 
bezpieczeństwa. W roku 2013 

zostały wprowadzone formalne zasady  
regulujące te kwestie.
Z kolei wszystkie produkty będące na rynku 
zostały w 2011 roku zbadane przy wykorzysta-
niu międzynarodowego programu GAM-GaRD 
służącego do diagnozowania możliwego 
stopnia ryzyka uzależnienia i niepożądanego 
wpływu danej gry. Został on stworzony 
w Wielkiej Brytanii przez doświadczonych 
psychologów, specjalistów w dziedzinie badań 
nad uzależnieniami – dr. Richarda Wooda  
i dr. Marka Griffithsa.

GAM-GaRD, za pomocą 
oceny charakterystycz-
nych parametrów (np. 
częstotliwość losowań, 
wielkość wygranych, 
liczba punktów dostępu 
czy sposób płatności za 

grę), analizuje specyfikę gry i ocenia jej możli-
wy stopień wpływu na bardziej podatnych 
graczy. Końcowym rezultatem działania pro-
gramu jest trzystopniowa skala ryzyka uzależ-
niającego danej gry – niska (kolor zielony), 
średnia (kolor żółty) i wysoka (kolor czerwo-
ny). Wykorzystanie Gam-GaRD pozwala na 
szybkie oraz dokładne wskazanie kontrower-
syjnych aspektów danego produktu, a w kon-
sekwencji daje możliwość zmodyfikowania go 
pod względem bezpieczeństwa na każdym 
etapie tworzenia i uniknięcia w ten sposób 
zbędnych kosztów marketingowych, ale 
przede wszystkim negatywnych skutków 
społecznych lub prawnych. Żaden z produktów 
LOTTO nie charakteryzuje się wysokim stop-
niem ryzyka. W procesie tworzenia nowych 
produktów pomocne są również przeprowa-
dzane cyklicznie badania testowe oraz wize-
runkowe. Pozwalają one skonfrontować plany 
Spółki z oczekiwaniami klientów. 

zdrapka Ekstra Pensja została wprowadzona 
na rynek w marcu 2012 r. należy ona  
do rodzaju gier Win 4life, gdzie wypłata  
głównych wygranych została rozłożona  
w czasie. taki system wypłat ma swoje 
uzasadnienie zwłaszcza w aspekcie 
psychologiczno-społecznym: systematyczny 
przypływ gotówki racjonalizuje sposób 
wydawania pieniędzy przez wygrywających, 
stwarzając swoistą barierę bezpieczeństwa 
przed niekontrolowanym wydawaniem 
i wynikającymi z tego ewentualnymi 
zagrożeniami. Ponadto jest to jeden ze 
środków zapobiegających ryzyku 
uzależnienia od gier. W zdrapce Ekstra 
Pensja główna nagroda to 100 000 zł 
w gotówce i przez kolejne dwa i pół roku  
– 3 000 zł miesięcznie. Wprowadzenie gry 
zostało poprzedzone przeprowadzeniem 
projektu badawczego, który miał na celu 
rozpoznanie potrzeb dotyczących nowego 
typu wygranych wypłacanych cyklicznie. 
Wyniki pozwoliły na zdefiniowanie kształtu 
produktu (wysokości wygranej i liczby lat 
wypłacania).
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Szkolenia 

totalizator Sportowy prowadzi szkolenia 
z zasad Bezpiecznej Gry dla kilkuset 
pracowników oraz kolektorów fizycz-
nych i kolektorów partnerów bizneso-

wych. Obowiązkowo szkolenie z tego zakresu 
przechodzą również wszystkie osoby chcące 

dołączyć do grona kolektorów, a także Kie-
rownicy Regionów Sprzedaży i Przedstawiciele 
Rejonów Sprzedaży. „7 Zasad Bezpiecznej Gry” 
stanowi integralną część Standardu Obsługi 
Klienta LOTTO.
Od 2012 roku również Fundacja LOTTO rozpoczęła  
cykl szkoleń z zakresu odpowiedzialnej sprze-
daży dla kolektorów sieci własnej. W czasie 
pierwszej edycji szkoleń przeszkolono  
179 kolektorów LOTTO z Warszawy, Poznania, 
Gdańska i Lublina. W 2013 roku szkolenia będą 
kontynuowane. 

W latach 2011-2012 ponad 25 tysięcy 
kolektorów i kandydatów na 
kolektorów odbyło szkolenia  
z zakresu Bezpiecznej Gry

W latach 2011-2012 Totalizator 
Sportowy z tytułu dopłat przekazał 
ponad 40 milionów złotych  
na Fundusz Rozwiązywania  
Problemów Hazardowych

Edukacja graczy 
Celem działań w tym obszarze jest budowanie świadomości  
wśród graczy na temat odpowiedzialnej gry.

olbrzymią rolę odgrywa tutaj Fundacja 
LOTTO Milion Marzeń. Podjęła ona 
bliską współpracę z wybitnymi  
polskimi naukowcami zajmującymi się 

problematyką uzależnień. Zaowocowało  
to organizacją konferencji naukowych czy 
wykładów otwartych. Wspierając proces wy-
pracowywania nowatorskich metod profilaktyki 
i leczenia uzależnień, Fundacja zdecydowała się 
także dofinansować wydanie książki  
„Hazard – historia, zagrożenia i drogi wyjścia”. 

Strona internetowa Fundacji tworzy źródło 
cennych informacji, można tam znaleźć m.in.:

Totalizator uruchomił w 2011 roku specjalną 
bezpłatną infolinię 800 100 800 dla wszyst-
kich osób korzystających z loterii i gier liczbo-
wych. Za jej pośrednictwem dzwoniący mogą 
odnaleźć dane kontaktowe do najbliższych 
placówek zajmujących się tematyką uzależ-
nień w swoim województwie.

inFormacjE i tEksty PrasoWE  
dotyczącE giEr i LotErii

adrEsy miEjsc Pomocy  
dLa osób uzaLEżnionych

standardy bEzPiEcznEj gry

Porady ProFiLaktycznE

matEriały z konFErEncji naukoWych  
dotyczących ryzyka uzaLEżniEnia

Promocja i marketing 

totalizator Sportowy przywiązuje dużą 
wagę do realizacji swoich strategii 
komunikacyjnych i marketingowych.  
W celu ujednolicenia zasad przekazu  

i zminimalizowania ryzyka wywarcia  
negatywnego wpływu na graczy w zakresie 
uzależnienia od gier liczbowych i loterii,  
w raportowanych okresie przygotowywany 
był dokument zawierający zasady  
odpowiedzialnej komunikacji Totalizatora 
Sportowego (ostatecznie wprowadzony  
w życie w 2013 roku). 

Firma nie kieruje swoich 
przekazów reklamowych  
do osób poniżej 18. roku 
życia ani działań promocyj-

nych czy marketingowych. W kolekturach 
powszechnie eksponowana jest również 
naklejka „OK18+”. 
Warte odnotowania jest przystąpienie  
w 2012 roku Totalizatora Sportowego do 
Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 
Pracodawców RP. Wydarzenie to poprzedził 
zewnętrzny audyt, który potwierdził  
spełnienie przez Spółkę wysokich standardów 
zawartych w „Kodeksie odpowiedzialnego 
biznesu” i przynależność do grona liderów 
społecznej odpowiedzialności wśród  
polskich firm. Zasady Kodeksu odnoszą się 
również do odpowiedzialnej komunikacji 
marketingowej. Weryfikacja przestrzegania 
zasad nie była powtarzana od momentu 
przystąpienia do inicjatywy.

„ Każdy przekaz marke-
tingowy i reklamowy 

marki LOTTO jest adresowany 
wyłącznie do osób pełnoletnich 
– stąd w kolekturach widzimy 
oznaczenia 18+. Nie odwołujemy 
się do słabości osób szczególnie 
podatnych na uzależnienie od gier 
ani też nie sugerujemy, że produk-
ty LOTTO są remedium na 
wszelkie życiowe nieszczęścia.  
Z naszych komunikatów płynie 

czytelny przekaz - gra dostarczy Ci doskonałej zabawy, ale nie uczyni 
Cię bardziej atrakcyjnym, pewnym siebie i mądrzejszym. Również 
wybierając partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy w tym 
obszarze, pamiętamy o spoczywającej na nas odpowiedzialności.  
Ceniąc profesjonalizm i kreatywność, współpracujemy z firmami prężny-
mi i ambitnymi. Jednak przy ich wyborze zawsze zwracamy uwagę na 
to, czy oprócz sukcesu biznesowego nie mniej ważne są dla nich wysokie 
standardy etyczne. Edukujemy naszych partnerów, co oznacza w 
przypadku naszej branży odpowiedzialna komunikacja i na jakie 
kwestie muszą szczególnie uważać. 
 
Aleksandra Piszczorowicz  
dyrektor działu Sprzedaży i Marketingu 

Opole
 OPOLSKIE 

XXXVI Opolskie 
Konfrontacje Teatralne 
„Klasyka Polska 2011”
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losowania w celu zapewnienia wysokiej  
jakości losowań oraz utrzymania 
ich transparentności w 2012 roku 
zakupiono nowe maszyny  

losujące oraz zestawy kul. Losowania można 
oglądać w TVP Info oraz na stronie interneto-
wej www.lotto.pl, gdzie są wszystkie  
udostępniane na żywo. Po losowaniu  
jeszcze przez 7 dni można obejrzeć  
losowanie w archiwum losowań.  
Wszystkie osoby zainteresowane tym,  
jak wygląda to ciekawe miejsce od kuchni, 
Spółka zaprasza na wirtualny spacer:
 
http://www.lotto.pl/studio-lotto/
wycieczka-po-studio

Odpowiedzialna sprzedaż

totalizator Sportowy posiada bardzo rozbu-
dowaną sieć sprzedaży liczącą ponad  
13 tys. punktów w całej Polsce podzielo-
nych na kolektury fizyczne i prawne.  

Do grona kolektur prawnych należą również 
punkty prowadzone we współpracy z partnera-
mi sieciowymi. Dzięki temu produkty LOTTO 
można odnaleźć w sieciach handlowych, na 
stacjach paliw czy w punktach kolportażu prasy.

lOTTO chce budować jak najlepsze relacje 
ze swoimi partnerami sieciowymi. We-
dług badań prawie 63% klientów gra  
w kolekturach sieciowych. W celu pozna-

nia oczekiwań i opinii swoich partnerów 
każdego roku organizowane są badania satys-

fakcji przedstawicieli współpracujących firm. 
Ich wyniki stanowią wskazówkę do wprowa-
dzenia niezbędnych zadań w celu poprawy 
jakości współpracy. 

Sieć sprzedaży

Badanie satysfakcji  
partnerów sieciowych

siEć sPrzEdaży 2012 2011 2010

Kolektury fizyczne 795 814 820

Kolektury prawne niesieciowe 9066 8 646 8 654

Kolektury prawne sieciowe 3336 2 888 2 874

Suma 13 197 12 348 12 348

Warto podkreślić rolę Kierowników  
Regionów Sprzedaży (KRS) oraz Przedstawicie-
li Rejonów Sprzedaży (PRS) w rozwoju sieci 
sprzedaży Spółki. Ich zadania skupiają się  
na bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcami 
w punktach LOTTO, kontrolują wypełnianie 
wysokich standardów obsługi klientów  

oraz promują zasady bezpiecznej gry.  
Wspierają kolektorów, prowadzą działania 
szkoleniowe.
Sieć sprzedaży to w przeważającej części 
kolektury prawne niesieciowe. W Spółce 
obowiązują również umowy z partnerami 
sieciowymi – podmiotami prowadzącymi 
swoją działalność na terenie całego kraju  
– w ramach których uruchamiane są kolektury 
LOTTO. W 2012 r. Totalizator Sportowy w ra-
mach rozwoju relacji B2B miał podpisane 
umowy z 14 podmiotami. Wszystkie porozu-
mienia zawarte są na czas nieokreślony.

Sanok
 PODKARPACKIE 

Konserwacja  
ikon Karpackich
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dostępność
produktów lotto

obsługa klientów

Spółka wykorzystuje nowe rozwiązania 
jeśli chodzi o lokalizację punktów 
sprzedaży. W marcu 2011 r. w hiper-
marketach sieci Real ruszyła usługa 

„Lotto w Kasach”. Pozwala ona klientom 
danego sklepu na zagranie w Lotto, Mini Lotto 
lub Kaskadę podczas robienia zakupów. 
Jednym z priorytetów Totalizatora Sportowego 
na najbliższe lata jest zwiększenie dostępu  
do swoich produktów za pomocą innowacyj-
nych technologii oraz wprowadzenie do kolek-
tur usług wykraczających poza działalność 
loteryjną. W 2011 roku Spółka rozpoczęła 
pilotaż samoobsługowych automatów do 
sprzedaży zdrapek. Docelowo, w ciągu  

najbliższych lat automaty mają działać  
w trybie online i oferować graczom także  
inne produkty LOTTO.
Interesującym pomysłem na rozwinięcie 
działalności kolektur fizycznych jest także 
udostępnienie klientom możliwości opłacania 
w nich swoich rachunków, bądź zakupu doła-
dowań do telefonów komórkowych. Pilotaż 
programu został zainicjowany w 2011 roku  
w 100 wytypowanych kolekturach własnych 
LOTTO. Pomysł rozszerzenia działalności usłu-
gowej kolektur fizycznych od samego począt-
ku spotkał się z przychylnym przyjęciem przez 
klientów, jak i samych kolektorów, którzy  
w realizacji dodatkowych dostrzegli szansę na 
pełne wykorzystanie potencjału swoich punk-
tów sprzedaży. Poszerzenie oferty w punktach 
fizycznych pozwala na wykorzystanie ich 
potencjału oraz podniesienie wynagrodzeń 
kolektorów fizycznych. 

w 2010 roku rozpoczęto prace nad 
Standardem Obsługi Klienta, 
który wprowadzono w życie  
w 2011 r. Standard jest zbiorem

dobrych praktyk dla sprzedawców LOTTO. 
Stanowi on jasne wskazówki umożliwiające 
jak najlepsze wypełnianie codziennych  
obowiązków. Wprowadzenie standardu  
wiązało się z licznymi sesjami szkoleniowymi. 
Opracowano również podręcznik dla  
sprzedawców. Integralną częścią  
Standardu jest „7 Zasad Bezpiecznej Gry”.
Rok 2011 to również wdrożenie nowego  
systemu technologicznego sprzedaży  
produktów LOTTO. Nowe rozwiązania  
zapewniają lepszą obsługę oraz znaczenie 
zmniejszają ryzyko awarii. Warto także  
podkreślić, że same terminale zapewniają 
większy komfort pracy osobom je obsługują-
cym. Urządzenia zostały zaprojektowane  
tak, by ich obsługa była prosta, ergonomiczna 
i w dużym stopniu intuicyjna. Zużywają one 
mniej energii. Posiadają również najszybszą  
w branży drukarkę – druk kuponu trwa  
do 2 sekund.

 

By sprawdzić, jak wdrażane poszczegól-
ne działania z zakresu zarówno obsługi 
klienta, jak też wizualizacji miejsca 
sprzedaży, czy też przestrzegania 

zasad bezpiecznej gry są prowadzone cyklicz-
ne badania typu Tajemniczy Klient. Celem 
projektu jest wspieranie sieci sprzedaży  
poprzez stały monitoring kluczowych  
elementów. Badanie pozwala na bieżąco 
śledzić realizowanie zaplanowanych działań 
oraz jakość tej realizacji. 

Spółka prowadzi również inne projekty ba-
dawcze, które mają na celu zbadanie poziomu 
satysfakcji klientów. W roku 2012 po raz kolej-
ny spytano klientów jak oceniają kolektury.  
Aż ok. 56% wskazało określenie „dobrze/
wysoko” jako odpowiedź. Z kolei ponad 60% 
klientów deklaruje, że nie ma żadnych za-
strzeżeń do kolektury, w której gra.

Badanie
tajemniczy Klient

Kielce
 ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Zakup obrazu„Polowanie” 
Franciszka Kostrzewskiego, 
w celu rozbudowy zbiorów 
Muzeum Narodowego  
   w Kielcach

„ W dzisiejszych czasach 
ciągłe doskonalenie 

pozwala zbudować przewagę 
konkurencyjną. W ostatnich 
latach dużą uwagę przykładali-
śmy nie tylko do odświeżenia 
wizerunku punktów LOTTO, ale 
przede wszystkim do kształtowa-
nia odpowiednich zachowań 
sprzedażowych. Dążymy do tego, 

aby nasi sprzedawcy, którzy mają bezpośredni kontakt z graczami, byli 
profesjonalnie przygotowani do obsługi naszych klientów. Właśnie dlatego 
rozwijamy formułę prowadzonych szkoleń. Zawierają one elementy 
dotyczące samych produktów, technik sprzedażowych, ale także kwestie 
związane z odpowiedzialną grą. Nasi sprzedawcy uczestniczą również w 
warsztatach, które mają pomóc w codziennej pracy, przygotować ich na 
nieoczekiwane sytuacje. Warto dodać, że w roku 2012 wypracowane 
zostały zasady oceny kolektorów fizycznych, na podstawie których 
budowany jest obecnie ranking najlepszych sprzedawców. Chcemy stwo-
rzyć model systemu motywacyjnego, który najlepiej będzie odpowiadał  
na potrzeby współpracujących z nami kolektorów.  
 
Tomasz Cekała  
zastępca dyrektora działu Sprzedaży i Marketingu 

Frombork
 WARMIńSKO-MAZURSKIE 

Konserwacja XIX 
wiecznego teleskopu 
astronomicznego
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Pracownicy totalizatora Sportowego  

totalizator sportowy  
to przede wszystkim 
ludzie. spółka chce 
zapewniać optymalne 
warunki pracy  
i rozwoju. sukces firmy 
zależy przecież od 
pracowników. raport 
„Wizja zrównoważonego 
rozwoju dla polskiego 
biznesu, 2050 r.” 
podkreśla, że kluczowymi 
obszarami dla dalszego 
rozwoju polskiej 
gospodarki jest kapitał 
społeczny i ludzki.  
totalizator sportowy 
również dostrzega  
ich znaczenie.

zatrudniEniE Wg rodzaju umoWy o Pracę

Rodzaj umowy

Liczba 
zatrudnionych

Udział 
procentowy

Liczba 
zatrudnionych

Udział 
procentowy

Liczba 
zatrudnionych

Udział 
procentowy

Na dzień 31.12.2010 Na dzień 31.12.2011 Na dzień 31.12.2012

Łącznie liczba 
pracowników 
etatowych, w tym:

890 100% 867 100% 897 100%

Zatrudnieni na czas 
nieokreślony 799 89,8% 809 93,3% 826 92,08%

Zatrudnieni na czas 
określony 70 7,8% 45 5,2% 52 5,80%

Zatrudnieni 
na zastępstwo 5 0,6% 6 0,7% 8 0,89%

Zatrudnieni na okres 
próbny 16 1,8% 7 0,8% 11 1,23%

Zatrudnieni 
na pełny etat 881 98,99% 856 98,7% 890 99,2%

Zatrudnieni 
na niepełny etat 9 1,01% 11 1,3% 7 0,8%

Kolektorzy fizyczni 1 460 - 1 434 - 1 477 -

„ Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa dla pracowników. 

Wiemy, że jednocześnie duże znaczenie ma dla nich możliwość 
rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności. Totalizator Sporto-
wy podejmuje wiele działań na rzecz swoich pracowników oraz 
współpracowników. Co roku biorą oni udział w różnorodnych 
szkoleniach i seminariach, które mają wspierać rozwój ich 
kompetencji. Staramy się zapewniać optymalne warunki do 
doskonalenia umiejętności i wiedzy wykorzystywanej w co-

dziennej pracy. Ważna jest zatem również wymiana wiedzy w międzynarodowym środowisku. Dzięki 
temu możemy poznać najlepsze praktyki z różnych obszarów, od marketingu po działania sprzedażowe 
czy też te dotyczące odpowiedzialnej gry. Działania skierowane do naszych pracowników to nie tylko 
szkolenia. To również edukacja ekologiczna czy działania wolontariackie. Wierzymy, że przez takie 
projekty także inspirujemy osoby, które tworzą Totalizator Sportowy. Inwestujemy w nasze talenty, 
ponieważ chcemy budować silną i profesjonalną organizację. 
 
Magdalena Wojciechowska  
p.o. dyrektora działu organizacyjno-personalnego

totalizator Sportowy to firma z długoletnią 
tradycją. Dla pracowników kluczowe 
znaczenie mają dobre warunki zatrudnie-
nia oraz stabilność i bezpieczeństwo, jakie 

gwarantuje firma. Doceniają również możliwość 
rozwoju, jaką daje im praca w Totalizatorze. 

Firma stara się inwestować w kapitał ludzki, 
stawia na potencjał swoich pracowników. 
Potwierdza to również podejście do  
zatrudnienia. Przeważająca część pracowni-
ków jest zatrudniona na czas nieokreślony  
w pełnym wymiarze czasu.

Totalizator Sportowy prowadzi działalność na 
terenie całego kraju. Najwięcej osób (ok. 48%) 
zatrudnionych jest w województwie mazo-
wieckim. To właśnie w Warszawie mają swoją 
siedzibę Centrala Spółki oraz dwa oddziały: 
Oddział Warszawa oraz Oddział Służewiec.
O tym, że Totalizator Sportowy jest postrzega-
ny jako solidny pracodawca, świadczy poziom 
rotacji pracowników. Rotacja pracowników  
to proces, którego nie da się uniknąć,  
niemniej jednak o stabilności zatrudnienia  
w Spółce świadczy fakt, że w roku 2012 r. 
odeszło 44 pracowników, co stanowi 5% 
łącznej liczby pracowników zatrudnionych  
na dzień 31.12.2012 r. Rok wcześniej było to  

81 pracowników (9% łącznej liczby  
pracowników zatrudnionych na dzień 
31.12.2011 r.). 

W 2011 roku miała miejsce centralizacja Działu 
Finansów w Spółce. Dla pracowników objętych 
tym procesem został utworzony Program 
Dobrowolnych Odejść. Opracowano również 
program relokacji. Oprócz tego osobom  
objętym centralizacją zaoferowano program 
szkoleń i doradztwa. Dzięki temu osoby  
w nim uczestniczące otrzymały pomoc  
w poszukiwaniu pracy. Działania zakładały 
również wsparcie psychologiczne i doradztwo 
zawodowe. Projekt trwał do maja 2012 roku. 

Liczba PracoWnikóW W PoszczEgóLnych LokaLizacjach

Oddział
Liczba pracowników Liczba pracowników Liczba pracowników

na dzień 31.12.2010 na dzień 31.12.2011 na dzień 31.12.2012

Białystok 21 18  20

Bydgoszcz 39 33 34 

Gdańsk 31 29  28

Katowice 57 49 49 

Kielce 25 20 20 

Koszalin 20 16  17

Kraków 46 40 40 

Lublin 31 27 26 

łódź 42 36 35 

Olsztyn 21 18  19

Opole 22 18 17 

Ośrodek Szkoleniowo- 
-Wypoczynkowy Krynica 9 7  8

Poznań 47 40  40

Rzeszów 31 25 25 

Szczecin 27 23  24

Warszawa 60 57 57 

Warszawa Centrala 278 339  365

Wrocław 39 33 33 

Służewiec 18 18  19

Zielona Góra 26 21  21

Suma 890 867 897 
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Liczba PracoWnikóW, z którymi rozWiązano stosunEk Pracy, W PodziaLE na PłEć

Płeć

Liczba pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

% pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

Liczba pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

% pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

Na dzień 31.12.2011 Na dzień 31.12.2012

Kobiety 56 69% 18 41%

Mężczyźni 25 31% 26 59%

Suma 81 100% 44 100%

Liczba PracoWnikóW, z którymi rozWiązano stosunEk Pracy, W PrzEdziałach WiEkoWych

Przedział 
wiekowy

Liczba pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy 

% pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

Liczba pracowników, 
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

% pracowników,  
z którymi rozwiązano 

stosunek pracy

Na dzień 31.12.2011 Na dzień 31.12.2012

do 30 lat 12 15% 4 9%

30–50 lat 38 47% 26 59%

powyżej 50 lat 31 38% 14 32%

Suma 81 100% 44 100%

t otalizator Sportowy dostrzega, jak 
istotna jest różnorodność w miejscu 
pracy. W lutym 2012 r. Spółka została 
sygnatariuszem polskiej Karty Różno-

rodności, która stanowi jasną deklarację,  
jakie zasady są ważne dla firmy i jakimi  
wartościami chce się kierować, jeśli chodzi 
o relacje z pracownikami. Karta Różnorodności 
to międzynarodowa inicjatywa promowana 
przez Komisję Europejską. Stanowi ona zobo-
wiązanie do podejmowania różnorodnych 
działań na rzecz wspierania różnorodności 
w miejscu pracy. W Polsce koordynatorem 
projektu jest Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.

Karta  
Różnorodności

zatrudniEniE W PodziaLE na PłEć

Płeć

2010 2011 2012

Liczba 
zatrudnionych

% 
zatrudnionych 

Liczba 
zatrudnionych

% 
zatrudnionych 

Liczba 
zatrudnionych

% 
zatrudnionych 

Kobiety 392 44% 376 43% 400 45%

Mężczyźni 498 56% 491 57% 497 55%

Suma 890 100% 867 100% 897 100%

zatrudniEniE W PrzEdziałach WiEkoWych 

Przedział 
wiekowy

Liczba 
pracowników

% zatrudnionych 
Liczba 

pracowników
% 

zatrudnionych 
Liczba 

pracowników
% 

zatrudnionych 

Na dzień 31.12.2010 Na dzień 31.12.2011 Na dzień 31.12.2012

do 30 lat 93 10,45% 88 10,15% 72 8,03%

30–50 lat 509 57,19% 498 57,44% 528 58,86%

powyżej 50 lat 288 32,36% 281 32,41% 297 33,11%

Suma 890 100% 867 100% 897 100%

skład kadry PracoWniczEj W PodziaLE na PłEć*

Grupa zawodowa
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem

Na dzień 31.12.2011 Na dzień 31.12.2012

Kierownictwo wyższego szczebla 7 28 35 9 26 35

Kierownictwo średniego szczebla 27 55 82 46 55 101

Pracownicy merytoryczni 187 118 305 250 166 416

Pracownicy administracyjno-biurowi 136 114 250 76 75 151

Przedstawiciele Rejonu Sprzedaży 
(PRS) 9 166 175 10 166 176

Pracownicy fizyczni 10 10 20 9 9 18

Suma 376 491 867 400 497 897

* �Zmiany�w�ilości�pracowników�pomiędzy�różnymi�kategoriami�pracowniczymi�są�w�większości�spowodowane�przeprowadzonym� 
w�2012�roku�procesem�aktualizacji�struktury�zatrudnienia�w�Spółce
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Odpowiedzialne miejsce pracy  

gruPa zaWodoWa
 stosunEk śrEdniEgo WynagrodzEnia kobiEt do śrEdniEgo 

WynagrodzEnia mężczyzn W gruPiE zaWodoWEj 

2010 2011 2012

Kierownictwo wyższego szczebla 97% 104% 102%

Kierownictwo średniego szczebla 105% 106% 102%

Pracownicy merytoryczni 90% 93% 92%

Pracownicy administracyjno-biurowi 101% 100% 97%

Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży 96% 95% 94%

Pracownicy fizyczni 67% 67% 66%

t otalizator Sportowy stwarza warunki  
do rozwijania swoich umiejętności  
i wiedzy. Pracownicy korzystają z wielu 
różnorodnych świadczeń dodatkowych. 

Są one dostępne dla wszystkich pracowników 
bez względu na rodzaj umowy oraz wymiar 
czasu pracy. 

solidny Pracodawca
Totalizator Sportowy dba o warunki zatrudnie-
nia swoich pracowników. Otrzymują oni  
konkurencyjne wynagrodzenie, jak również  
dodatkowe świadczenia, np. nagroda z zysku 
czy dofinansowanie wypoczynku. Spółka  
nie zatrudnia nikogo na płacy minimalnej.

Totalizator Sportowy oferuje pracownikom 
szeroki wachlarz różnorodnych narzędzi pod-
wyższających ich wiedzę  
i umiejętności. Kontynuowane są  
szkolenia wewnętrzne, które obejmują przede 
wszystkim szkolenia produktowe oraz  
proceduralne. Firma finansuje również  
zewnętrzne kursy, szkolenia oraz konferencje.

Totalizator Sportowy jest otwarty na głos 
swoich pracowników. W przypadku ważnych 
zmian operacyjnych Spółka stoi na  
stanowisku, że skuteczne i podjęte  
w odpowiednim momencie konsultacje  
z pracownikami pomagają w ich wdrożeniu  
i minimalizują ewentualne ryzyka.  
Wyprzedzenie, z jakim zatrudnieni i ich  
wybrani reprezentanci są powiadamiani  

o istotnych zmianach operacyjnych,  
wynikają wprost z Kodeksu pracy, ustawy  
o informowaniu i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji oraz z obowiązującego w Spółce 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.  
Zapisy w ZUZP są bardziej korzystne  
dla pracownika niż ogólne zapisy, jakie  
gwarantuje Kodeks pracy. 

Specjalnie dla pracowników Spółki  
w listopadzie 2012 roku został  
uruchomiony Pracowniczy Program 
Emerytalny (PPE). Przystąpienie  

do niego ma charakter dobrowolny.  
Program powstał w porozumieniu  
z pracownikami i stanowi część systemu 
zabezpieczenia emerytalnego, który  

ma podwyższać przyszłą emeryturę.  
Podstawowe składki finansuje pracodawca. 
Instytucją prowadzącą PPE jest Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.  
Wysokość składki jest określona w Umowie 
Zakładowej i wynosi maksymalnie 5% wyna-
grodzenia brutto pracownika. Oprócz składek  
podstawowych, finansowanych przez  
pracodawcę, pracownik może dobrowolnie 
wpłacać do programu składki dodatkowe.  
W roku 2012 kwota podstawowej składki  
na PPE (finansowana ze środków  
pracodawcy) wyniosła 671 219,84 zł. 

pracowniczy  
program emerytalny

rozwój pracowników

śrEdnia Liczba godzin szkoLEnioWych W roku PrzyPadających na PracoWnika  
WEdług struktury zatrudniEnia*

Struktura zatrudnienia

2011 2012

Liczba osób Liczba godzin 
szkoleniowych

Średnia liczba 
godzin 

przypadająca 
na pracownika

Liczba osób Liczba godzin 
szkoleniowych

Średnia liczba 
godzin 

przypadająca 
na pracownika

Kierownictwo wyższego szczebla 35 3 481 99,46 35 2 923 83,51

Kierownictwo średniego szczebla 82 9 066 110,56 101 6 969 69,00

Pracownicy merytoryczni 305 7 971 26,13 416 10 764 25,88

Pracownicy administracyjno-biurowi 250 5 490 21,96 151 4 464 29,56

Pracownicy fizyczni 20 153 7,65 18 128 7,11

PRS 175 14 837 84,78 176 12 840 72,95

Suma 867 40 998 58,42 897 38 088 48,00

*Dane�szacunkowe

Warto wspomnieć o rozwoju szkoleń  
e-learningowych w Spółce. W roku 2011  
zostały udostępnione wszystkim pracownikom 
Spółki dwa szkolenia z zakresu umiejętności 
miękkich – „Zarządzanie sobą w czasie”  
oraz „Strategie skutecznego działania”.  
Kursy e-learningowe zostały udostępnione 905 
osobom w całej Spółce. Pierwszy moduł kursu 
– „Zarządzanie sobą w czasie” – zrealizowały 
442 osoby, drugi moduł – „Strategie  
skutecznego działania” – 390 osób. Po zakoń-
czonych szkoleniach przeprowadzono ich ewa-
luację. Uczestnicy docenili m.in. elastyczny czas 
realizacji oraz zbilansowaną wiedzę.
Spółka, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, 
jakie niesie obecna sytuacja społeczna,  
opracowała kompleksowy projekt  
„Akademia umiejętności” skierowany  

do kadry kierowniczej i pracowników sił  
sprzedaży Totalizatora Sportowego. Projekt ma 
na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
Co go wyróżnia spośród innych szkoleń, to 
fakt, że zakłada udział co najmniej 20% osób  
w wieku powyżej 45 lat. Wskazuje to na  
realne zaangażowanie w zarządzanie  
różnorodnością w firmie.
„Akademia umiejętności” to wyjątkowo różno-
rodny projekt szkoleniowy. Przyczynia się do 
rozwoju kompetencji pracowników m.in.  
w zakresie zarządzania czasem, technik  
negocjacyjnych, zarządzania wiekiem. Dla 
pracowników sił sprzedaży został przewidzia-
ny dodatkowy element – Szkoła Bezpiecznej 
Jazdy. Kierownicy Regionów oraz Przedstawi-
ciele Rejonów Sprzedaży spędzają wiele czasu  
za kierownicą służbowych aut.

Poznań
 WIELKOPOLSKIE 

Festiwal Malta
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Szczecin
 ZACHODNIOPOMORSKIE 

VIII Międzynarodowy 
Festiwal  
Saksofonowy

  
By zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, mieli 
oni możliwość udziału w szkoleniach kształtu-
jących odpowiednie zachowania w ruchu 
drogowym. W roku 2012 w szkoleniu wzięły 
udział 192 osoby.
W roku 2012 kontynuowane były szkolenia 
e-learningowe. Przeprowadzono szkolenie 
„Komunikacja interpersonalna”, realizowane 
równolegle z tradycyjnym szkoleniem  
prowadzonym w ramach projektu „Akademia  
umiejętności – szkolenia i coaching dla kadry 
kierowniczej i pracowników sił sprzedaży”. 
Dało to początek nowej odsłonie e-learningu 
– blended learning – zintegrowanej formie 
kształcenia łączącej w sobie tradycyjne  
metody nauki z aktywnościami prowadzonymi 
zdalnie za pomocą komputera. Szkolenie było 
udostępnione w Intranecie dla ponad 800 
pracowników firmy. Projekt „Akademia umie-
jętności” zakończył się w kwietniu 2013 r. 

W Spółce funkcjonuje również od kiliku lat 
program wolontariatu pracowniczego.  
Jest on realizowany przez Fundację LOTTO 
Milion Marzeń. Pracownicy, którzy chcą  
podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, 
a przede wszystkim pozytywną energią mogą, 
realizować projekty skierowane do potrzebu-
jących. Więcej na temat samych projektów 
można odnaleźć w raporcie z działalności 
Fundacji LOTTO.
Firma myśli nie tylko o swoich obecnych 
pracownikach, ale stara się również wychodzić 
naprzeciw młodym uczestnikom rynku pracy. 
W roku 2012 Totalizator Sportowy po raz 
pierwszy zaprosił stażystów programu „Grasz  
o staż” do zdobycia pierwszych doświadczeń  
na drodze do kariery. Stażyści rozwijali swoje 
umiejętności w różnych działach firmy.  
Z 3 osób odbywających staż jedna otrzymała 
ofertę pracy.

Bezpieczne miejsce pracy

totalizator Sportowy podejmuje wiele 
działań, by zagwarantować jak  
najlepsze warunki pracy. Są to  
działania zarówno z obszaru BHP,  

jak też bezpieczeństwa informacji czy  
promowania prośrodowiskowych zachowań. 
Firma stoi na stanowisku, że dzięki takiemu 
podejściu możliwe jest zbudowanie  
odpowiednich warunków do efektywnego 
realizowania celów.

bhP
Ze względu na specyfikę prowadzonej  
działalności praca w Spółce nie niesie  
ze sobą ryzyka wystąpienia poważnych 
chorób lub obrażeń ciała. W raportowanym 
okresie nie odnotowano chorób zawodowych 
oraz wypadków śmiertelnych. 

WyPadkoWość W totaLizatorzE sPortoWym
2010 2011 2012

Liczba wypadków 7 8 11

Liczba dni nieobecności 334 459 146

Wskaźnik absencji wypadkowej* 47,7 57,36 13,27

*Spółka przyjmuje następującą metodę wyliczenia: wskaźnik absencji = liczba dni nieobecności/liczba wypadków

Analizą przyczyn i skutków wypadków,  
które miały miejsce, zajmuje się Komisja 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest to organ 
opiniodawczy i doradczy Prezesa Zarządu.  
W jej skład wchodzą zarówno przedstawiciele 
pracodawcy, jak i pracowników. 
W Spółce promowane są odpowiedzialne 
zachowania. Pracownicy przechodzą szkolenia 
BHP – wstępne i okresowe. Firma prowadzi 
programy profilaktyczne oraz kontroli ryzyka. 
W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
zostały ujęte zapisy dot. BHP, odnoszą się one 
przede wszystkim do promowania standardów 
BHP przy wykorzystaniu najnowszych osią-
gnięć techniki i nauki w zakresie wyposażania 
w środki ochrony indywidualnej pracowników.

zielone miejsce pracy
Działalność Totalizatora Sportowego nie ma 
takiego wpływu na środowisko naturalne jak 
chociażby firmy produkcyjne. Dlatego firma 

stara się przede wszystkim propagować świa-
dome i odpowiedzialne korzystanie z takich 
zasobów jak papier, energia elektryczna czy 
woda. Spółka nie prowadzi monitoringu emisji 
gazów cieplarnianych. Nie występują procesy 
produkcyjne, które byłyby ich znaczącym 
źródłem. Głównie dojazdy pracowników  
emitują takie substancje. Na razie Spółka 
monitoruje zużycie paliwa samochodów 
służbowych, nie szacuje ekwiwalentu ton CO2. 
W roku 2011 udało się obniżyć zużycie energii 
elektrycznej. Po audycie energetycznym 
zostały wprowadzone rozwiązania,  
które spowodowały spadek zużycia aż  
o ok. 3000 GJ. Jednak ze względów na wyso-
kie koszty nakładów inwestycyjnych nie 
wszystkie zalecenia audytorów mogły zostać  
wprowadzone. Warto również dodać, że  
wymieniono na przestrzeni ostatnich lat 
12 500 terminali, co zaowocowało oszczędno-
ściami energii rzędu 250 kW na godzinę.

zużyciE EnErgii WEdług rodzaju
Rodzaj energii (GJ)* Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Gaz ziemny 5 301 5 364 5 436

Energia elektryczna 15 595 12 542 12 963

*  Dane dot. zużycia mediów są szacunkowe, dotyczą tylko budynków należących do Totalizatora Sportowego, które 
stanowią ok. połowy budynków i pomieszczeń wykorzystywanych na cele działalności Spółki. Są przedstawione  
w takim ujęciu, w jakim Spółka raportuje je do Głównego Urzędu Statystycznego.

Spółka stara się poszerzać zakres  
monitorowanych danych. Dlatego  
w raporcie przedstawione są informacje  
dotyczące zużycia paliwa. Pracownicy firmy 
korzystają ze służbowych samochodów.  
W związku z dużą siecią sprzedaży  
Kierownicy Regionów Sprzedaży oraz  

Przedstawiciele Rejonów Sprzedaży  
przemierzają długie trasy w ciągu 
roku. Ma to wpływ na 
zużycie paliwa. Spółka 
stara się, by pozosta-
wało ono na podob-
nym poziomie. 

zużyciE PaLiWa
Zużycie paliwa (litr) Rok 2011 Rok 2012

Olej napędowy 420 064,30 434 134,22

Benzyna 292 435,60 305 333,60
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zużyciE Wody oraz odProWadzanE ściEki*
Kategoria [m3] 2010 2011 2012

łącznie woda, w tym: 127 855 59 552 56 127

Woda butelkowana 315 296 635

Woda z wodociągów 32 611 31 010 31 951 

Woda ze studni głębinowych** 95 244 46 246 23 542

Odprowadzane ścieki*** 32 611 31 010 31 951

 *  Dane dot. zużycia mediów są szacunkowe, dotyczą tylko budynków należących do Totalizatora Sportowego, które 
stanowią ok. połowy budynków i pomieszczeń wykorzystywanych na cele działalności Spółki. Są przedstawione  
w takim ujęciu, w jakim Spółka raportuje je do Głównego Urzędu Statystycznego.

 **  Woda ze studni głębinowych jest głównie przeznaczana do nawadniania terenu na Torze Wyścigów Konnych na 
Służewcu, dlatego nie trafia z powrotem do oczyszczalni.

 ***  Spółka przyjmuje, że odprowadzane ścieki są równe z ilością wody pobranej z wodociągów (dane za rok 2010 zostały 
skorygowane, żeby odzwierciedlać rzeczywistą sytuację).

zużyciE PaPiEru
Rodzaj papieru [t] 2010 2011 2012

Papier biurowy 27,6 27,5 29,6

Rolki termiczne i blankiety 1 064,0 1 509,0 1 480,0

łącznie 1 091,6 1 534 1 509,6

 

Spółka stara się jak najlepiej dopasować 
działania ekologiczne do prowadzonej  
działalności. Wspierane są inicjatywy  
pracowników, które wpisują się w obszar 
działań związany z szeroko pojmowaną  
ekologią, np. zakup rowerów dla pracowników 
jednego z Oddziałów, by kiedy to możliwe, 
mogli wykonywać swoje obowiązki,  
używając roweru zamiast samochodu,  
wsparcie kół łowieckich przy odnawianiu 
ekosystemów leśnych. W Spółce funkcjonuje 
częściowa segregacja odpadów. W Centrali 
ustawione są pojemniki na surowce  
nadające się do recyklingu – papier,  
szkło i plastik. W roku 2012 zebrano  
ok. 53 kontenerów.
W roku 2012 w Totalizatorze Sportowym  
rozpoczęła się Ekomisja. Był to program  
edukacyjny skierowany do wszystkich  
pracowników Spółki, który pokazywał, że 
warto postępować ekologicznie. Na program 
składały się działania edukacyjne, quizy  
oraz konkurs na projekty ekologiczne.  
Działania były prowadzone od października  
do grudnia. W firmowym Intranecie została 
uruchomiona zakładka ekologiczna.  

Na bieżąco aktualizowana, zawierała  
interesujące materiały dotyczące m.in.  
zrównoważonego transportu czy też odpowie-
dzialnej konsumpcji. Były to zarówno cieka-
wostki, jak i praktyczne porady.  
Zróżnicowany zakres tematyczny pozwolił  
na poszerzenie wiedzy przydatnej zarówno  
z perspektywy pracownika, jak też świadome-
go obywatela. Projekt został poddany  
ewaluacji. Przed jego rozpoczęciem oraz  
po zakończeniu przeprowadzono ankiety 
badające poziom świadomości oraz  
zaangażowania pracowników w działania  
na rzecz ochrony środowiska. Wyniki  
wskazały, że wzrósł odsetek osób, które 
stosują zasady ekojazdy czy też dostrzegają 
problemy środowiskowe w swoim otoczeniu. 
Bardzo ważnym elementem programu  
był również konkurs na najlepszą akcję  
ekologiczną. Pracownicy mogli zgłaszać  
swoje inicjatywy, które uzyskały wsparcie 
finansowe na realizację. Dzięki nim zostało  
m.in. zamontowanych na terenie Olsztyna  
ok. 40 stojaków na rowery czy też przeprowa-
dzono zbiórkę baterii w wybranych kolektu-
rach łódzkiego Oddziału.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
nowa jakość zarządzania 
bezpieczeństwem
Spółka dokłada najwyższej staranności,  
by zapewnić bezpieczeństwo informacji  
oraz ochronę danych osobowych. 
W sierpniu 2012 roku Zarząd Totalizatora Spor-
towego podjął decyzję o wdrożeniu Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 
zgodnego z międzynarodowym standardem 
bezpieczeństwa ISO/IEC 27001:2005.
Celem wdrożenia tego rozwiązania jest za-
gwarantowanie bezpieczeństwa informacji 
przetwarzanych w ramach funkcjonowania 
całej Spółki. By to zapewnić, określono wcze-
śniej precyzyjnie potrzeby Spółki. Wyniknęły 
one z analizy ryzyka i wskaźników skuteczno-
ści obecnie stosowanych zabezpieczeń.
Zbudowanie jednolitego systemu bezpieczeń-
stwa, wzorowanego na najlepszych światowych 
praktykach, pozwoliło także na uzyskanie efektu 
synergii, będącej wynikiem powiązania m.in. 
takich elementów systemu, jak:
 ∙ struktura zarządzania bezpieczeństwem,
 ∙ klasyfikacja i zasady ochrony informacji,
 ∙ zarządzanie ryzykiem,
 ∙ dokumentacja Systemu Zarządzania  

Bezpieczeństwem Informacji,
 ∙ zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,
 ∙ zarządzanie ciągłością działania dla  

kluczowych procesów biznesowych.
Warto również dodać, że Spółka podejmuje 
również działania zapobiegające korupcji. Co 
roku prowadzone są analizy ryzyka obszarów 
zagrożonych tym zjawiskiem. Procedurą obję-
te są wszystkie jednostki. W Spółce obowiązu-
ją formalne, spisane zasady dotyczące zarów-
no działań antykorupcyjnych, jak też 
regulujących bezpieczeństwo teleinformatycz-
ne czy bezpieczeństwo danych. 

dane osobowe
Firma zdaje sobie sprawę, jak ważne jest za-
pewnienie bezpieczeństwa danych osobowych 
klientów, pracowników i partnerów bizneso-
wych. Ze względu na ich wrażliwość i swoją 
realną wartość dane te mają dla Spółki szczegól-
ny wymiar i wymagają specjalnej dbałości.
W Spółce powołano Administratora Bezpieczeń-
stwa Informacji. Odpowiada on za współpracę 
z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych (GIODO), nadzoruje przestrzeganie 
obowiązujących zasad ochrony oraz procesów 
związanych z zarządzaniem systemami przetwa-
rzającymi dane osobowe. Spółka zadbała o to, 
aby jej pracownicy i współpracownicy mieli 
pełną wiedzę na temat obowiązujących przepi-
sów prawa, a także wewnętrznych zasad zwią-
zanych z procesem przetwarzania danych osobo-
wych. Dzięki ewidencji zbiorów danych 
osobowych Firma skutecznie kontroluje dostęp 
do danych osobowych, które przetwarza. Spółka 
zapewnia również swoim klientom dostęp do 
wszelkich informacji ich dotyczących, z upraw-
nieniem do ich zmiany i poprawiania, a także 
sprzeciwu wobec marketingu produktów i usług 
Totalizatora Sportowego.

bezpieczeństwo fizyczne  
i zabezpieczenia techniczne
Spółka zapewnia swoim klientom i pracowni-
kom odpowiednie warunki bezpieczeństwa 
stosując systemy zabezpieczeń technicznych, 
jak chociażby elektroniczne systemy sygnali-
zacji włamania i napadu, ale także poprzez 
systemy minimalizujące ryzyko utraty infor-
macji i zabezpieczające przed niepowołanym 
dostępem osób nieupoważnionych. Mając  
na względzie bezpieczeństwo pracowników 
kolektur LOTTO, opracowano „Podręcznik 
kolektora punktu sprzedaży sieci własnej”, 
w ramach którego opisano zasady postępo-
wania w przypadku włamania lub napadu. 
Zasady te są również stałym elementem 
szkoleń sprzedawców.

Drzonków
 LUBUSKIE 

Zespół obiektów 
jeździeckich

54 55TOTALIZATOR SPORTOWY Miejsce pracy || TOTALIZATOR SPORTOWY Miejsce pracy



56 57| TOTALIZATOR SPORTOWY Bezpieczna Gra TOTALIZATOR SPORTOWY Bezpieczna Gra |

społeczne
Zaangażowanie



58 59TOTALIZATOR SPORTOWY Zaangażowanie społeczne  | | TOTALIZATOR SPORTOWY Zaangażowanie społeczne

Dialog z interesariuszami

pierwszy rok obowiązywania  
Programu Zrównoważonego Rozwoju  
i Bezpiecznej Gry przyniósł wiele  
zmian zarówno wewnątrz firmy, jak  

i w stosunku do zewnętrznych podmiotów. 
Dlatego naturalnym krokiem było zweryfiko-
wanie, jak prowadzone działania są odbierane 
przez kluczowe grupy.
By lepiej poznać opinie najważniejszych  
interesariuszy Spółki, w 2011 roku zostały 
przeprowadzone sesje z przedstawicielami 
poszczególnych grup. Były to osoby mocno 
związane z działaniami LOTTO, począwszy  
od pracowników poprzez partnerów  
sieciowych, a na beneficjentach kończąc.
Szeroko doceniana jest działalność LOTTO na 
rzecz sportu. Zarówno wspieranie drużyn, 
klubów czy indywidualnych sportowców, jak 

i finansowanie remontów, budowy obiektów 
spotyka się z pozytywnym przyjęciem. LOTTO 
to uznany mecenas polskiego sportu. Taką 
pozycję zbudował przez lata. 
Dla pracowników LOTTO to solidny pracodawca 
umożliwiający rozwój. Doceniane są  
możliwości pracy projektowej oraz realizowa-
nie zaproponowanych rozwiązań. Pracownicy 
znają raporty społeczne Spółki oraz prowadzo-
ne programy CSR. Do słabszych stron należy 
wysoki stopień formalizacji podejmowania 
decyzji. 
Bezpieczna Gra jako program ściśle powiązany 
z prowadzonymi działaniami biznesowymi 
zasługuje według badanych na więcej uwagi. 
Natomiast gry LOTTO kojarzone są z bezpiecz-
ną formą rozrywki, LOTTO pozwala „marzyć  
za niewielką opłatą”.

Idea CSR jest nierozerwalnie związana z dialogiem. Budując strategię  
społecznej odpowiedzialności, niezbędne jest nie tylko dostosowanie jej  
do celów biznesowych, ale także poznanie opinii kluczowych 
interesariuszy.

„ Każdy menedżer w toku swojej kariery odkrywa, że organizacja  
to nie wyłącznie jednostki wykonujące powierzane im zadania, ale przede wszystkim grupa ludzi, 

których łączą określone relacje. Tworzenie dobrych relacji w firmie to kluczowa kwestia związana z sukcesem 
organizacji. Równie istotne jest budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym oparte na zasadach przejrzysto-
ści i uczciwości. Interesariusze oczekują od organizacji, że podzieli się ona z nimi informacjami na temat 
swoich sukcesów i stojących przed nią wyzwań.  
Dialog z interesariuszami to doskonała okazja do poznania ich potrzeb i oczekiwań, dlatego nie należy 
zapominać, że jest to ważny element relacji budujący klimat zaufania. Otwartość firmy na otoczenie ze-
wnętrzne oraz na pracowników świadczy o dojrzałym podejściu do budowania przewagi konkurencyjnej. 
W turbulentnym otoczeniu nigdy nie wiadomo, czy przewagą konkurencyjną w danym momencie okaże się 
innowacyjny produkt, jakość obsługi klienta czy reputacja oparta na zaufaniu interesariuszy lub przyciągają-
cy najlepsze kadry sposób traktowania pracowników. Aspekty społeczne organizacji to ważny wkład  
w rozwój zrównoważony.  
 
Agata Rudnicka  
prezeska Fundacji cSR impact

System dopłat zaczął funkcjonować 
prawie 20 lat temu. W 1994 roku po 
znowelizowaniu ustawy o grach loso-
wych i zakładach wzajemnych na 

Totalizator Sportowy nałożony został obowią-
zek wprowadzenie 20% dopłaty do stawki 
swoich gier losowych. Prawie dekadę później 
w wyniku kolejnych zmian przepisów wyso-
kość dopłat do gier losowych została podwyż-
szona do 25% i wraz z 10-proc. dopłatą  
do loterii pieniężnych obowiązuje do dzisiaj. 
Uzyskane środki finansowe z dopłat są na-
stępnie dzielone pomiędzy trzy ministerialne 
fundusze celowe. Totalizator Sportowy nie jest 
dysponentem tych środków. Tak więc grając  
w gry i loterie LOTTO, każdy klient wspiera 
rozwój sportu i kultury w Polsce. 

dopłaty są przekazywane  
w następujący sposób:
 ∙ z gier liczbowych – dziesięć dni po dniu 

sprzedaży. Zatem dopłaty z dzisiejszych 
losowań trafią do izby celnej za 10 dni;

 ∙ z loterii – dopłaty są przekazywane 10. dnia 
każdego miesiąca. Te dopłaty  
są przekazywane raz w miesiącu.

Podział dopłat:
w przypadku sztandarowego produktu,  
czyli Lotto: cena za zakład to 3 zł, w tym 20% 
dopłat. Z kolei 77% z kwoty dopłat trafia  
na sport, 20% na kulturę, 3% na zdrowie. 
Dzięki graczom LOTTO współfinansowana jest 
rozbudowa bazy sportowej w Polsce. Co roku 

powstają nowe sale gimnastyczne, hale wido-
wiskowe, boiska wielofunkcyjne, a także kryte 
pływalnie czy lodowiska. Dzięki pieniądzom  
z FRKF udało się również zmodernizować 
zaplecze sportowe Centralnych Ośrodków 
Sportu i Akademii Wychowania Fizycznego,  
w których swoje talenty szlifują polscy  
sportowcy. W latach 2011-2012 Fundusz  
Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczył ponad 
650 milionów złotych na dofinansowanie 
rozwoju infrastruktury sportowej.

dzięki środkom pozyskanym z gier  
totalizatora sportowego realizowane  
są takie programy, jak: 
 ∙ program inwestycji o szczególnym  

znaczeniu dla sportu (tzw. inwestycje 
strategiczne), 

 ∙ wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju 
bazy sportowej (tzw. inwestycje terenowe), 

 ∙ program budowy wielofunkcyjnych boisk 
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci  
i młodzieży,

 ∙ program budowy pełnowymiarowych płyt 
piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią.

Rozwój  społeczeństwa

System dopłat

Gracze LOTTO przyczyniają się do 
rozwoju społecznego. Dzięki nim 
możliwa jest rozbudowa infrastruktu-
ry sportowej, a także wsparcie wielu 

interesujących inicjatyw kulturalnych. Totaliza-
tor Sportowy co roku w znaczący sposób 
przyczynia się do tworzenia budżetu państwa.  
 
 

Środki z gier i loterii trafiają nie tylko na 3 
fundusze celowe:
 ∙ Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),
 ∙ Fundusz Promocji Kultury (FPK),
 ∙ Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazar-

dowych (FRPH),
ale również zasilają budżet poprzez  
podatki oraz inne zobowiązania.

Zakopane
 MAłOPOLSKIE 

Wykonanie instalacji 
sztucznego mrożenia 
  rozbiegu Wielkiej  
     Krokwi
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lOTTO od lat kojarzy się również  
z olimpijskimi emocjami. Firma  
od wielu lat wspiera reprezentację naro-
dową na największej arenie sportowych 

zmagań, jakimi są igrzyska. To święto całego 
świata sportu, gdzie najważniejsza staje się 
rywalizacja w duchu fair play.  
Od 1994 roku Spółka została partnerem Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, a następnie 
sponsorem polskich olimpijczyków. LOTTO 
wspierało olimpijczyków podczas letnich  
i zimowych igrzysk w Salt Lake City (2002), 
Atenach (2004) oraz Pekinie (2008). Podczas 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 
(2010) i ostatnich Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie (2012) Totalizator Sportowy był 
Sponsorem Generalnym polskiej reprezentacji.
Spółka nie zapomina również o lokalnych 
wydarzeniach i instytucjach. W ostatnich 
latach LOTTO było między innymi współorgani-
zatorem cieszącego się długą historią  
i renomą turnieju szermierczego „O szablę 
Wołodyjowskiego”, partnerem V i VI edycji 
Memoriału Zdzisława Ambroziaka  
z udziałem najlepszych polskich  
klubów siatkarskich,  

a także partnerem odbywającego się  
w Poznaniu Pucharu Świata w Kajakarstwie. 
We wsparcie lokalnych zawodów sportowych 
chętnie angażują się również terenowe od-
działy Totalizatora Sportowego. Przykładem 
takiego przedsięwzięcia może  
być wsparcie przez warszawski Oddział regat 
żeglarskich „Lotto Cup”. 
Zaangażowanie Totalizatora Sportowego  
w obszarze sportu nie ogranicza się wyłącznie 
do rozbudowy infrastruktury sportowej czy 
zapewnienia jak najlepszych warunków  
treningowych i startowych polskim  
olimpijczykom. Totalizator Sportowy od 20 lat 
z sukcesami współpracuje z Regionalnym 
Towarzystwem Wioślarskim Bydgostia z Byd-
goszczy. Wioślarze RTW LOTTO Bydgostii-WSG 
Banku Pocztowego od czasu rozpoczęcia 
współpracy z naszą Spółką nieprzerwanie 
zdobywają tytuł Drużynowego Mistrza Polski, 
a indywidualnie jej zawodnicy uzyskali w tym 
czasie ponad 1000 medali Mistrzostw Polski  
i kilkadziesiąt krążków najważniejszych mię-
dzynarodowych imprez. Od 2005 roku Spółka 
współpracuje także z klubem AQUILLA-LOTTO 
Małopolska, którego kolarze uprawiają nie-
zwykle widowiskowy trial rowerowy i zalicza-
ją się do grona najlepszych specjalistów  
w tej konkurencji na świecie. Najlepiej  
świadczy o tym ponad 30 medali zdobytych 
na międzynarodowych imprezach rangi  
mistrzostw Świata i Europy.
Niekwestionowanym powodem do dumy  
dla Totalizatora Sportowego była współpraca  
z ikonami polskiego sportu – Adamem  
Małyszem i Robertem Kubicą, za których 
sportowe sukcesy trzymała i trzyma kciuki 
cała Polska. 

Sponsoring  
sportu

  

totalizator Sportowy nie ogranicza swoje-
go zainteresowania jedynie do sportu. 
Spółka aktywnie działa także na rzecz 
promocji i upowszechniania kultury. Od 

połowy 2003 roku 20% dopłat trafia na konto 
Funduszu Promocji Kultury. Pieniądze przekaza-
ne przez graczy LOTTO stanowią istotne wspar-
cie lokalnych i ogólnopolskich inicjatyw kultu-
ralnych oraz działań związanych m.in. 
z promocją czytelnictwa, ochroną dziedzictwa 
narodowego oraz poprawą stanu infrastruktury 
instytucji kultury. Poza dofinansowywaniem 
przedsięwzięć kulturalnych z pieniędzy pocho-
dzących z dopłat do gier liczbowych Totalizator 
Sportowy niejednokrotnie z własnej inicjatywy 
sprawował patronat nad wydarzeniami arty-
stycznymi czy społecznymi. Na przestrzeni 
ostatnich lat jednym z najbardziej interesują-
cych projektów wspieranych przez LOTTO było 
Muzeum Utracone. Jest to projekt prowadzony 
wspólnie przez Stowarzyszenie Komunikacji 

Marketingowej SAR oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest 
poszukiwanie nowych, innowacyjnych sposo-
bów promowania wiedzy na temat utraconego 
dziedzictwa narodowego i poszukiwanie możli-
wości jego odzyskania. Według założeń pomy-
słodawców projekt ma być drogą do „mental-
nego” odzyskania i przywrócenia pamięci 
o setkach cennych dzieł sztuki. 
W 2012 roku LOTTO było także partnerem 
imprezy „Warsaw Gallery Weekend”. Głównym 
jej punktem była prezentacja przez wyselekcjo-
nowane polskie i zagraniczne galerie najnow-
szych trendów sztuki współczesnej. Kilkudnio-
wemu wydarzeniu towarzyszyły również 
koncerty, promocje książek, panele dyskusyjne 
oraz spotkania z twórcami. Warto również 
wspomnieć o szczególnym produkcie LOTTO 
– zdrapce „Skarby Polski”. Została ona wprowa-
dzona do sprzedaży 31 grudnia 2011 roku. 
Totalizator Sportowy przeznacza cały zysk 
uzyskany z jej sprzedaży na wsparcie Pomni-
ków Historii, czyli zabytków o unikalnej warto-
ści historycznej, naukowej i artystycznej. Tym 
samym każdy gracz kupujący „Skarby Polskie” 
dołącza do grona mecenasów polskiej kultury.

wspieranie kultury  
i inicjatyw lokalnych

„ Od kilku lat sponsoring kultury staje się znowu modnym 
tematem. Wraca dawna instytucja mecenatu. Warto 

wspierać uznane nazwiska i prestiżowe projekty, pozycjonować się 
jako mecenas sztuki wysokiej. Cieszy nas bardzo ten trend. Jako 
Firma od wielu lat dostrzegamy wartość, jaką daje angażowanie się 
w tego typu projekty. Z dumą możemy powiedzieć, że razem  
z naszymi Graczami przyczyniamy się do rozwoju kultury  
w Polsce. Dzięki systemowi dopłat możliwe było wsparcie finanso-
we takich przedsięwzięć, jak Wielkanocny Festiwal Ludwiga van 
Beethovena czy Festiwalu MALTA 2012. Nie możemy również 

zapominać o lokalnych inicjatywach, które mają szansę realizacji właśnie dzięki dopłatom. Elbląska Jesień 
Literacka czy Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” to tylko niektóre z nich. Dopłaty z Funduszu 
Promocji Kultury to również dofinansowanie między innymi konserwacji zabytków, muzealiów i archiwa-
liów. Dzięki naszym Graczom możliwy jest rozwój współczesnych projektów, ale także zachowanie niezwykle 
cennych osiągnięć z przeszłości. Gracze LOTTO to prawdziwi mecenasi kultury. 
 
Agnieszka Libor   
Rzecznik prasowy, Kierownik zespołu pR i Komunikacji

Kraków
 MAłOPOLSKIE 

Tor kajakarstwa 
górskiego
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WPłaty do budżEtu PaństWa i na FunduszE sPEcjaLnE naLiczonE W roku

2012 2011
Podatek od gier liczbowych, loterii i zakładów liczbowych 660 271 435,00 577 646 682,00

Podatek dochodowy bieżący* 79 637 329,00 50 424 134,00

Dywidenda z podziału zysku netto (zapłacona)** 304 633 972,00 127 286 390,00

Dopłata na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 604 233 074,80 531 316 186,20

Dopłata na Fundusz Promocji Kultury 156 943 655,80 138 004 204,20

Dopłata na Fundusz Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych 23 541 548,40 20 700 630,60

Wpłaty do budżetu państwa ogółem 1 829 261 015,00 1 445 378 227,00

* Bez podatku odroczonego
**  W 2011 roku wykazano zapłaconą w ciągu roku opłatę z zysku oraz wypłaconą w ciągu 2011 roku dywidendę za 2010 rok. W 2012 roku 

wykazano zapłaconą w ciągu roku opłatę z zysku oraz dywidendę za rok 2011, a także zapłaconą zaliczkę na poczet rozliczenia wyniku 
za 2012 rok.

struktura PrzychodóW

2012 2011
przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i materiałów 3 431 202 043,44 2 991 386 442,06

przychody netto ze sprzedaży produktów 3 421 777 451,47 2 982 743 530,06

Lotto 1 843 362 115,20 1 599 899 728,80

Lotto Plus* 78 406 728,00 0,00

Mini Lotto 166 468 539,00 149 967 136,00

Multi Multi 628 346 466,00 628 209 014,00

Multi Multi Plus 122 511 828,00 120 153 884,00

Joker 17 449 396,00 23 160 980,00

Keno 96 631 977,60 92 236 902,40

Loterie 468 600 401,67 369 115 884,86

opłaty za zapisy koni do gonitw 1 264 512,00 1 252 338,14

przychody netto z pozostałych usług 8 156 866,79 7 346 678,11

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 213,18 43 895,75

pozostałe przychody operacyjne 68 038 786,28 44 575 999,89

przychody finansowe 40 487 940,43 28 053 846,25

razem przychody Spółki 3 539 728 770,15 3 064 016 288,20

*Od 2012 roku wprowadzono dodatkowo opcję Lotto z Plusem

struktura kosztóW

2012 2011
koszty działalności podstawowej 3 137 031 007,23 2 808 281 328,96

koszty sprzedanych produktów 2 924 684 752,83 2 615 538 256,98

koszty sprzedaży 103 723 830,22 98 299 576,82

koszty ogólnego zarządu 108 622 424,18 94 443 495,16

pozostałe koszty operacyjne 19 610 727,69 10 822 276,84

koszty finansowe 5 324 332,97 5 185 912,79

razem koszty Spółki 3 161 966 067,89 2 824 289 518,59

struktura kosztóW działaLności oPEracyjnEj

2012 2011
amortyzacja 15 141 324,22 31 185 354,14

zużycie materiałów i energii 52 055 427,34 41 629 120,58

usługi obce 147 892 200,33 139 586 204,39

podatki i opłaty 673 055 464,96 593 110 278,45

wynagrodzenia 129 798 547,62 110 642 616,57

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 306 650,79 25 397 377,40

pozostałe koszty rodzajowe 2 057 997 154,91 1 863 178 266,69

w tym wygrane 1 799 661 237,37 1 551 344 397,65

zmiana stanu produktów -29 781 023,88 3 508 214,99

skrócony rachunEk zyskóW i strat

2012 2011
przychody netto ze sprzedaży produktów, usług i materiałów 3 431 202 043,44 2 991 386 442,06

przychody netto ze sprzedaży produktów 3 421 777 451,47 2 982 743 530,06

opłaty za zapisy koni do gonitw 1 264 512,00 1 252 338,14

przychody netto z pozostałych usług 8 156 866,79 7 346 678,11

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 213,18 43 895,75

koszty sprzedanych łącznie 2 924 684 752,83 2 615 538 256,98

zysk ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 506 517 290,61 375 848 185,08

koszty sprzedaży 103 723 830,22 98 299 576,82

koszty ogólnego zarządu 108 622 424,18 94 443 495,16

zysk ze sprzedaży 294 171 036,21 183 105 113,10

zysk brutto 377 762 702,26 239 726 769,61

zysk netto 303 326 803,14 193 120 793,14

wybrane dane finansowe oraz zasady Global Compact
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skrócony biLans

2012 2011
aktywa trwałe 176 639 376,23 164 643 790,44

aktywa obrotowe 689 290 245,73 624 393 874,26

aktywa razem 865 929 621,96 789 037 664,70

kapitał własny 530 250 183,98 536 367 584,98

zobowiązania i rezerwy 335 679 437,98 252 670 079,72

pasywa razem 865 929 621,96 789 037 664,70

inFormacjE dodatkoWE

Przekazane darowizny [zł] 2012 2011
Darowizny pieniężne 2  500 000,00* 2 510 000,00

Darowizny rzeczowe 27 715,07 1 498,91

*W 2012 roku rezerwa na darowiznę dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń w wysokości 2 500 000 zł
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Strategia i analiza

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, 
prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

5-6

1.2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans 10, 11, 19, 22, 34

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji 12

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi 29-32

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint venture 15

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Warszawa

2.5
Liczba krajów, w których działa organizacja, oraz podanie nazw tych krajów,  
gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji, lub tych, które są szczególnie 
adekwatne w kontekście treści raportu

13

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji 13

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych 
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów 13, 33, 78-79

2.8

Skala działalności z uwzględnieniem:
- Liczby pracowników
-  Przychodów netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego)  

lub dochodów netto (dla sektora publicznego)
-  Kapitalizacja z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw  

z sektora prywatnego)
- Ilość produktów lub świadczonych usług

28, 47, 65

2.9

Znaczące zmiany w raportowanych okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy 
własności, z uwzględnieniem:
-  Zmian w działalności lub lokalizacji, w tym: otwieranych, zamykanych  

i rozbudowywanych jednostkach
-  Zmian w strukturze kapitału zakładowego i innych pozycjach kapitałowych, 

kosztach utrzymania oraz zmian w działalności operacyjnej (dla przedsiębiorstw  
z sektora prywatnego)

Brak

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie 16

Parametry raportu

Profil raportu

3.1 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy) 25

3.2 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Październik 2011 r.

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) Dwuletni

3.4 Osoba kontaktowa 78

oraz zasady Global Compact
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Zakres i zasięg raportu

3.5

Proces definiowania zawartości raportu wraz z:
-  Ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy
- Priorytetyzacją poszczególnych kwestii
-  Identyfikacją interesariuszy – adresatów raportu.
Objaśnienie, w jaki sposób organizacja zastosowała „Wytyczne dotyczące 
definiowania zawartości raportu”

24
Spółka dokonała przeglądu 
pod kątem wytycznych.

3.6 Zasięg raportu (np. kraje, działy, jednostki zależne, wynajmowane obiekty, 
przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy) 25

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących zakresu i zasięgu 
raportu 25

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych,  
obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach,  
które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji  
w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji

15, 19

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie do szacunków i kalkulacji wskaźników i innych 
informacji zawartych w raporcie 24, 25

3.10
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych  
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia (np. fuzje/
przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakter działalności, metoda pomiaru)

25

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu,  
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

25
By dostarczyć pełniejszej 
informacji, zostały 
rozbudowane kategorie 
danych prezentowanych  
w rozdziale „Wybrane  
dane finansowe”.
Zmieniony cykl raportowania 
– 2 lata

Indeks treści GRI 

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji  
w raporcie 67-77

Weryfikacja

3.13

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie 
zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie 
zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją  
i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

24

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Nadzór

4.1

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy 
organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład 
tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. Opis mandatu i składu (w tym liczba 
członków niezależnych i/lub członków niewykonawczych) najwyższych ciał 
zarządczych oraz ich komitetów i wskazanie stanowiska każdej osoby bezpośrednio 
odpowiedzialnej za wyniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

13-14

4.2
Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego
jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni  
w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury)

13

gLobaL 
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4.3
Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych  
i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających jednolitą 
strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego)

14

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji 
i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego

14, 23
Pracownicy mają również 
możliwość zgłaszania 
postulatów przez Związki 
Zawodowe

4.5
Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, 
wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw) a wynikami 
organizacji (obejmując wyniki społeczne i środowiskowe)

Raport 2010/2011 s. 23

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesu członków najwyższego organu 
nadzorczego

Raport 2010/2011 s. 22
W regulacjach wewnętrznych 
istnieje mechanizm 
pozwalający na uniknięcie 
konfliktu interesów Członków 
Zarządu. W przypadku 
wystąpienia sprzeczności 
interesów Członek Zarządu 
powinien wstrzymać się  
od udziału w rozstrzyganiu 
takich spraw i zażądać 
zaznaczenia tego w protokole  
z posiedzenia Zarządu.

4.7
Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu 
nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne

Raport 2010/2011 s. 22
Przy postępowaniach 
kwalifikacyjnych ma 
zastosowanie rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia  
18 marca 2003 roku  
w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego 
na stanowisko członka zarządu 
w niektórych spółkach 
handlowych (Dz.U. nr 55,  
poz. 476 z późn. zm.)

4.8
Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania 
oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych  
i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji

Raport 2010/2011 s. 30 
18

4.9

Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru, identyfikacji  
i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając 
stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi 
międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami

Raport 2010/2011 s. 23 
18

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego  
w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Raport 2010/2011 s. 23

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 18

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe  
i społeczne deklaracje, zasady i inicjatywy 16, 22, 48
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4.13

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub  
w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których 
organizacja:
- Jest członkiem organów nadzorczych
- Uczestniczy w projektach lub komisjach
- Przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi
- Uznaje członkostwo jako działanie strategiczne 

22

Angażowanie interesariuszy

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 22

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy 21

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy 22-23

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze 
strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie 22, 58

Podejście do zarządzania i wskaźniki wyników

Wskaźniki ekonomiczne

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem 
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych 
inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli 
kapitału i instytucji państwowych

64-66

Zasada 7 EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające  
ze zmian klimatycznych

53 
W prezentowanym raporcie nie 
poddano analizie terenu Toru 
Wyścigów Konnych na 
Służewcu. Na tym etapie 
uznano wpływ na raport za 
nieistotny. 

EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów  
o zdefiniowanych świadczeniach 50

EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

Spółka nie otrzymała wsparcia 
od państwa. 
W latach 2011-2012 otrzymała 
dotacje Unii Europejskiej 
w wysokości:
2011 – 896 701,36 zł
2012 – 632 655,20 zł

Aspekt: Obecność na rynku

Zasada 1 EC5
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla  
w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach 
organizacji

Wysokość wynagrodzenia 
pracowników najniższego 
szczebla (pracownicy fizyczni)  
w Centrali Spółki w stosunku do 
płacy minimalnej 2011 – 226% 
(płaca minimalna – 1386,00 zł), 
2012 – 231%(płaca minimalna 
– 1500,00 zł).
Traktujemy Warszawę jako 
jednostkę istotną (zatrudniona 
jest tam największa ilość osób), 
dlatego prezentowane wartości 
odnoszą się do Warszawy.

gLobaL 
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EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych 
dostawców w głównych lokalizacjach organizacji

W rozumieniu Spółki dostawcami 
lokalnymi są polscy dostawcy. Spółka 
współpracuje w przeważającej 
większości z polskimi podmiotami.

Zasada 6 EC7
Procedury w zakresie zatrudnienia pracowników z rynku lokalnego  
oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego  
w głównych lokalizacjach organizacji

100% wyższej kadry 
kierowniczej zostało 
pozyskane z rynku lokalnego.

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

EC8
Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa 
poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. 
Wpływ tych działań na społeczeństwo

38

EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz  
z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania 59

Warunki środowiskowe

Surowce/materiały

Zasada 8 EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości 54

Zasada 7, 8, 9 EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystywanych  
w procesie produkcyjnym

Nie dotyczy
Parametry wykorzystywanych 
urządzeń nie pozwalają na 
korzystanie jedynie  
z ekologicznego papieru.

Aspekt: Energia

Zasada 8, 9 EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 53

Zasada 8 EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 53

Zasada 8, 9 EN5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie 
efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań 53

Zasada 8,9 EN6
Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych 
energetycznie lub opartych na energii odnawialnej oraz wynikające  
z tych rozwiązań redukcje zapotrzebowania na energię

53

Zasada 7, 8, 9 EN7 Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii,  
z uwzględnieniem osiągniętego stopnia redukcji 54

Aspekt: Woda

Zasada 8 EN8 łączny pobór wody według źródła 54

EN9 Źródło wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody Nie dotyczy

Zasada 9 EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 
wykorzystaniu Nie dotyczy

Aspekt: Bioróżnorodność

Zasada 8 EN11

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów 
zlokalizowanych w obszarze chronionym lub obszarze o dużej wartości pod 
względem bioróżnorodności poza obszarami chronionym bądź przylegającymi  
do takich obszarów

Raport 2010/2011 s. 61

Zasada 8 EN12
Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów 
chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza 
obszarami chronionymi 

Raport 2010/2011 s. 61
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EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Nie dotyczy

EN14 Strategie, obecne działania i plan zarządzania wpływem na bioróżnorodność Nie dotyczy

EN15
Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów (IUNC) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfiko-
wanych na obszarze oddziaływania organizacji – według stopnia zagrożenia wyginięciem.

Nie dotyczy

Aspekt: Emisja, ścieki, odpady

Zasada 8 EN16 łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych – według wagi

Spółka nie prowadzi 
szacunków, gdyż wielkości  
te nie są istotne z punktu 
widzenia prowadzonej 
działalności.

Zasada 8,9 EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych – według wagi

Spółka nie prowadzi 
szacunków, gdyż wielkości  
te nie są istotne z punktu 
widzenia prowadzonej 
działalności.

Zasada 7,8,9 EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty 54

EN19 Emisje substancji zubożającej warstwę ozonową – według wagi Nie dotyczy

Zasada 8 EN20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych  
do powietrza – według rodzaju związku i wagi

Spółka nie prowadzi szacunków, 
gdyż wielkości te nie są istotne 
z punktu widzenia 
prowadzonej działalności.

Zasada 8 EN21 Całkowita objętość ścieków – według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia 54

Zasada 8 EN22 Całkowita waga odpadów – według rodzaju odpadu i metody postępowania  
z odpadem

Spółka nie prowadzi szacunku 
całkowitej wagi odpadów – ze 
względu na różne lokalizacje 
współpracuje z różnymi odbior-
cami, częściowo są odbierane  
w ramach umów najmu bez 
możliwości określenia ilości  
w rozbiciu na różne podmioty. 
Brak odpadów przemysłowych.

Zasada 8 EN23 łączna liczba i objętość istotnych wycieków Nie dotyczy

EN24
Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych 
odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji 
Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszanych transgranicznie

Nie dotyczy

EN25
Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów  
i związanych z nimi siedlisk, na które istotny wpływ mają zrzucane przez organizację 
raportującą woda i wycieki

Nie dotyczy

Aspekt: Produkty i usługi

Zasada 7, 8, 9 EN26 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres 
ograniczenia tego wpływu 54

Zasada 8, 9 EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według 
kategorii materiału

Ze względu na małe zużycie  
i nieopłacalność Spółka nie 
prowadzi monitoringu.

Aspekt: Zgodność z regulacjami

Zasada 8 EN28 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 zł

gLobaL 
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Aspekt: Transport

Zasada 8, 9 EN29
Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr 
oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności, oraz transport 
pracowników

53

Aspekt: Ogólny

Zasada 7, 8, 9 EN30 łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu

W roku 2011 na edukację 
ekologiczną i organizację 
eventów tematycznych 
wydano 10 700 zł. Wartość 
opłaty ekologicznej:  
17 552,39 zł*
W roku 2012 na edukację 
ekologiczną i organizację 
eventów tematycznych 
wydano 59 995,44 zł.  
Wartość opłaty ekologicznej:  
28 153,49 zł*
* opłaty ekologiczne dotyczą 
jednostek z województwa 
mazowieckiego. Traktujemy je 
jako obszar istotny (zatrudniona 
jest tam największa liczba osób, 
zlokalizowane są tam Centrala,  
2 oddziały oraz Ośrodek Szkolenio- 
wo-Wypoczynkowy w Rybienku)

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy

Aspekt: Zatrudnienie

Zasada 6 LA1 łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę  
i regionu 46-47

Zasada 6 LA2 łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, 
płci i regionu

48
W rozumieniu Spółki region 
stanowi cała Polska

Zasada 3 LA3
Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze 
godzin według głównych jednostek organizacyjnych

Raport 2010/2011 s. 42-43 
50

Aspekt: Relacje pomiędzy pracownikami a kierownictwem

Zasada 1, 3 LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

99% pracowników Spółki  
(w roku 2011 objętych 
Zbiorowym Układem Pracy 
było 860 z 867 zatrudnionych 
pracowników, a w 2012 r. – 889 
z 897 zatrudnionych,  
w niepełnym wymiarze są nim 
objęci pracownicy z Ośrodka  
Wypoczynkowo- 
-Szkoleniowego Krynica).

Zasada 3 LA5 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, 
wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określane w umowach zbiorowych Raport 2010/2011 s. 45
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Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasada 1, 3 LA6

Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach  
(w skład których wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
monitorują takie programy

Raport 2010/2011 s. 45
Komisja reprezentuje 100% 
pracowników.

Zasada 1 LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy 
oraz liczby wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 52

Zasada 1 LA8
Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy prewencyjne oraz programy kontroli 
ryzyka, które zapewniają pomoc w przypadku poważnych chorób pracownikom,  
ich rodzinom lub członkom społeczności lokalnej

53

LA9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych 
porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi 53

Aspekt: Edukacja i szkolenia

Zasada 6 LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według 
struktury zatrudnienia 51

Zasada 6 LA11 Programy umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają 
ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

Raport 2010/2011 s. 42
51, 52

Zasada 6 LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 
rozwoju kariery zawodowej

Nie przeprowadzano oceny 
jakości pracy

Aspekt: Różnorodność i równość szans

Zasada 1,6 LA13
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników 
według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników 
różnorodności

14, 49

Zasada 1,6 LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według zajmowanego 
stanowiska

50
Więcej informacji na temat 
wynagrodzeń z powodu 
poufności informacji decyzją 
Spółki nie będzie ujawnianych.

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka

Aspekt: Procedury odnośnie do zamówień i inwestycji

Zasada  
1, 2, 3, 4, 5, 6 HR1 Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych zawierających klauzule dotyczące 

praw człowieka lub które zostały poddane kontroli pod tym kątem

Spółka w przeważającej ilości 
korzysta z usług dostawców 
krajowych, stąd nie jest 
przeprowadzany taki szacunek.

Zasada  
1, 2, 3, 4, 5, 6 HR2 Procent znaczących dostawców i podwykonawców poddanych weryfikacji pod kątem 

przestrzegania praw człowieka oraz działania podjęte w tej kwestii

Spółka w przeważającej ilości 
korzysta z usług dostawców 
krajowych, stąd nie jest 
przeprowadzana taka 
weryfikacja.

HR3
Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących 
kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz 
procent przeszkolonych pracowników

Spółka nie prowadzi rejestru 
godzin szkoleniowych w tym 
zakresie.

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zasada 
1, 2, 5, 6 HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte  

w tej kwestii 0

gLobaL 
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Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do pozwów zbiorowych

Zasada 1, 2, 3 HR5
Działania zidentyfikowane jako mogące naruszać lub stwarzać zagrożenie  
dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy 
wspierające te prawa

Nie zidentyfikowano

Aspekt: Praca dzieci

Zasada 1, 2, 5 HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania 
pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków Nie zidentyfikowano

Aspekt: Praca przymusowa i obowiązkowa

Zasada  
1, 2, 4, 5 HR7

Działania zidentyfikowane jako mogące naruszać bądź niosące  
ze sobą ryzyko wystąpienia wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej 
oraz środki podjęte w celu eliminacji wszelkich takich przypadków

Nie zidentyfikowano

Aspekt: Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

HR8
Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa 
przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji dotyczących różnych 
aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną działalnością

Poszczególne grupy 
pracowników są szkolone 
okresowo w dziedzinie BHP, 
ergonomii, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, zasad 
ewakuacji ludzi oraz zwalczania 
pożarów. Pracownicy 
szczególnie odpowiedzialni za 
kwestie związane z BHP (Służba 
BHP) posiadają uprawnienia do 
pełnienia swoich obowiązków. 
Ich szkolenia odbywają się 
okresowo. Tak więc wszyscy 
pracownicy Służby BHP są 
przeszkoleni w tym zakresie.

Aspekt: Prawa ludności rdzennej

HR9 łączna liczba przypadków naruszenia praw ludności rdzennej oraz podjęte działania Nie dotyczy

Wskaźniki społeczne

Aspekt: Społeczność lokalna

SO1
Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny  
i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając 
wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności

59
100% operacji uwzględnia 
zaangażowanie społeczne  
– grając w produkty LOTTO, 
klienci każdorazowo zasilają 
trzy fundusze celowe. 

Aspekt: Korupcja

Zasada 10 SO2 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem 
ryzyka związanego z korupcją

Raport 2010/2011 s. 30
55
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Aspekt: Komunikacja marketingowa

PR6
Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów 
regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, 
promocji i sponsoringu

39

PR7
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, 
promocji i sponsoringu według rodzaju skutków

0

Aspekt: Ochrona prywatności klienta

Zasada 1, 10 PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów 
oraz utraty danych 0

Aspekt: Zgodność z regulacjami

PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 
dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług 0 zł
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Zasada 10 SO3 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityki i procedur 
antykorupcyjnych organizacji

Nie istnieje cykliczne szkolenie 
dedykowane wyłącznie 
kwestiom antykorupcyjnym. 
Każdy nowo zatrudniany 
pracownik przechodzi 
szkolenie z bezpieczeństwa 
informacji, którego jednym  
z elementów jest tematyka 
antykorupcyjna. Również Dział 
Zakupów prowadzi doraźne 
wewnętrzne szkolenia 
dotykające tej tematyki. 

Zasada 10 SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji 55
Nie odnotowano naruszeń

Aspekt: Udział w życiu publicznym

Zasada  
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu
Spółka jako spółka Skarbu 
Państwa nie podejmuje 
działań lobbingowych

Zasada 10 SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, 
polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów 0 zł

Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji

Zasada 10 SO7
Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących 
przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych  
oraz ich skutki

0

Aspekt: Zgodność z regulacjami

Zasada 10 SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu 
niezgodności z prawem i regulacjami 0 zł

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

Zasada 1 PR1
Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na 
zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych 
kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom

36, 37
W raportowanym okresie 
etapem oceny wpływu 
produktów było tworzenie gier

Zasada 1 PR2
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym 
etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków

0

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

Zasada 8, 10 PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz 
procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym 28

Zasada 8, 10 PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków 0

PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań pomiaru 
satysfakcji klienta 16, 36, 43

Bystra
 ŚLĄSKIE 

Modernizacja  
skoczni narciarskiej  
W20 i W32
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Zapraszamy do kontaktu
 
 
www.totalizator.pl Totalizator Sportowy 
www.lotto.pl Produkty LOTTO 
www.torsluzewiec.pl Tor Służewiec 
www.fundacjalotto.pl  Fundacja LOTTO Milion Marzeń

 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
tel. 22 518 22 00
fax 22 619 72 14
centrala@totalizator.pl

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Libor
biuroprasowe@totalizator.pl

CSR
Uwagi i opinie dotyczące raportu
Martyna Strupczewska, Joanna Strzelczyk
csr@totalizator.pl

Fundacja LOTTO Milion Marzeń
Bartosz Mielecki, Prezes Fundacji
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
fundacja@fundacjalotto.pl 

Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa
tel. 22 543 95 00, fax 22 847 50 26
sluzewiec@totalizator.pl

Oddział w Białymstoku
ul. Modlińska 1
15-066 Białystok
tel. 85 665 51 00, fax 85 665 51 22
bialystok@totalizator.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 20
85-129 Bydgoszcz
tel. 52 363 45 00, fax 52 363 45 01
bydgoszcz@totalizator.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Straganiarska 31/33
80-837 Gdańsk
tel. 58 692 15 61, fax 58 692 15 62
gdansk@totalizator.pl

Oddział w Katowicach
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 208 79 00, fax 32 208 79 02
katowice@totalizator.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 56
75-525 Koszalin
tel. 94 314 68 23, fax 94 314 68 25
koszalin@totalizator.pl

Oddział w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
tel. 41 343 78 01, fax 41 343 78 04
kielce@totalizator.pl

Oddział w Krakowie
ul. Olszańska 5a
31-513 Kraków,
tel. 12 627 97 01, fax 12 627 97 25
krakow@totalizator.pl

 

Oddział w Lublinie
ul. Wolińskiego 20
20-491 Lublin
tel. 81 759 33 00, fax 81 759 33 02
lublin@totalizator.pl

Oddział w Łodzi
ul. Wodna 43/45
90-046 łódź
tel. 42 677 59 00, fax 42 677 59 02
lodz@totalizator.pl

Oddział w Olsztynie
ul. B. Linki 1
10-534 Olsztyn
tel. 89 521 71 40, fax 89 521 71 49
olsztyn@totalizator.pl

Oddział w Opolu
ul. Kośnego 22
45-056 Opole
tel. 77 406 61 01, fax 77 406 61 02
opole@totalizator.pl

Oddziału w Poznaniu
ul. Palacza 81
60-273 Poznań
tel. 61 864 60 00, fax 61 864 60 30
poznan@totalizator.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. 17 860 96 10, fax 17 860 96 30
rzeszow@totalizator.pl

Oddział w Szczecinie
ul. Celna 1
70-644 Szczecin
tel. 91 480 85 46, fax 91 480 85 48
szczecin@totalizator.pl

Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
tel. 22 518 22 09, fax 22 619 72 14
warszawa@totalizator.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Joannitów 16
50-525 Wrocław
tel. 71 333 19 38, fax 71 333 19 66
wroclaw@totalizator.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. 68 322 17 60, fax 68 322 17 62
zielonagora@totalizator.pl



 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,   
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Raport z niezależnej usługi atestacyjnej 

Do Zarządu Totalizator Sportowy sp. z o.o. 

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z warunkami naszej Umowy z dnia 9 września 2013 r. 
(„Umowa”) zawartej w celu wykonania usługi atestacyjnej dającej umiarkowaną pewność w zakresie 
informacji o zrównoważonym rozwoju wymienionych w tabeli Indeks treści GRI („Indeks treści GRI”), 
umieszczonej na stronach 67-77 w raporcie „Raport odpowiedzialności społecznej 2011-2012 
Totalizator Sportowy. Gramy o przyszłość” („Raport CSR”) raportowanych zgodnie z Wytycznymi 
Global Reporting Initiative w wersji 3.0 („Wytyczne GRI G3.0”). 

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. („Spółka”) sporządził Raport CSR na podstawie Wytycznych 
do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju opublikowanych przez Global Reporting Initiative 
w wersji 3.0. Raport CSR przedstawia informacje na temat zrównoważonego rozwoju Spółki w zakresie 
danych ilościowych i jakościowych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. 

Odpowiedzialność Zarządu 

Za sporządzenie Raportu CSR zgodnego z Wytycznymi GRI G3.0 odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 

Do odpowiedzialności Zarządu Spółki należy wybór i aplikacja odpowiednich metod przygotowania 
danych pozafinansowych oraz zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie systemów i procesów, 
które zapewnią odpowiednie wsparcie dla przestrzegania Wytycznych GRI G3.0 przy opracowaniu 
danych pozafinansowych, wykorzystując odpowiednie w tym zakresie założenia i szacunki. 

Nasza odpowiedzialność 

Naszym zadaniem było wyciągnięcie wniosków czy informacje o zrównoważonym rozwoju wymienione 
w Indeksie treści GRI zaprezentowanym w Raporcie CSR zostały przygotowane według Wytycznych 
GRI G3.0. Zastosowane procedury zostały przez nas wybrane według własnego uznania i obejmują 
ocenę ryzyka istotnego zniekształcenia Raportu CSR (definicje wskaźników oraz odwołanie do miejsca 
prezentacji wskaźnika zostały wskazane w Raporcie CSR w Indeksie treści GRI). 

Zrealizowaliśmy zlecenie zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 „Usługi 
atestacyjne inne niż badanie lub przegląd historycznych informacji finansowych” („ISAE 3000”). 

Podsumowanie wykonanych prac 

Przeprowadzone przez nas procedury obejmowały:  

• Analizę strategii społecznej odpowiedzialności Spółki zaprezentowanej w Raporcie CSR oraz 
weryfikację dokumentacji Spółki w tym zakresie, 

• Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju i 
przygotowanie Raportu CSR,  

• Porównanie Raportu CSR przedstawionego przez Spółkę do GRI Application Level Checklist i 
przedstawienie Spółce odpowiednich komentarzy weryfikatora, 
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• Ocenę struktury i skuteczności istotnych mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie zbierania 
i przetwarzania danych dla informacji o zrównoważonym rozwoju wymienionych w Indeksie treści 
GRI, 

• Weryfikację informacji o zrównoważonym rozwoju wymienionych w Indeksie treści GRI w 
oparciu o rozmowy z odpowiednimi członkami kierownictwa Spółki oraz pracownikami 
odpowiedzialnymi za raportowanie danych pozafinansowych oraz procedury analityczne dla wyżej 
wskazanych informacji,  

• Porównanie wartości informacji o zrównoważonym rozwoju zaprezentowanych w kategorii: 
Wskaźniki Ekonomiczne, do zbadanego przez BDO Sp. z o.o. Sprawozdania Finansowego 
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. za rok 2012, oraz 

• Weryfikację próby dokumentów źródłowych dla informacji o zrównoważonym rozwoju 
wymienionych w Indeksie treści GRI. Przykładowe analizowane dokumenty to faktury, raporty 
otrzymane ze źródeł zewnętrznych oraz raporty wewnętrzne, w tym raporty wygenerowane z 
systemów informatycznych Spółki. 

 

W przypadku zlecenia mającego na celu wykonanie usługi atestacyjnej dającej umiarkowaną pewność, 
procedury zbierania dowodów są bardziej ograniczone niż w przypadku zlecenia mającego na celu 
udzielenie wystarczającej pewności, w związku z tym uzyskuje się mniejszą pewność niż w przypadku 
zlecenia mającego na celu udzielenie wystarczającej pewności. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie do wydania poniższego 
wniosku. 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonych procedur nie stwierdziliśmy niczego, co wskazywałoby, że  
wyżej wskazane materialne wskaźniki zaprezentowane w Raporcie CSR nie są, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodne z Wytycznymi GRI G3.0. 

Ograniczenie zastosowania  

Niniejszy raport został przygotowany przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. („PwC”) dla Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o. w odniesieniu do zapisów Umowy pomiędzy PwC a Spółką i jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku Zarządu Spółki. Nie należy go wykorzystywać w żadnych innych celach. 

PwC nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności (umownej, deliktowej (w tym 
za zaniechanie) ani innej) wobec żadnych osób innych niż Spółka. Odpowiednio, niezależnie od formy 
działań, czy to w kontrakcie, umowie deliktowej ani innej, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, PwC 
nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnego rodzaju odpowiedzialności, a także nie przyjmuje 
żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z raportu dla jakiejkolwiek osoby (za wyjątkiem 
Spółki, na zasadach wskazanych powyżej) bądź za jakąkolwiek decyzję podjętą bądź niepodjętą na 
podstawie niniejszego raportu. 

Raport CSR powinien być odczytywany łącznie z Wytycznymi GRI G3.0. 

 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 
Warszawa, 25 października 2013 r. 
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