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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce Raport Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora Sportowego.
To wydawnictwo, przygotowane po raz pierwszy w historii Spółki, pokazuje naszą firmę w kontekście jej
interakcji z otoczeniem. Chodzi tu o wzajemne oddziaływania, relacje czy zależności pomiędzy Totalizatorem
Sportowym a wszystkimi osobami, grupami społecznymi, organizacjami i instytucjami czy firmami.
Publikacja Raportu właśnie teraz ma dla nas dodatkowe znaczenie, bowiem rok 2009 i pierwsze
miesiące roku 2010 obfitowały w wydarzenia o strategicznym znaczeniu dla Spółki. Przede wszystkim
sfinalizowaliśmy ponadtrzyletnie prace związane z przygotowaniem planu działania, bazującego na
zasadach zrównoważonego rozwoju. Zasady te stały się dla Totalizatora Sportowego poważnym wsparciem
przy podejmowaniu ważnych decyzji. Bieżące działania Spółki podporządkowaliśmy realizacji założeń
wspomnianego planu. Jestem przekonany, że przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju jest szczególnie
ważne dla takiej Spółki jak nasza, której produkty są dostępne milionom dorosłych Polaków.
Jakie korzyści przynosi nam polityka zrównoważonego rozwoju? Jej wdrożenie pozwala na uporządkowanie
procesów biznesowych, monitorowanie oraz identyfikację ryzyka, ale przede wszystkim wyznacza nowy
kierunek rozwoju Spółki, obejmujący zarówno biznesowe aspekty funkcjonowania firmy, jak i kwestie
wizerunku, podejścia do środowiska i społeczności lokalnych, a także nowego otwarcia na rynek gier
liczbowych. Zadania wynikające z przyjęcia nowej strategii rozwoju firmy realizujemy, pamiętając
o konieczności większego zaangażowania społecznego, co jest naturalną konsekwencją przyjęcia
polityki zrównoważonego rozwoju.
Nie da się ukryć, że rok 2009 był dla Totalizatora Sportowego trudny. Zapewne wszyscy Państwo
pamiętają, że niemal cała światowa gospodarka zbierała wówczas żniwo kryzysu światowych finansów.
Jednocześnie za sprawą nowej ustawy hazardowej znacząco zmienił się rynek, na którym działamy od
wielu lat. Wspomnę przykładowo o jednej z nowych regulacji, a mianowicie o zakazie korzystania z gier
liczbowych dla osób poniżej 18 r. życia, realizowanym zresztą przez nas od pewnego czasu, który wykazał
jak ważne jest śledzenie, a nawet wyprzedzanie tendencji rynku i jego otoczenia.
W 2009 r. rozpoczęliśmy bardzo trudny proces zmiany porządkowania wachlarza naszych produktów.
Niemal wszystkie gry zmieniły nazwy i logotypy, także i regulaminy, pojawiły się nowe propozycje,
opracowano nowe logo sieci handlowej, dostosowane do odświeżonych logotypów gier. Nowy znak LOTTO,
wprowadzony w 2010 r., ma budzić skojarzenia z rozrywką i zabawą oraz odróżniać Totalizator Sportowy
od innych firm działających w branży hazardowej.
Nasz raport prezentuje Spółkę całościowo i obiektywnie, co gwarantuje przyjęta metodologia analizy
i prezentacji danych, oparta na standardach międzynarodowych ze wskaźnikami Global Reporting
Initiative (GRI). Bez wątpienia czytelnikom pozostanie wiele pytań i zabraknie niektórych informacji,
ale takie są prawa debiutu. To nasze pierwsze wydawnictwo tego typu, zatem chętnie zapoznamy się
ze wszystkimi uwagami na jego temat: czego brakuje, co jest niezbyt jasne, a co zbędne. Dzięki temu
w przyszłym roku będziemy mogli przygotować jeszcze lepszy dokument, który stanie się trwałym
uzupełnieniem naszego dialogu z otoczeniem.
Szanowni Państwo, zapraszam do lektury Raportu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora
Sportowego. To namacalny dowód, że weszliśmy na nową drogę, którą będziemy podążać przez kolejne lata.

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
Warszawa, 25 października 2010 r.
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Struktura Raportu
Raport Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora Sportowego jest pierwszym tego typu dokumentem w historii Spółki.
Zawiera informacje obejmujące rok 2009 oraz pierwsze półrocze 2010, a w wielu miejscach pojawiają się też dane historyczne. Planowane
jest wydawanie kolejnych edycji w cyklu rocznym. W celu zapewnienia przejrzystości oraz porównywalności informacji z przyszłymi
raportami wskaźniki GRI zostały zastosowane w odniesieniu do 2009 r.
W Raporcie zamieszczone zostały dane dotyczące Spółki – centrali, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Targowej 25, a także 18
oddziałów. Informacje podane są zgodnie ze wskaźnikami Global Reporting Initiative (GRI) bez żadnych ograniczeń oraz odstępstw,
ponieważ Spółce zależy na możliwości obiektywnego porównywania wyników i dużej przejrzystości danych. Dane finansowe pochodzą ze
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok zbadanego przez biegłego rewidenta. Tabela ze szczegółowym zestawieniem wskaźników
(GRI) znajduje się na końcu dokumentu. Tam też opublikowany jest niezależny raport poświadczający, przygotowany przez firmę
doradczą Deloitte. Niezależna weryfikacja poświadcza, że Raport nie zawiera istotnych błędów oraz spełnia wymogi zawarte w kryteriach
dla raportowania ustalonego na poziomie B+.
Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do Anny Zawadzkiej – Koordynatora Programu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry
w Totalizatorze Sportowym: csr@totalizator.pl.
Raport kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych działalnością Totalizatora Sportowego, jego ofertą oraz wynikami finansowymi.
W dokumencie znaleźć można informacje dotyczące zakresu działania Totalizatora Sportowego, jego struktury organizacyjnej, osób
zarządzających firmą, poszczególnych produktów, a także wdrażanych strategii i ich konsekwencji oraz współpracy z klientami, partnerami
biznesowymi, organami nadzorczymi i właścicielskimi, organizacjami i instytucjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.
Raport pokazuje działania firmy w kontekście biznesowym i środowiskowym oraz najważniejsze pola odpowiedzialności Totalizatora
Sportowego wobec społeczeństwa.
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Totalizator Sportowy

www.lotto.pl 5

Wstęp

Totalizator
Sportowy

W drodze ku
zrównoważonemu
rozwojowi

Bezpieczna
Gra

Miejsce pracy

Społeczność
lokalna

Środowisko
naturalne

Wskaźniki GRI

Fakty
TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O. JEST:
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w stu procentach własnością Skarbu Państwa
firmą nowoczesną, lecz korzystającą ze swej wieloletniej tradycji
jednym z najbardziej rozpoznawanych przedsiębiorstw w Polsce
jedną z 25 strategicznych spółek Skarbu Państwa według raportu dziennika
„Rzeczpospolita”
dysponentem największej sieci handlowej w kraju, złożonej z ponad 12 tys.
punktów sprzedaży pracujących w systemie online, obsługiwanych przez około
30 tys. sprzedawców
wykonawcą monopolu państwa w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych
Solidnym Pracodawcą 2009 według „Przeglądu Gospodarczego”, dodatku do
dziennika „Rzeczpospolita”
Solidnym Podatnikiem 2009 według Mazowieckiego Urzędu Skarbowego
54. spółką na liście 500 największych polskich firm, opracowanej przez
tygodnik „Polityka”.

PAMIĄTKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Podziękowanie za współpracę. K.S. Lotto AQUILA Wadowice.
W dowód wspólnego sukcesu. BYDGOSTIA Mistrz Polski 1993–2009.
Dyplom dla Partnera Strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Medal dla Sponsora Generalnego Polskiego Ruchu Olimpijskiego. PKOl.
Podziękowanie za wspieranie polskiego sportu olimpijskiego. PKOI.
Podziękowanie za wsparcie i opiekę podczas XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Vancouver 2010. PKOl.
Pierwszy kupon Dużego Lotka w systemie online.
Podziękowania za wkład w przygotowanie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do
Igrzysk XXIX Olimpiady Pekin 2008. PKOl.

Spełniamy marzenia

2009

17 mln zł

229 tys. zł

1 mln zł

1,9 mln zł

najwyższa wygrana
w Lotto (wcześniej Duży
Lotek)

najwyższa wygrana
w Mini Lotto (wcześniej
Express Lotek)

najwyższa wygrana
w Multi Lotku

najwyższa wygrana
w Multi Multi

2,5 mln zł

5,7 mln zł

100 tys. zł

najwyższa wygrana
w Multi Lotku Plus

najwyższa wygrana
w Twoim Szczęśliwym
Numerku

najwyższe wygrane
w keno

37 mln zł

milion zł
w 48 losowaniach

29.09.2009 r. – wygrana
37 mln zł. Podzielona
pomiędzy 8 zwycięzców,
jednostkowe wygrane po
prawie 4,7 mln zł

wygrane w Lotto (poprzednio
Dużym Lotku) przekraczające
milion złotych zanotowano
w 48 losowaniach, liczba
lottomilionerów wzrosła
o 78 osób

85

milionerów

2010

(styczeń-czerwiec)

Co

4 dni!

4,8 mln zł
średnia wypłata
za jedną szóstkę

1,69 mln

kuponów

VII

stopień
największa kumulacja
– VII stopień

milion zł
w 55 losowaniach
we wszystkich grach
wygrane przekraczające
milion złotych
zanotowano
w 55 losowaniach

79,5 mln

wygranych

łączna liczba milionerów
tego roku to 85 osób

średnio co cztery dni
z kolektury Totalizatora
wychodził lottomilioner

we wszystkich grach
łącznie sprzedawano
średnio 1,69 mln
kuponów/dzień

we wszystkich grach
stwierdzono 79,5 mln
wygranych kuponów, na
łączną kwotę ponad
1,48 mld zł

24,6 mln zł

275 tys. zł

1,3 mln zł

260 tys. zł

najwyższa kumulacja
VII stopnia

najwyższa wygrana
w Mini Lotto i również
nowy rekord

najwyższa wygrana
w Multi Multi

najwyższa wygrana
w Multi Multi Plus

VII

24,6 mln zł

25 milionerów

najwyższa wygrana
w keno

najwyższa kumulacja
– VII stopień

29.04.2010 r.
– 24,6 mln zł najwyższa
jednostkowa wygrana
– rekord Totalizatora
Sportowego

w 21 losowaniach Lotto
25 osób zostało
milionerami

milion zł
w 23 losowaniach

milionerów

we wszystkich grach
wygrane przekraczające
milion złotych
zanotowano
w 23 losowaniach

łączna liczba milionerów
pierwszego półrocza
2010 r. to 27

100 tys. zł

stopień

27

1,34 mln

kuponów

we wszystkich grach
łącznie sprzedawano
średnio 1,34 mln
kuponów/dzień

w 21 losowaniach

32,8 mln

wygranych

we wszystkich grach
stwierdzono ponad 32,8
mln wygranych kuponów
na łączną kwotę ponad
637 mln zł
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Kalendarium – historia Spółki

Totalizator Sportowy rozpoczął swoją
działalność w połowie lat pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia. 25 stycznia 1956 r. na
mocy Zarządzenia Nr 7 Przewodniczącego
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
powołano do życia Państwowe
Przedsiębiorstwo „Totalizator Sportowy”.

1956

Państwowe Przedsiębiorstwo „Totalizator
Sportowy” rozpoczęło działalność od prowadzenia
zakładów piłkarskich ligi polskiej. Kupony
wysyłane były wówczas za pośrednictwem
poczty, a opłatę stanowił specjalny trójkątny
znaczek. Pierwsza kolektura rozpoczęła
przyjmowanie zakładów w Warszawie u zbiegu ulic
Marszałkowskiej i Wspólnej.

1957

Pojawiła się pierwsza gra liczbowa
pod nazwą Toto-Lotek. Przez 16 lat
była jedyną grą liczbową Totalizatora
Sportowego. Właścicielem pierwszego,
historycznego już kuponu, został
Mieczysław Kamiński spod Siemiatycz.

1975

Gra liczbowa Toto-Lotek przyjęła nazwę Duży
Lotek.

1976

Totalizator Sportowy wprowadził dwie nowe gry
liczbowe: Express Lotek i Zakłady Specjalne.

1986

Do kolektur zawitał Super Lotek.

1991

W kolekturach pojawiły się pierwsze lottomaty
działające w systemie online, pozwalające na
przyjmowanie zakładów w czasie rzeczywistym.
Została zawarta umowa na obsługę systemu online
z firmą GTECH Corporation. Losowania odbywały się
dwa razy w tygodniu. Towarzyszyło im słynne hasło:
„Miliard w środę, miliard w sobotę”.

1994

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o grach
i zakładach wzajemnych Totalizator
Sportowy po raz pierwszy przekazał
20% dopłatę do gier liczbowych na
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

2003

2001

Totalizator podpisał nową umowę z firmą Grytek
sp. z o.o. (później zmiana nazwy na GTECH Polska
sp. z o.o.) na obsługę systemu online. Do użytku
wprowadzono lottomaty nowej generacji.
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Zmieniła się Ustawa o grach losowych, zakładach
wzajemnych i grach na automatach. Dopłata do
stawek gier liczbowych wzrosła do 25%. W 80%
była przeznaczona na budowę i remonty obiektów
sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci
i młodzieży, w 20% na promowanie i wspieranie
kultury narodowej. Wprowadzona została także
10% dopłata do cen losów loterii pieniężnych.

2007

Totalizator Sportowy wprowadził zmiany
w grze liczbowej Duży Lotek – trzy
losowania: we wtorki, czwartki i soboty,
zamiast dwóch w tygodniu.

1964

1959

Do zakładów piłkarskich ligi polskiej
dołączyły zakłady ligi angielskiej.

1996

Z okazji 40. rocznicy powstania
Totalizatora Sportowego, wprowadzono
grę Multi Lotek.

2008

Rekordowa kumulacja. Pula
nagród w losowaniu Dużego Lotka
wyniosła 40 466 171, 50 zł. W maju
2008 r. Totalizator Sportowy stał się
gospodarzem Toru Wyścigów Konnych
na warszawskim Służewcu. W ofercie
znalazła się także pierwsza monitorowa
gra liczbowa keno.

Przyjęcie Totalizatora Sportowego do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Loterii
i Totalizatorów INTERTOTO, które po połączeniu
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Loterii
Państwowych AILE (Association Internationale des
Loteries d’État) przekształciło się w World Lottery
Assosiation (WLA).

1973

Był to przełomowy rok dla miłośników gier
liczbowych. W ofercie pojawiła się kolejna gra
liczbowa – Mały Lotek. 11 marca 1973 r. odbyło
się pierwsze losowanie z udziałem kamer TVP,
a już 19 grudnia tegoż roku wprowadzono
bębnową maszynę losującą. Wcześniej losowania
odbywały się przy użyciu specjalnych zwitków
z tulejkami i bębna poruszanego ręcznie.

1997

Państwowe Przedsiębiorstwo „Totalizator
Sportowy” w wyniku komercjalizacji
przekształciło się w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością – Skarb Państwa objął
100% udziałów.

1999

Totalizator rozszerzył ofertę swoich produktów
o loterie pieniężne.

2010

2009

Totalizator Sportowy zmienił nazwy swoich gier:
Duży Lotek zmienił się w Lotto, Express Lotek
w Mini Lotto. Odbyło się pierwsze losowanie Multi
Multi – gry, która zastąpiła Multi Lotka. Pojawiła
się możliwość oglądania losowań na stronie
www.lotto.pl.

W marcu 2010 r. odbyło się ostatnie losowanie
Twojego Szczęśliwego Numerka, ale w ofercie
Spółki pojawiła się gra Joker. Totalizator
przeprowadził postępowanie przetargowe
i zawarł nową umowę na obsługę systemu online
z konsorcjum Data Trans sp. z o.o. i GTECH
Corporation oraz przeniósł emisję programu Studio
Lotto do TVP Info. W kwietniu padła rekordowa
wygrana dla jednego gracza – 24,6 mln zł.
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Wizja i misja Totalizatora Sportowego
MISJA

WIZJA

Maksymalizować korzyści dla
społeczeństwa poprzez świadczenie
usług najwyższej jakości.

Być innowacyjnym liderem na rynku
gier liczbowych i loterii w Polsce, który
poprzez atrakcyjne produkty oraz
najwyższe standardy pracy wyznacza
kierunki rozwoju dla całej branży.

Zakres działania

PONAD 12 TYS. PUNKTÓW SPRZEDAŻY

OKOŁO 30 TYS. SPRZEDAWCÓW
909 PRACOWNIKÓW

CEL BIZNESOWY:
Gromadzenie i przekazywanie środków na określone ustawowo cele
ogólnospołeczne, poprzez sprzedaż atrakcyjnych i bezpiecznych gier
liczbowych i loterii pieniężnych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

PRZYCHODY
2009
Bezpośrednia wygenerowana wartość ekonomiczna
Przychody
Podzielona wartość ekonomiczna
Koszty operacyjne (bez amortyzacji wynagrodzeń, podatków i opłat, bez sponsoringu PKOl)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
Płatności na rzecz inwestorów (wypłacone w tym roku) (1)
Płatności na rzecz państwa (bez dopłat) podatki oraz obowiązkowe zmniejszenie zysku (2)
Inwestycje w społeczności (bez sponsoringu) darowizny
Sponsoring
Wartość ekonomiczna zatrzymana
(1) w 2009 Spółka wypłaciła udziałowcowi z kapitału zapasowego kwotę
(2) Spółka odprowadziła ponadto dopłaty do określonych ustawowo funduszy w kwocie
Dane pochodzą ze sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
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3 401 063 157,71
2 235 943 375,88
139 292 599,62
246 745 006,73
733 599 867,58
263 863,69
3 660 000,00
41 558 444,21
300 000 000,00
772 779 366,00
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Struktura organizacyjna

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Zespół PR i Komunikacji
Zespół Kontroli Wewnętrznej
i Bezpieczeństwa
Zespół Radców Prawnych
Biuro Zarządu
Służba BHP
Doradcy i Pełnomocnicy

RADA NADZORCZA
ZARZĄD SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU

DZIAŁ
SPRZEDAŻY
I MARKETINGU

DZIAŁ
FINANSÓW

DZIAŁ
ORAGNIZACYJNOPERSONALNY

DZIAŁ
ADMINISTRACJI

DZIAŁ
INFORMATYKI

DZIAŁ
ZAKUPÓW

DZIAŁ
ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI

ODDZIAŁY
KOLEKTURY

Zgodnie z prawem i Umową Spółki Totalizator Sportowy
może mieć udziały w innych spółkach i przedsięwzięciach na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka
prowadzi swoją działalność na terenie Polski. Na koniec 2009 r.
była właścicielem lub współwłaścicielem:
LOTTOMERKURY sp. z o.o. – 100%
TS&TS sp. z o.o. w likwidacji – 25%
Totolotek SA – 2,5%
PTE Polsat SA – 1,99%.
Do połowy 2010 r. udziały powiększyły się o:
Merkury Invest sp. z o.o.– 10%
TRAF Zakłady Wzajemne sp. z o.o. – 33,3%.
Podmioty zależne nie mają istotnego wpływu na działalność Spółki.
Spółka nie weszła w przedsięwzięcia typu joint venture.
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W roku 2009 dokonano zmiany podziału terytorialnego
oddziałów. Uwzględnia on granice powiatów zgodnie z nowym
podziałem administracyjnym kraju, zachowując spójność
terytorialną oddziałów, zmniejszając jednocześnie do minimum
odległości między kolekturami a siedzibą oddziału.

30 czerwca 2009 r. Zarząd uchwalił nowy regulamin organizacyjny poprawiający
efektywność działania Spółki. Na mocy tej regulacji utworzono dwa nowe działy:
Zarządzania Projektami, który stał się odpowiedzialny za koordynowanie wszystkich
projektów realizowanych w Spółce, oraz Zakupów – odpowiedzialny za kształtowanie
i przestrzeganie polityki zakupowej. Wyodrębniono też komórkę BHP, jako
samodzielny zespół w centrali Spółki oraz zmieniono ramową strukturę oddziałów.
Powstał także nowy regulamin organizacyjny oddziału, co spowodowało zmiany
organizacyjne w oddziałach. Nowe regulaminy weszły w życie odpowiednio 1 maja
2009 r. oraz 2 czerwca 2009 r.
Ze względu na specyfikę działalności struktura Totalizatora Sportowego – oprócz
Centrali w Warszawie – obejmuje 18 oddziałów: Warszawa, Kraków, Katowice,
Wrocław, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Białystok, Lublin, Kielce, Rzeszów, Opole,
Zielona Góra, Szczecin, Olsztyn, Koszalin i Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec.

Oddziały Totalizatora Sportowego

ODDZIAŁ

ODDZIAŁ

GDAŃSK

KOSZALIN

ODDZIAŁ

OLSZTYN
ODDZIAŁ

SZCZECIN
ODDZIAŁ

ODDZIAŁ

BYDGOSZCZ

BIAŁYSTOK

CENTRALA

WARSZAWA

WYŚCIGI KONNE

WARSZAWA-SŁUŻEWIEC
ODDZIAŁ

ODDZIAŁ

POZNAŃ

WARSZAWA

ODDZIAŁ

ZIELONA GÓRA
ODDZIAŁ

ŁÓDŹ

ODDZIAŁ

LUBLIN

ODDZIAŁ

WROCŁAW

ODDZIAŁ

KIELCE
ODDZIAŁ

OPOLE
ODDZIAŁ

KATOWICE
ODDZIAŁ

KRAKÓW
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Czy wiesz, że…

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników Totalizatora Sportowego to najwyższy organ Spółki.
Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Minister Skarbu Państwa,
który reprezentuje właściciela Spółki, czyli Skarb Państwa.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich jej działaniach.
Wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie
Wspólników. W roku sprawozdawczym 2009 pracowała Rada Nadzorcza V kadencji,
złożona z trzech przedstawicieli Skarbu Państwa oraz dwóch przedstawicieli załogi.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie pełniła w Spółce żadnej funkcji o charakterze
kierowniczym. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.

RADA NADZORCZA TOTALIZATORA SPORTOWEGO
Barbara Kołtun – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
(obecnie SGH)
specjalista w dziedzinie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, ewidencji
mienia Skarbu Państwa oraz szeroko rozumianych przekształceń
własnościowych
aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Mienia Skarbu Państwa
w Ministerstwie Skarbu Państwa

Totalizator jest jedną z największych
firm w kraju, dysponującą ponad
12 tysiącami punktów sprzedaży
pracujących w systemie online,
obsługiwanych przez około
1500 kolektorów fizycznych, czyli
osób pracujących na podstawie
umowy zlecenia. Współpracuje
z ponad 8, 8 tys. partnerów
biznesowych oraz zatrudnia
909 pracowników etatowych.

Monika Rolnik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomicznosocjologicznym oraz Zarządzania, jak również Podyplomowych Studiów
Europejskich
Dyrektor Generalny Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w latach
2001–2006, a od roku 2007 Ministerstwa Sportu i Turystyki
Jarosław Sienkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie
specjalista ds. wsparcia sprzedaży, w Spółce pracuje od 1992 r.
Grzegorz Chachaj – Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników
absolwent Politechniki Warszawskiej
posiada duże doświadczenie zawodowe z zakresu gier liczbowych i loterii
pracownik Totalizatora Sportowego od 1991 r., obecnie na stanowisku z-cy
dyrektora Dział Sprzedaży i Marketingu
Paweł Łatacz – Członek Rady Nadzorczej
absolwent Politechniki Warszawskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie na
stanowiskach kierowniczych oraz w organach nadzoru spółek Skarbu Państwa
ekspert w dziedzinie zarządzania, regulacji i planowania strategicznego
w branży telekomunikacyjnej oraz w sektorze infrastruktury transportu
lotniczego
obecnie dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń w Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej
W raportowanym okresie w skład Rady wchodzili także:
Andrzej Rzońca (Przewodniczący Rady Nadzorczej do 1.07.2009 r.),
Wiktor Wojciechowski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 30.06.2009 r.),
Jerzy Kubara (Członek Rady Nadzorczej do 30.06.2009 r.).
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SŁAWOMIR
DUDZIŃSKI
Od 17 marca 2008 r. Prezes Zarządu
Totalizatora Sportowego. Absolwent Wydziału
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.
Wieloletnie doświadczenie menedżerskie
zdobywał w spółkach prywatnych, giełdowych
i międzynarodowych korporacjach z branży
teleinformatycznej. Karierę zawodową
rozpoczął w 1985 r. w PZ Karen. W 1992 r.
sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu
Karen Ltd. W 1994 r. dołączył do grupy Alcatel,
gdzie do 2002 r. był Dyrektorem Handlowym
i Dyrektorem Departamentu Integracji
i Wdrożeń. W latach 2002–2003 zasiadał
w Zarządzie firmy teleinformatycznej Damovo
Polska. Od 2003 do 2006 r. był dyrektorem
w Net Technology SA. W latach 2006-2008
pracował na stanowisku Dyrektora
Handlowego w Sygnity SA, czołowego
dostawcy usług informatycznych w Polsce.
Miłośnik aktywnego wypoczynku, a szczególnie
turystyki rowerowej i narciarstwa.
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Zarząd Totalizatora Sportowego

Od 21 września 2009 r. Członek Zarządu
Totalizatora Sportowego. Absolwent
Wydziału Wzornictwa Przemysłowego
stołecznej Akademii Sztuk Pięknych i wielu
międzynarodowych kursów menedżerskich.
Od początku swojej kariery zawodowej
związany z branżą reklamową
i marketingiem. Doświadczenie menedżerskie
zdobywał w międzynarodowych agencjach
reklamowych i korporacjach.
Od 1997 do 2005 r. był współwłaścicielem
i Prezesem Zarządu Upstairs sp. z o.o. – jednej
z pierwszych agencji reklamowych w Polsce.
W latach 1996–2002 pełnił funkcje Dyrektora
Zarządzającego i Prezesa Zarządu w agencji
Upstairs Y&R. Od 2002 do 2005 r. związany
z największą na świecie i w Polsce Grupą
Agencji Young&Rubicam Brands, gdzie pełnił
m.in. funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008
był Dyrektorem ds. strategii i komunikacji
w międzynarodowym koncernie Instalexport.
Przed powołaniem do Zarządu Totalizatora
Sportowego pracował jako Doradca Zarządu
ds. rozwoju i strategii w Art. NEW Media SA,
spółce giełdowej zmierzającej do efektywnego
łączenia świata biznesu i kultury.
Amator sportów ekstremalnych i dalekich
podróży. Interesuje się motoryzacją i sztuką.

GRZEGORZ
SOŁTYSIŃSKI
Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.
Ukończył studia ekonomiczne o specjalizacji
handel wewnętrzny oraz studia podyplomowe
Szkoły Głównej Handlowej na kierunku
zarządzanie i marketing.
Od 1985 r. związany z Totalizatorem
Sportowym. Pod jego kierownictwem
(w latach 1990–1995) wdrażano
pionierskie rozwiązania technologiczne,
m.in. pierwszy system sprzedaży gier
liczbowych online w Polsce. Zasiadał w wielu
Radach Nadzorczych: Petrobank (obecnie
Nordeabank), HDI Asekuracja – dawniej
Towarzystwo „Samopomoc”, Boryszew SA,
Browary – „Perła Browary Lubelskie”,
Animex sp. z o.o., Totolotek SA.
Od początku kariery zawodowej związany
ze światem sportu. Pełnił funkcję Członka
Zarządu i Skarbnika Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Był też członkiem Rady
Kultury Fizycznej przy Prezydencie RP.
Za swoją pracę oraz działalność społeczną
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką „Za
Zasługi dla Sportu” oraz Złotą Odznaką
„Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.
Czynnie uprawia turystykę i żeglarstwo.
Członek-założyciel Stowarzyszenia Szwadronu
Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem
jest kultywowanie tradycji polskiej jazdy.

W raportowanym okresie w skład Zarządu Spółki wchodził także Piotr Gosek,
który został odwołany z zajmowanego stanowiska 30 czerwca 2009 r.
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Totalizator Sportowy jest spółką Skarbu Państwa, dlatego przy wyborze członków
Rady Nadzorczej obowiązują szczególne kryteria określone przez przepisy prawa.
Od każdego z kandydatów wymaga się czteroletniego stażu zawodowego na
stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą
prawną lub zarządzaniem oraz zdanego egzaminu na członków Rad Nadzorczych.
Członkowie Rady Nadzorczej są niezależni. Każdy członek Rady Nadzorczej musi złożyć
oświadczenie o swoich zależnościach prawnych i politycznych, a także związkach
z samą spółką lub podmiotami z nią powiązanymi.

Zarząd

Jedna z pierwszych kolektur:
Warszawa, ul. Wawelska,
róg al. Niepodległości.

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach
sądowych i pozasądowych. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy związane
z prowadzeniem działalności Totalizatora Sportowego. Wszystkich członków Zarządu
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po uprzednim przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane jest m.in. doświadczenie i wiedza
niezbędna do wykonywania funkcji. Jeden z członków Zarządu jest wybierany przez
pracowników Spółki. Rada Nadzorcza działa na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych
oraz na podstawie Umowy Spółki. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zasady nadzoru właścicielskiego
Działalność Zarządu Spółki podlega kontroli i ocenie Rady Nadzorczej oraz ocenie
Zgromadzenia Wspólników, które na koniec każdego roku obrotowego udziela
absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków.
Dodatkową formą bieżącej kontroli pracy Zarządu jest prowadzona co kwartał
przez Radę Nadzorczą i właściciela analiza sprawozdań Spółki oraz ocena stopnia
realizacji przedstawionych w planie rzeczowo-finansowym oraz strategicznych planach
wieloletnich parametrów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, a także
zleconych konkretnych zadań.
Rada Nadzorcza monitoruje i ocenia także działalność sponsoringową prowadzoną
przez Spółkę. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia raportu z realizacji tych
zadań (prowadzonych w oparciu o przyjęty harmonogram) oraz przekazania go
równocześnie do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości zgodnej z przepisami
Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi – maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Członkom Rady
Nadzorczej także przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości zgodnej z przepisami prawa
– może wynosić nie więcej niż jedno przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.
Zgodnie z powyższą ustawą członkowie zarządu mają prawo do nagrody rocznej uzależnionej od
osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji zadań im powierzonych w wysokości nie
wyższej niż trzykrotność ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym
przyznanie nagrody. Zasady nagradzania kierownictwa oraz pozostałych pracowników Spółki są
określone w Regulaminie nagradzania, który przewiduje także przyznawanie premii kwartalnych
i rocznych uzależnionych od wyników ekonomicznych Spółki.

W roku 2009 Zarząd odbył 89 posiedzeń, podczas których rozpatrzył 464
wnioski z podległych działów i jednostek organizacyjnych Centrali Totalizatora
Sportowego i Oddziałów.
Zgodnie z Umową Spółki, Zarząd jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za ostatni rok obrotowy,
poddać je badaniu przez biegłego rewidenta i złożyć wszystkie dokumenty do
oceny Radzie Nadzorczej. Następnie Zarząd, załączając sprawozdanie Rady,
zobowiązany jest przedstawić wymagane dokumenty Zwyczajnemu Zgromadzeniu
Wspólników. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium zarówno
Zarządowi, jak i Radzie Nadzorczej.
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Czy wiesz, że…

Rynek hazardu w Polsce
Totalizator Sportowy realizuje monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii
pieniężnych. Rynek gier hazardowych w Polsce jest jednak znacznie szerszy. Obok
gier liczbowych i loterii pieniężnych obejmuje on także kasyna gry (oferujące gry
cylindryczne, gry w karty i gry w kości), salony gier na automatach oraz punkty
gier na automatach o niskich wygranych, a także zakłady wzajemne (totalizatory
i bukmacherskie). Zgodnie z „Informacją o realizacji ustawy o grach i zakładach
wzajemnych”, opublikowaną przez Ministra Finansów, na koniec 2008 r. w różnych
segmentach polskiego rynku gier hazardowych na podstawie udzielonych zezwoleń
prowadziło działalność 75 podmiotów gospodarczych. Informacja Ministra Finansów
jest najpełniejszym obrazem rynku, jednak jest publikowana z niemal rocznym
opóźnieniem, stąd najbardziej aktualne oficjalne dane pochodzą z końca roku 2008.
Działalność w zakresie gier i zakładów wzajemnych podlega ścisłej reglamentacji
ze strony państwa. Jej podstawowym instrumentem jest wydawanie zezwoleń na
prowadzenie działalności w tym zakresie oraz zatwierdzanie regulaminów gier.

Najwyższa wygrana w 2009 r. należy
do gracza, który za skreślenie
w Dużym Lotku szóstki otrzymał
17 milionów złotych.

Zezwolenia obowiązujące na dzień 31 grudnia 2008 r. w podziale
na rodzaje ośrodków gier:
kasyna gry – wydano 29 zezwoleń, działalność prowadziło 27
kasyn gry
salony gier na automatach – wydano 272 zezwolenia, działalność
prowadziło 251 salonów gier na automatach
salony gry bingo pieniężne – wydano 3 zezwolenia, działalność
prowadziły 2 takie salony.

50,0%

Jednocześnie w 2008 r. obowiązywały 44 zezwolenia na prowadzenie
działalności w 1802 punktach przyjmowania zakładów bukmacherskich
oraz 4 zezwolenia na działalność w 1427 punktach przyjmowania
zakładów Totalizatora.

2006

29,8%
2007

7,1%
5,2%

18,2%
17,3%
17,0%
salony gry
na
automatach

5,6%

zakłady
wzajemne

0,00%
0,02%
0,02%

kasyna

7,5%

0,7%
1,1%
1,2%

gry
liczbowe

9,2%

13,4%
11,2%
7,9%

27,7%
22,1%
18,8%

41,2%

18,5%

loterie
pieniężne

salony gry
bingo
pieniężne

6,1%

5,4%
2,7%

punkty gier
na
automatach
o niskich
wygranych

gry
liczbowe

kasyna

salony gry
zakłady
na
wzajemne
automatach

loterie
pieniężne

salony gry punkty gier
bingo
na
pieniężne automatach
o niskich
wygranych

2008

Zmiany struktury przychodów z gier i zakładów wzajemnych w latach 2006–2008

Wskaźniki rentowności gier i zakładów wzajemnych W 2008 r.
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Wykonywane dotąd analizy rynku odbiegają znacznie od dzisiejszej rzeczywistości,
ponieważ w 2010 r. weszły w życie nowe regulacje prawne o wielkim znaczeniu dla
branży. Najbardziej rozwijającym się segmentem na rynku gier i zakładów w roku
2008 były automaty o niskich wygranych. Jednak ubiegły rok przyniósł spowolnienie
tej tendencji, a wręcz jej zastopowanie, ponieważ wstrzymano wydawanie nowych
zezwoleń. Zgodnie z nowymi regulacjami automaty o niskich wygranych zostaną
wycofane z rynku w ciągu najbliższych pięciu lat. Mimo zmniejszenia się dynamiki
niektórych jego segmentów widoczny jest znaczący wzrost całego rynku gier
i zakładów wzajemnych i to mimo odczuwalnego coraz wyraźniej kryzysu.
Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów wartość tej części gospodarki na koniec
2008 r. wynosiła 17,2 mld zł (bez oferty w Internecie, szacowanej na 3 mld zł), co
stanowi przeszło 43% wzrost w porównaniu z rokiem 2007. Według nieoficjalnych
szacunków w 2009 r. wartość ta wzrosła do 20 mld zł.
Totalizator Sportowy w 2008 r. miał 20% udziału w rynku, w tym samym czasie
przekazał do funduszy celowych ministerstw i Skarbu Państwa z tytułu różnych
obciążeń 1766 mln zł co stanowiło 70% całkowitych wpływów z rynku hazardu.
Według szacunków własnych Spółki udział Totalizatora Sportowego w całym rynku
hazardowym w roku 2009 nieco się zmniejszył – do 16,1% – co było spowodowane
gwałtownym wzrostem ilości punktów z automatami do gry.
Według raportu ELISE 2009 Polska jest rekordzistą Europy
w przekazywaniu środków na cele społeczne. Przekazuje 130%
GGR (Gambling Gross Revenue), czyli 130% tego, co wpływa
z gier po wypłacie nagród. Jest to możliwe, ponieważ dopłaty
nie są zaliczane jako wpływy z gier liczbowych i loterii.
W liczbach bezwzględnych Polska znajduje się 10. pozycji
w Europie, co związane jest ze znacznie większą liczbą
zawieranych zakładów w innych krajach.

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
Totalizator Sportowy traktuje zarządzanie ryzykiem jako priorytet. Zarządzanie tym
zjawiskiem rozumiemy jako rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę
podjętych działań. Spółka klasyfikuje ryzyko na kilka grup związanych ze sferą,
w której występują nieprzewidziane sytuacje.
Zarząd stoi na stanowisku, że zabezpieczenie i przygotowanie Spółki na nieprzewidziane
wydarzenia, to niezbędne kroki do osiągnięcia wyznaczonych celów. Świadomość
istniejącego zagrożenia, przykładanie dużej wagi do procesu jego kontroli oraz efektywna
alokacja sił związanych z ochroną przed skutkami ryzyka umożliwia natychmiastową
identyfikację, reakcję i rozwiązywanie problemów już na poziomie zarządzania Spółką.
Działalności Totalizatora Sportowego towarzyszą różne rodzaje ryzyka odnoszące się nie
tylko do rynku, ale i do całego obszaru funkcjonowania ekonomicznego Spółki. Zagrożenia
te są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak czynniki ekonomiczne czy
prawne, oraz czynnikami wewnętrznymi, związanymi m.in. ze strategią Spółki, jej organizacji
i procedurami. Wszelkie decyzje podejmowane są przez Zarząd z pełną świadomością
istniejącego ryzyka, tak aby zmniejszyć wpływ wystąpienia niekorzystnych zdarzeń na
prowadzoną działalność biznesową. Za zarządzanie poszczególnymi grupami ryzyka
odpowiadają merytoryczne komórki organizacyjne, a całość nadzoruje Zarząd.

KLUCZOWE KATEGORIE RYZYKA
Ryzyko biznesowe – związane z możliwością opracowania i wdrożenia
nieefektywnej strategii biznesowej.
Ryzyko reputacji – niewłaściwe zarządzanie marką skutkujące utratą zaufania.
Ryzyko produktowe – związane z hazardowym charakterem działalności Spółki
i oczekiwaniami klientów, w tym w szczególności bezpieczeństwem naszych produktów.
Ryzyko finansowe – wynikające z możliwości utraty płynności finansowej oraz
kursów walut.
Ryzyko regulacyjne – związane z ustawodawstwem.
Ryzyko technologiczne – wynikające z obsługi i bezpieczeństwa systemu
informatycznego online.
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Fakty
W raportowanym okresie w Totalizatorze Sportowym nie
odnotowano ani jednego przypadku działań korupcyjnych, nie
toczyło się też wobec firmy żadne postępowanie sądowe lub
administracyjne, dotyczące zachowań naruszających swobodę
konkurencji lub działań monopolistycznych. Nie odnotowano
także naruszeń przepisów prawa i regulacji dotyczących
komunikacji marketingowej.

Ochrona danych osobowych
W 2009 r. powstał dokument „Polityka bezpieczeństwa danych
osobowych w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o.”. W roku 2009 Spółka
postępowała zgodnie z przepisami prawa. Nie pojawiła się także
uzasadniona skarga na Totalizator Sportowy, dotycząca naruszenia
prywatności lub utraty danych.

Wizerunek Spółki
Rok 2009 był pod względem wprowadzanych zmian i komunikowania ich otoczeniu
rokiem szczególnym dla Totalizatora Sportowego. Niemal wszystkie oferowane gry
zmieniły nazwy i logotypy, pojawiła się nowa oferta, opracowano także nowe logo
sieci handlowej, dostosowane do odświeżonych logotypów gier. Nowy znak LOTTO
– wprowadzony w 2010 r. – ma budzić skojarzenia z rozrywką i zabawą oraz odróżniać
Totalizator Sportowy od konkurencji.

W roku 2007 Totalizator Sportowy
wprowadził w życie zmiany
w najpopularniejszej grze liczbowej
– Dużym Lotku – trzy losowania
zamiast dwóch w tygodniu: we wtorek,
czwartek i sobotę.

www.lotto.pl

Proces zmiany koncepcji działania i aranżacji Studia Lotto, rozpoczęty w 2009 r.,
zakończył się w lipcu 2010. Dzięki zmianom scenografii łatwiejsze stało się
wprowadzanie nowej identyfikacji wizualnej gier. Od stycznia 2010 r. losowania
emitowane są przez TVP Info w nowej atrakcyjnej formule.

Systematycznie prowadzone badania marketingowe pokazują,
że znajomość nowej marki Lotto stale wzrasta. Wspomagana
znajomość nowej marki Lotto wyniosła 56% i była najwyższa
ze wszystkich marek Totalizatora Sportowego po rebrandingu.
[źródło: Pentor RI, Badanie kampanii reklamowej Lotto na
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków, sierpień 2010 r.]

Działania wizerunkowe spowodowały konieczność ujednolicenia wyglądu punktów
sprzedaży, co ma ułatwić komunikację pomiędzy Totalizatorem a klientem,
a także konieczność zmiany wyglądu punktów sprzedaży w celu pozyskania także
młodych klientów. Równocześnie dostosowano technologię i jakość wyposażenia do
standardów stosowanych w całym kraju.

Marka Spółki i marki produktowe
Ponad 50 lat tradycji na polskim rynku, a także zakrojona na szeroką skalę
działalność charytatywna i sponsorska, prowadzona od kilkudziesięciu lat, powodują,
że Totalizator Sportowy jest firmą doskonale znaną i darzoną zaufaniem. Z badań
CBOS wynika, że zarówno klienci Spółki, jak i osoby niekorzystające z jej produktów
postrzegają Totalizator Sportowy jako firmę uczciwą i rzetelną, przynoszącą korzyści
społeczeństwu, wspierającą kulturę i dbającą o klienta.

Kwota przekazana przez Totalizator Sportowy do Skarbu
Państwa w latach 2008 i 2009 to odpowiednio 1 766 mln zł
i 2 061 mln zł. Dla przykładu łączna kwota podatku CIT
zapłacona przez cały sektor bankowy (wszystkie banki)
w Polsce za 2009 r. to 2 300 mln zł.
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Badania przeprowadzone w latach 2004, 2007 oraz 2010 pokazują bardzo duże
zaufanie do Spółki i rosnącą ogromną wiarygodność Totalizatora Sportowego
w takich wymiarach, jak dobre zarządzanie, uczciwość i rzetelność, przynoszenie
korzyści społeczeństwu, wspieranie sportu i kultury, dbanie o klienta i innych.
[Źródło: CBOS, Badanie rynku gier i loterii na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie
Polaków, styczeń 2010 r.]

Wprowadzone zmiany wynikały z ewolucji, jaką przechodzi rynek gier liczbowych
i loterii na całym świecie. Konsumenci oczekują bowiem więcej emocji, zabawy
i rozrywki. I w tym właśnie kierunku zmierza większość firm loteryjnych na świecie.
Analizy prowadzone przez Totalizator Sportowy od wielu lat wskazywały na niejasną
dla odbiorców architekturę marek. Według grających nie były one wystarczająco
wyraziste oraz w sposób czytelny ze sobą powiązane. Klienci nie znali powodu, dla
którego powinni grać w określoną grę.
Zmiany w strategii marek miały na celu zaoferowanie odbiorcom bardziej atrakcyjnych
produktów odpowiadających na zidentyfikowane w procesie badawczym potrzeby.
Totalizator Sportowy jest jedną
z największych firm w kraju
pracujących w systemie online.

Klienci Totalizatora Sportowego
Sieć sprzedaży Totalizatora Sportowego obecna jest w każdym regionie Polski.
Oznacza to, że niemal każdy ma możliwość korzystania z gier i loterii, które Spółka
ma w ofercie. Osoby korzystające z usług hazardowych, w tym również klientów
Totalizatora Sportowego, można podzielić na trzy podstawowe grupy: „marzycieli”,
„ambitnych” oraz „rozrywkowych”. Ich wspólną cechą jest otwartość wobec gier i loterii
i wiara w wygraną, która odmieni ich życie.
„Marzyciele” grają, aby się wzbogacić i zrealizować swoje marzenia.
„Ambitni” podchodzą do gier metodycznie, starając się zwiększyć swoje szanse na
wygraną, na przykład analizując zasady gry.
„Rozrywkowi” grają, bo lubią. Liczy się dla nich dobra zabawa.

W Rankingu marek 2009 marka Totalizator Sportowy zajęła
11. miejsce pod względem wartości i 15. pod względem
mocy marki. W Rankingu tym bierze się pod uwagę między
innymi opinie konsumentów, prestiż i jakość marki.
Wysokie notowania Totalizatora pozwalają wnioskować
o wiarygodności, jaką marka cieszy się na rynku. Stanowi to
duży atut w dalszej budowie wizerunku firmy.
[Źródło: Ranking marek 2009, „Rzeczpospolita”]
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Gry liczbowe, loterie i totalizatory
W 2009 r. Totalizator Sportowy organizował sześć gier liczbowych Lotto
(do 8 października 2009 r. pod nazwą Duży Lotek), Mini Lotto (do 8 października
2009 r. pod nazwą Express Lotek), Multi Multi (do 14 czerwca 2009 r. pod nazwą
Multi Lotek), Multi Multi Plus (do 14 czerwca 2009 r. pod nazwą Multi Lotek Plus, jest
to jedna z opcji gry Multi Multi), keno oraz Twój Szczęśliwy Numerek.
W 2009 r. w sprzedaży dostępna była rekordowa w historii Spółki liczba loterii
pieniężnych: 43 loterie typu zdrapki, 2 loterie z otwieranymi okienkami, 2 edycje loterii
LOS MILIONOS z losowaniem wyników.
Jednocześnie organizowane były wyścigi konne na Torze Wyścigów Konnych
na Służewcu i prowadzona sprzedaż zakładów wzajemnych, tzw. Totalizator
Wyścigów Konnych (TWK).

Absolutny rekord wygranych należy do gracza, który za
skreślenie w Lotto szóstki otrzymał w kwietniu 2010 r. ponad
24,6 miliona złotych.

28,6% Multi Multi z Plusem
Lotto 55,10%

3,7% Mini Lotto
1,7% Twój Szczęśliwy Numerek
3,2% keno
7,4% Loterie pieniężne
0,4% Zakłady wzajemne

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2009 r.
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Gry liczbowe i loterie Totalizatora Sportowego

LOTTO

– gra typu keno, tzn.
wysokość wygranych jest stała, niezależna od wpływów
i liczby wygrywających kombinacji. Cechą charakterystyczną
tej gry jest to, że grający może wybrać wielokrotność stawki,
za którą chce zagrać, ilość typowanych liczb (od 0 do 10),
regulując w ten sposób szansę na wygraną. Cena jednego
zakładu prostego wynosi 2,50 zł z dopłatą. Gracz typuje od
1 do 10 z 80 liczb. Losowanych jest natomiast 20 z 80 liczb,
a losowanie odbywa się dwa razy dziennie. Zakłady można
zawierać na wiele losowań, dokładnie od 1 do 14 lub na 28
losowań. W przypadku niestwierdzenia wygranej za skreślenie
10 liczb 1% wpływów ze stawek przeznaczony zostaje na
tzw. bonus. Ta dodatkowa wygrana pieniężna w Multi Multi
przyznawana jest za trafienie 10 z 10 typowanych liczb. Gra
została wprowadzona w czerwcu 2009 r., w miejsce Multi
Lotka. Dodatkową opcją tej gry jest Multi Multi Plus. Daje ona
szansę na wielokrotnie wyższą wygraną, ponieważ ostatnia
(dwudziesta) wylosowana liczba jest Plusem, a trafiając Plusa
wśród liczb na kuponie klient zawsze wygrywa. Cena jednego
zakładu prostego Multi Multi Plus wynosi 5 zł.

KENO

ZDRAPKI

– jedyna gra Totalizatora Sportowego,
której losowanie można oglądać na monitorach w punktach
sprzedaży. Traktowana jest raczej jako rozrywka niż gra
o pieniądze. Kosztuje 2 zł z dopłatą, a losowanie odbywa
się co 5 minut, między godz. 7.00 a 21.55. Typuje się od 1
do 10 z 70 liczb, a losowanych jest 20 z 70 liczb, przy czym
w zakładach można skreślić od 1 do 10 liczb oraz można je
typować na wiele losowań – od 1 do 10, a nawet na 15 lub
20 losowań. Grający może też wybrać wielokrotność stawki,
za którą chce grać: x1, x2, x3, x5 i x10.
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MULTI MULTI

– to najbardziej popularna gra liczbowa
w Polsce, oferująca wielomilionowe wygrane. W zakładach
prostych, których cena z dopłatą wynosi 3 zł za zakład,
typuje się 6 spośród 49 liczb. W zakładach systemowych
typuje się 7 do 12 spośród 49 liczb, a ich cena jest
odpowiednio większa, ze względu na liczbę kombinacji.
Regulamin gry przewiduje cztery stopnie wygranych, przy
czym najniższy – IV stopień – za trafnie skreśloną trójkę daje
gwarantowaną wygraną w wysokości 20 zł. Gwarantowana
pula I stopnia – za szóstkę – wynosi 2 mln zł. W przypadku
niestwierdzenia wygranej I stopnia pula na wygrane I stopnia
kumuluje się, tzn. przechodzi na następne losowanie.
Losowanie odbywa się trzy razy w tygodniu: we wtorek,
czwartek i sobotę. W Lotto na wygrane przeznacza się co
najmniej 51% łącznej kwoty wpłaconych stawek. Marka
Lotto została wprowadzona w październiku 2009 r. w miejsce
dawnego Dużego Lotka, a wcześniej Toto-Lotka – gry obecnej
na rynku od 1957 r.

Raport Zrównoważonego Rozwoju

– choć wygrane nie przekraczają
100 tys. zł, to ten rodzaj gry staje się w Polsce coraz bardziej
popularny. Wynik można sprawdzić natychmiast, a wygrane
do 2000 zł można odebrać w punkcie sprzedaży. Jedna
zdrapka kosztuje od 1 zł do 3 zł. W 2009 r. dostępnych było
45 loterii z natychmiastowym wynikiem gry.

MINI LOTTO

JOKER

– to najtańsza gra w ofercie
Totalizatora Sportowego. Cena za jeden zakład prosty
wynosi 1,25 zł z dopłatą. W zakładach prostych typuje się 5
z 42 liczb, natomiast gra systemem pozwala na skreślenie
od 6 do 12 z 42 liczb. Gra oferuje trzy stopnie wygranych,
a losowania odbywają się trzy razy w tygodniu. W Mini
Lotto można wygrać ponad 200 tys. złotych. Gra zastąpiła
w październiku 2009 r. Express Lotka.

– o wygranej decyduje jedna liczba. Aby
zagrać, wystarczy podać sprzedawcy swoją szczęśliwą liczbę
od 1 do 36, a kolejne 4 liczby z 50 liczb losuje lottomat na
chybił trafił. Wygrane zaczynają się od 10 zł, dochodząc
w czasie kumulacji nawet do kilku milionów złotych. Kupon
kosztuje 2,50 zł z dopłatą, a zakłady można zawierać na
maksymalnie 15 kolejnych losowań. Losowania odbywają się
trzy razy w tygodniu. Gra oferuje siedem stopni wygranych,
pula na wygraną I stopnia kumuluje się. Gra dostępna jest na
rynku od kwietnia 2010 r.

LOS MILIONOS

ZAKŁADY SPECJALNE

– loteria, która
daje największą szansę na wygranie miliona złotych. Liczba
losów jest ograniczona, a sprzedaż odbywa się w krótkim,
kilkutygodniowym okresie, raz lub kilka razy w roku.
Cena losu wynosi 10 zł z dopłatą, a zakłady zawierane są
metodą chybił trafił, więc grający nie ma możliwości wyboru
numeru na kuponie. W losowaniu ustala się siedmiocyfrowe
wygrywające numery z przedziału od 1 do liczby równej ilości
losów przeznaczonych do sprzedaży w danej emisji. W Los
Millionos są trzy stopnie wygranych gwarantowanych, a pula
na wygrane wynosi 55,01% łącznej ceny losów. Loteria
obłożona jest 10% dopłatą.

– gra organizowana okazjonalnie, a zyski z niej
przekazywane są na cele charytatywne i ważne społecznie.
Dodatkowo obłożona jest 25% dopłatą. Grający typuje
5 z 45 liczb. W 2009 r. nie pojawiła się w ofercie ze względu
na obciążenia fi skalne.
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Zakłady wzajemne (Tor Wyścigów
Konnych Warszawa-Służewiec)
Totalizator Wyścigów Konnych to zakłady wzajemne polegające na obstawianiu
wyników gonitw na warszawskim Torze Wyścigów Konnych w sieci własnych
i zewnętrznych punktów sprzedaży. Uczestnicy gry wpłacają stawki, a wysokość
wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek. Najwyższa wygrana
w 2009 r. wyniosła ponad 50 tys. zł. Do największych i najpopularniejszych
imprez organizowanych na Służewcu należą Derby –wyścigi konne, swoją tradycją
sięgające 1868 r., oraz Wielka Warszawska – legendarna i również ponadstuletnia
gonitwa służewieckiego toru.

Warszawski Tor Wyścigów Konnych na Służewcu należy do
najpiękniejszych torów wyścigowych na świecie. Totalizator
Sportowy, który w 2008 r. wydzierżawił ten obiekt na 30 lat,
przygotowuje go właśnie do gruntowanej rewitalizacji.

Koncepcja Zagospodarowania Terenu
Wyścigów Konnych na Służewcu.
zobacz na www.torsluzewiec.pl
GONITWA

DERBY

WIELKA WARSZAWSKA

ROK USTANOWIENIA

1868

1895

PATRONAT

Premier RP

Prezydent m.st. Warszawy

TERMIN GONITWY

lipiec

przełom września i października

JAKIE KONIE BIEGNĄ

3-letnie, pełnej krwi angielskiej

3-letnie i starsze, pełnej krwi angielskiej

DYSTANS

2400 m

2600 m

NAGRODA DO PODZIAŁU

140 000 zł (2010 r.)

148 750 zł (2010 r.)

STAWKA 2010

18 koni

10 koni

ZWYCIĘSKI KOŃ 2010

3-letnia klacz Infamia

4-letni ogier Dancing Moon

ZWYCIĘSKI DŻOKEJ 2010

Martin Srnec

Viktor Popov

Sezon 2009 był pierwszym pełnym sezonem Totalizatora Sportowego na torze
wyścigowym. W stosunku do 2008 r. można zaobserwować wzrost sprzedaży
zakładów konnych aż o 80%.
Łącznie w całym sezonie 2009 na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu rozegrano
ponad 500 gonitw w ciągu 62 dni wyścigowych, a całkowita wartość sprzedaży
wyniosła 12,9 mln zł.

Cele na lata 2010–2012
W 2010 r. Spółka zamierza zorganizować 535 gonitw, do których
zgłoszono łącznie 1056 koni, w tym 43 konie arabskie z hodowli
zagranicznej, głównie niemieckiej, ponadto holenderskiej, angielskiej,
izraelskiej i szwedzkiej.

Suma nagród w gonitwach w sezonie 2010 wyniesie 6,99 mln zł.
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Program Zrównoważonego Rozwoju
i Bezpiecznej Gry
Prezes Zarządu Sławomir Dudziński
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„Plan Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora
Sportowego na lata 2010–2012 – w trosce o graczy, pracowników
i środowisko” został przygotowany przez Zespół ds. Zrównoważonego
Rozwoju i Bezpiecznej Gry oraz przedstawicieli centrali i pracowników
oddziałów Totalizatora Sportowego. Z tego względu zapisy dokumentu
są spójne ze strategią Spółki i uwzględniają jej cele biznesowe,
a jednocześnie odpowiadają na wynikające z nowych regulacji prawnych
zobowiązania i restrykcje.

W roku 2009 Totalizator Sportowy przyjął nowy kierunek rozwoju, obejmujący
zarówno aspekty biznesowe firmy, jak i kwestie wizerunku, podejścia do środowiska
i społeczności lokalnych, a także nowego otwarcia na rynek gier liczbowych. „Plan
Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora Sportowego” powstał
w wyniku uznania przez Spółkę konieczności większego zaangażowania społecznego
oraz wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju. W czasie tworzenia Programu
Spółka współpracowała i konsultowała jego zapisy m.in. z ekspertami z dziedzin etyki
biznesu, społecznej odpowiedzialności, uzależnień i ochrony środowiska.

„Plan Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora
Sportowego na lata 2010–2012 – w trosce o graczy,
pracowników i środowisko” został rozpisany na trzy lata. Po
tym czasie zgodnie z założeniami zostanie przeprowadzona
rewizja celów oraz zostaną ustalone działania na kolejne lata.

Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona
Koźmińskiego:
Wszyscy stoimy przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi i właśnie
dlatego nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwa wprowadzają
w sam trzon swojej działalności strategię zrównoważonego rozwoju.
Dziś już wiemy, że samo angażowanie swoich zasobów przez spółki
do maksymalizacji zysku, w ramach istniejących uwarunkowań
prawnych, nie jest wystarczające, gdyż musimy wspólnie poszukiwać
takich rozwiązań, które są korzystne dla wszystkich interesariuszy.
Praktyka odpowiedzialnego biznesu dotyczy umiejętnej realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju. Przede wszystkich chodzi o budowanie
dynamicznej równowagi w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym
i społecznym jednocześnie. Drugą zasadą zrównoważonego rozwoju
jest podejmowanie odpowiedzialności w relacjach ze wszystkimi
interesariuszami spółki. Trzecia zasada odnosi się do długofalowych
zadań w zakresie ochrony i rozwoju zasobów niezbędnych w przyszłości,
przy czym chodzi tu o zapewnienie wysokiej jakości życia człowieka.
Tylko takie przedsiębiorstwa, które podchodzą do tych wyzwań
całościowo, mają szansę na długofalowy sukces. Zaś my wszyscy mamy
szansę na nasze codzienne, małe sukcesy.

Odwołanie się do zasad zrównoważonego rozwoju jest ważne, ponieważ Totalizator
Sportowy, będąc spółką Skarbu Państwa, czuje się szczególnie odpowiedzialny wobec
swoich klientów i bierze pełną odpowiedzialność za oferowane gry i loterie. Dotyczy to
produktów, które dla osób podatnych na uzależnienia mogą nieść pewne zagrożenia.
Odpowiedzialność Spółki – tak właśnie przez nią rozumiana – polega na umiejętnym
stworzeniu równowagi pomiędzy przyjemnością a ryzykiem. Firmie zależy na
zadowolonych klientach, którzy grając za niewielkie kwoty, dobrze się przy tym bawią.
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Fakty

Misja Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry Totalizatora
Sportowego:
Jesteśmy odpowiedzialną, pewną i stabilną firmą. Dbamy o to,
by nasze gry dawały pozytywne emocje i były bezpieczne.
Dążymy do zbudowania trwałych i opartych na zaufaniu
relacji z naszymi partnerami, pracownikami i klientami.
Fundamentem naszej działalności jest zrównoważony rozwój.

Cel
Odpowiedzialne zarządzanie Spółką, poprawa wizerunku
i wiarygodności marki, a w konsekwencji poprawa wyników
finansowych Totalizatora w perspektywie długookresowej.

W 2008 roku wprowadzono grę keno
– pierwszą grę promującą zasady
odpowiedzialnej gry.

Bezpieczna Gra i Odpowiedzialna Sprzedaż
Odpowiedzialne Miejsce Pracy
Odpowiedzialność wobec Społeczności Lokalnych
Odpowiedzialność wobec Środowiska Naturalnego

STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I BEZPIECZNEJ GRY
Bezpieczna Gra i Odpowiedzialna Sprzedaż
Jedną z najważniejszych kwestii jest dla Spółki odpowiedzialność wobec
klientów za oferowane produkty. Oznacza to przede wszystkim sprzedaż
bezpiecznych i dających radość gier liczbowych i loterii pieniężnych oraz
uświadomienie graczom potencjalnego niebezpieczeństwa uzależnień,
jakie tego rodzaju gry mogą nieść. Spółka zasila budżet Ministerstwa
Zdrowia, przekazując od 2010 r. 3% z sumy dopłat na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom od hazardu.
Główne założenia:
jasne i transparentne zasady
odpowiedzialna gra
edukacja i ochrona niepełnoletnich przed hazardem
budowanie wiarygodności
dostarczanie klientom pozytywnych emocji.

Odpowiedzialne Miejsce Pracy
Fundamentem firmy są ludzie, dlatego Totalizator Sportowy dokłada wszelkich
starań, by dbać o rozwój swoich pracowników. Totalizator chce być liderem
zarządzania zasobami ludzkimi i zapracować na opinię dobrego pracodawcy.
Główne założenia:
stworzenie dla pracowników miejsca do osiągania sukcesów
zwiększenie kompetencji pracowników
wzmacnianie dialogu z pracownikami i budowanie przyjaznej atmosfery
oferowanie równych szans rozwoju
stworzenie jednolitej kultury organizacyjnej opartej o wartości
i zapewniającej dobry przepływ informacji
wspieranie różnorodności w miejscu pracy.
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Odpowiedzialność wobec Społeczności Lokalnych
Totalizator Sportowy zamierza w jeszcze większym stopniu angażować się
w działania na rzecz społeczności lokalnych, zarówno w formie typowego
wsparcia potrzebujących, jak i przy większych programach społecznych.
W 2010 r. rozpoczęła działalność Fundacja Milion Marzeń, która wspiera
Totalizator Sportowy w realizacji jego misji społecznej.
Główne założenia:
zapewnienie spójności działań
współpraca pomiędzy oddziałami Totalizatora Sportowego a Fundacją
Milion Marzeń
wzmocnienie pozytywnego wizerunku Totalizatora Sportowego
zbudowanie pozycji lidera zaangażowanego w rozwiązywanie problemów
społecznych
zapewnienie spójnej i efektywnej komunikacji w sferze działań
społecznych.

Odpowiedzialność wobec Środowiska Naturalnego
Jedna z pierwszych kolekur Lotto
w Szczecinie.

Totalizator Sportowy zamierza minimalizować swoje negatywne oddziaływanie
na środowisko, a także kreować ekologiczne postawy wśród pracowników,
partnerów biznesowych i klientów.
Główne założenia:
prowadzenie edukacji dla pracowników na temat ekologii i ochrony
środowiska
prowadzenie szeregu działań proekologicznych, np. zbiórki elektroodpadów,
zbiórki makulatury itp.
zbudowanie spójnego i kompleksowego systemu monitoringu zużycia
materiałów i energii oraz redukcja ich zużycia
zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Irena Pichola, lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu PricewaterhouseCoopers
Z Totalizatorem Sportowym współpracowaliśmy kilka miesięcy,
wspierając tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju Spółki.
Od samego początku zaskoczyła nas duża ilość już realizowanych
działań, a także otwartość Zarządu i pracowników na wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań CSR, powszechnych wśród zagranicznych
firm loteryjnych. W efekcie naszej współpracy powstał dokument
zawierający cele strategiczne oraz mierniki ich realizacji, co pozwoli
Totalizatorowi Sportowemu dobrze zarządzać procesem wdrożenia
strategii. Wprowadzone rozwiązania pozwolą także na porównywanie
własnych osiągnięć z efektami działań w zakresie zrównoważonego
rozwoju i bezpiecznej gry prowadzonych przez branżę na całym
świecie, a konsekwentne wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju
i Bezpiecznej Gry pozwoli Totalizatorowi Sportowemu znaleźć się wśród
liderów CSR na rynku polskim.
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Kalendarium Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry
Kluczowe wydarzenia na drodze Totalizatora Sportowego do
opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry

2007

2008

2009

2010

Pierwszy Program Wolontariatu
Pracowniczego zorganizowany
w formie promocji sprzedaży zakładów
specjalnych, z których zyski zostały
przekazane na cele charytatywne.

Przeprowadzenie audytu
w zakresie zrównoważonego
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
w Totalizatorze Sportowym
Przyznanie przez World Lottery
Association I stopnia Ram
Odpowiedzialnej Gry
Praca zespołów strategicznych nad
Planem Zrównoważonego Rozwoju
i Bezpiecznej Gry Totalizatora
Sportowego.

Badanie rynku pod kątem
zaangażowania społecznego firm, ze
szczególnym uwzględnieniem firm
loteryjnych na świecie
Wprowadzenie gry keno – pierwszej
gry promującej zasady bezpiecznej gry.
www.klubkeno.pl
Działania przygotowawcze do założenia
Fundacji Totalizatora Sportowego.

Przyjęcie przez Zarząd Totalizatora
Sportowego Planu Zrównoważonego
Rozwoju i Bezpiecznej Gry
Prace nad przygotowaniem narzędzia
do zarządzania planem jako projektem
Rozpoczęcie wdrażania Planu
Zrównoważonego Rozwoju
i Bezpiecznej Gry
Rozpoczęcie prac nad pierwszym
w historii Totalizatora Sportowego
Raportem Zrównoważonego Rozwoju
Uruchomienie Fundacji Milion Marzeń.
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Struktura zarządzania – Komitet
Sterujący
Zarządzanie Programem Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry prowadzone
jest na zasadzie projektowej. Wyodrębniona została struktura organizacyjna, która
jest odpowiedzialna za efektywne realizowanie zaplanowanych działań. Wszystkie
działania wykonywane są przez pracowników Totalizatora Sportowego, którzy są
ekspertami w swoich dziedzinach.

SŁAWOMIR
DUDZIŃSKI
Przewodniczący

ANNA
ZAWADZKA
Koordynator
wdrażania
oraz
Szef zespołu
ZRiBG

KOMITET STERUJĄCY

JOANNA
KOWALSKA

MAGDALENA
CIEPIELA

GRZEGORZ CHACHAJ
LIDER
Bezpieczna Gra
i Odpowiedzialna
Sprzedaż

MONIKA BOGUCKA
LIDER
Odpowiedzialne
Miejsce
Pracy

PIOTR GAWRON
LIDER
Odpowiedzialność
wobec Społeczności
Lokalnych

ANNA PIEŚLAK
LIDER
Odpowiedzialność
wobec Środowiska
Naturalnego

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy

Kierownicy projektów

Kierownicy projektów

Kierownicy projektów

Kierownicy projektów

Zespół
Zrównoważonego
Rozwoju
i Bezpiecznej Gry

Organem decyzyjnym i wykonawczym jest Komitet Sterujący, który składa się
z Prezesa Spółki, czterech dyrektorów centrali oraz koordynatora wdrażenia
Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej gry. Prezes Totalizatora Sportowego jest
opiekunem całego projektu i akceptuje kierunek oraz zakres działań.
Zadaniem Komitetu Sterującego jest opiniowanie i zatwierdzanie projektów
przygotowywanych w ramach poszczególnych obszarów. Komitet dba, by wszystkie
działania były spójne ze strategią Spółki, i odpowiada za całościowe wdrożenie
programu. Członkowie Komitetu Sterującego spotykają się raz na kwartał oraz
konsultują się na bieżąco co najmniej raz w tygodniu.
Zespół Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry wspiera działalność Komitetu oraz
wszystkich obszarów pod względem merytorycznym oraz administracyjnym.
Każdy obszar posiada swojego lidera. Liderami są menedżerowie zasiadający
w Komitecie Sterującym. Ich prace są wspierane przez pełnomocników, którzy na co
dzień koordynują wykonanie prac w terminie i zgodnie z planem.
Zarządzanie wdrożeniem planu jest szczegółowo określone przez regulamin. Proces
został zaplanowany w sposób precyzyjny, z wykorzystaniem kart projektów, które
uwzględniają m.in. opis wszystkich etapów i terminów działań, budżet, mierniki
sukcesu, identyfikację ryzyka oraz planowane reakcje w przypadku ich wystąpienia
i inne czynniki pozwalające na odpowiednie zarządzanie projektem. Status realizacji
prac raportowany jest Zespołowi Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry raz
w miesiącu, a następnie raz kwartalnie Komitetowi Sterującemu. Szczegółowe zasady
zarządzania planem określone są w dokumentach wewnętrznych Spółki. Struktura
zarządzania przedstawiona jest na diagramie.
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Ludzie
Anna Zawadzka, Koordynator Programu Zrównoważonego
Rozwoju i Bezpiecznej Gry w Totalizatorze Sportowym:
Raport Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry jest dla naszej firmy
nie tylko kamieniem milowym w drodze do zrównoważonego rozwoju, ale
także, a może przede wszystkim, jest świadectwem dobrej współpracy
pomiędzy poszczególnymi działami i oddziałami Totalizatora Sportowego.
Po raz pierwszy przygotowaliśmy dokument prezentujący kompletną
wiedzę na temat historii i statusu prawnego Spółki, a także jej wszystkich
aspektów działalności. Nigdy wcześniej w jednym wydawnictwie nie
znalazły się obok siebie informacje dotyczące finansów firmy, jej klientów,
oferty, regulaminów wewnętrznych i uwarunkowań rynkowych.
Ale tworzenie Raportu dało nam coś jeszcze. Sam proces jego
przygotowywania pokazał, że umiemy usiąść przy jednym stole i mimo
różnych oczekiwań komunikacyjnych znaleźć kompromis dla dobra Spółki.

Interesariusze Totalizatora Sportowego
Produkty Totalizatora Sportowego znane są w całej Polsce dzięki sieci sprzedaży
liczącej ponad 12 tys. kolektur. Z gier liczbowych i loterii pieniężnych oferowanych
przez Spółkę korzysta blisko 11,4 mln dorosłych Polaków. Nabywają oni codziennie
1,69 mln kuponów. Tak szeroki zasięg działalności sprawia, że każdego dnia Spółka
wchodzi w relacje z bardzo dużą grupą osób.

Anna Zawadzka – Koordynator
Programu Zrównoważonego Rozwoju
i Bezpiecznej Gry w Totalizatorze
Sportowym.

Podstawą budowy i zarządzania relacjami z interesariuszami jest prowadzenie
wielu różnych działań ukierunkowanych na zaspokajanie ich potrzeb oraz wspólne
wypracowywanie efektywnych rozwiązań. Do podstawowych form współpracy
należą: komunikacja, konsultacja, dialog i partnerstwo. Wypracowanie efektywnej
komunikacji pozwala na większe wzajemne zrozumienie się i włączenie interesariuszy
w działania i decyzje Spółki.

Interesariusze Totalizatora Sportowego to wszystkie osoby,
grupy społeczne, organizacje i instytucje, które mają wpływ na
funkcjonowanie firmy oraz na które firma oddziałuje poprzez
swoją działalność. Sama ich obecność determinuje plany
i strategię Spółki oraz, w ramach Programu Zrównoważonego
Rozwoju i Bezpiecznej Gry, wymusza podejmowanie działań,
które uwzględniają oczekiwania wszystkich interesariuszy.
Aktywny dialog umożliwia interesariuszom wypowiedzenie się na temat działalności
Spółki, a tym samym daje jej możliwość reagowania na oczekiwania i opinie. Takie
centralne gromadzenie wiedzy zwiększa efektywność wprowadzania zmian w firmie
i dodatkowo motywuje do podjęcia zobowiązań.
Od roku 2009 komunikacja i dialog stały się strategicznym elementem zarządzania
Spółką. Totalizator Sportowy odchodzi od jednostronnego przekazywania informacji
na rzecz prowadzenia aktywnego dialogu. Informacje zwrotne, jakie Spółka otrzymuje
od interesariuszy, pozwalają na głębsze poznanie ich potrzeb i postaw, co z kolei
staje się fundamentem budowania partnerstwa; pozwala na podejmowanie lepszych
decyzji biznesowych, umożliwia sprawniejsze zarządzanie ryzykiem i opracowywanie
długofalowych planów rozwoju Spółki.
Podstawą przygotowania Programu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry było
precyzyjne określenie wszystkich grup interesariuszy. Wyodrębniono trzy podstawowe grupy:
interesariuszy wewnętrznych, bezpośrednio związanych z działaniami operacyjnymi
organizacji, czyli pracowników i współpracowników
partnerów związanych z łańcuchem wartości, działających poza organizacją, ale
wywierających na nią bezpośredni wpływ, czyli np. klientów, dostawców
partnerów zewnętrznych, działających poza organizacją, ale mogących mieć
duży wpływ na jej funkcjonowanie, czyli np. nadzór właścicielski, organizacje
pozarządowe, media.
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Cele komunikacji Totalizatora Sportowego wobec
interesariuszy na lata 2010–2012:
Stworzenie większej możliwości konsultacji oraz wymiany
doświadczeń.
Zwiększenie wiarygodności i przejrzystości w postrzeganiu Spółki.
Budowanie wizerunku Totalizatora Sportowego, jako
odpowiedzialnej firmy oferującej bezpieczne produkty.

Interesariusze Totalizatora Sportowego

KLIENCI

PARTNERZY
BIZNESOWI
I DOSTAWCY

STOWARZYSZENIA
MIĘDZYNARODOWE

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

PRACOWNICY

SPOŁECZNOŚĆ

MEDIA
ORGANY
NADZORUJĄCE
SPÓŁKĘ
I INNE
ORGANY
PAŃSTWOWE
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Czy wiesz, że…

Właściwa komunikacja wewnętrzna odzwierciedla filozofię
firmy, pozwala na efektywną realizację celów i skuteczną
motywację do podejmowania wyzwań. Wyłącznie dobrze
poinformowani i zaangażowani pracownicy mogą być
wartościowymi i wiarygodnymi reprezentantami Totalizatora
Sportowego na zewnątrz.

Istotnym narzędziem utrzymania kontaktu z pracownikami jest uruchomiony 1 lipca
2009 r. portal intranetowy, w którego skład wchodzą:
moduł zawierający aktualne informacje
rozbudowana książka telefoniczna
formularze zgłoszeniowe (na przykład urlopowe, szkoleniowe czy zakupów
sprzętowych)
biblioteka wszystkich dokumentów Spółki wraz z wyszukiwarką.
Portal umożliwia dokonywanie rezerwacji sal konferencyjnych, a także wyszukiwanie
adresów punktów sprzedaży oraz stron własnych oddziałów oraz działów Centrali.

Suma wygranych w zakładach Dużego
Lotka i Lotto w 2009 r.
wyniosła 873 791 235,90 zł.

Średnia miesięczna ilość odsłon strony głównej intranetu – 48 tys.
Średnia miesięczna ilość wejść do aplikacji Książka
telefoniczna – 3,6 tys.
Liczba opublikowanych aktualności w ciągu roku – 460.

Równocześnie w sieci korporacyjnej powstał rozbudowany helpdesk Działu Informatyki.
Na 2010 r. zaplanowane zostało uruchomienie extranetu dla wszystkich sprzedawców.
W ramach tworzenia przyjaznego miejsca pracy Totalizator Sportowy zapewnia swoim
pracownikom bogaty pakiet świadczeń dodatkowych, bez względu na rodzaj umowy
o pracę oraz wymiaru czasu pracy. Pracownicy otrzymują różnorodne świadczenia,
między innymi opiekę medyczną (abonament), karnety Multisport, wyższe odprawy
i nagrodę roczną z zysku.
Poza tym w sposób ciągły budowane są relacje z przedstawicielami partnerów
sieciowych, posiadających własne punkty sprzedaży oferty Totalizatora Sportowego,
wynikające z podejmowanej współpracy oraz działań wymagających udoskonalenia.
Systematycznie dokonywana jest analiza sprzedaży w kolekturach należących do
punktów partnerów sieciowych oraz modyfikowane i wyznaczane są nowe cele.
Ważnym elementem były przeprowadzone badania poziomu satysfakcji. Wynika
z nich, że współpraca z Totalizatorem Sportowym oceniana jest przez partnerów
jako „korzystna” oraz „satysfakcjonująca”. Badani zadeklarowali chęć rozwijania
współpracy poprzez intensyfikację kontaktów oraz wyznaczanie przyszłych działań.
[Źródło: ARC rynek i opinia, Badanie satysfakcji Partnerów Sieciowych Totalizatora
Sportowego, styczeń, 2010 r.]
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W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ TOTALIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z KOLEKTORAMI
regularne spotkania z Przedstawicielami Rejonu Sprzedaży – minimum raz na dwa
tygodnie
szkolenia i egzaminy (świadectwa zawodowe) raz na trzy lata
komunikacja poprzez sieć online lottomatów – codziennie

W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ TOTALIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z PRACOWNIKAMI
związki zawodowe – przynajmniej raz na kwartał (np. udział w pracach grupy
roboczej opracowującej system wspierania i monitorowania rozwoju pracowników)
rada pracowników – spotkania odbywają się w razie potrzeby, średnio raz na pół
roku (dotyczą np. zmian związanych z kwestiami organizacyjnymi)
badania empiryczne – badania poziomu satysfakcji pracowników odbywają się raz na
dwa lata; ostatnie badanie w 2008 r. wykazało np. zapotrzebowanie pracowników na
opracowanie systemu ocen – co zostało wdrożone w Spółce w 2009 r.
rozmowy rozwojowe – planowane dwie edycje w ciągu roku (w 2010 r. odbyła się
jedna edycja, kolejna jest w trakcie realizacji)
komunikacja poprzez intranet oraz mejlingi firmowe
Relacje z klientami są ważnym elementem funkcjonowania Spółki. Każdego dnia
kolektury są odwiedzane przez ponad milion graczy.

CELE NA ROK 2010
Totalizator Sportowy będzie zwiększał świadomość klientów odnośnie uzależnienia od
gier liczbowych i loterii pieniężnych.
JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
W RELACJACH Z KLIENTAMI
oczekiwania klientów względem
Totalizatora Sportowego
oczekiwania społeczeństwa względem
Totalizatora Sportowego
opinia o Spółce i jej działalności
opinia o produktach i obsłudze klienta
akcje charytatywne oraz
wspieranie rozwoju sportu i kultury
w społecznościach lokalnych

W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ TOTALIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTAMI
codzienny kontakt z kolektorami
badania marketingowe raz w roku
spotkania z przedstawicielami organizacji, społeczności lokalnych, osób
indywidualnych – na bieżąco
kontakt mejlowy, listowny i telefoniczny – na bieżąco
strona internetowa – uaktualniana kilka razy dziennie

Partnerzy (dostawcy i kolektorzy oraz dostawca usług online GTECH) to jedna
z większych grup interesariuszy Spółki z punktu widzenia działalności biznesowej.
Dlatego jednym z kluczowych założeń Spółki jest systematyczne edukowanie
partnerów z zakresu odpowiedzialności za sprzedawane produkty.

Współpraca z GTECH
Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa działalności Totalizatora
Sportowego ma współpraca z firmą GTECH, która dostarcza, obsługuje
i zabezpiecza system online, obejmujący ponad 12 tys. kolektur.
Dlatego też GTECH został włączony nie tylko w dostarczanie rozwiązań
związanych z bezpieczeństwem gier, ale także służy wsparciem w tym
zakresie. Firma jest pod tym względem doskonałym partnerem,
ponieważ jest aktywnym członkiem WLA (World Lottery Association)
i podpisała się pod zasadami odpowiedzialnego hazardu.
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Czy wiesz, że…
W raportowanym okresie partnerzy sieciowi Spółki (podmioty
gospodarcze posiadające sieć punktów handlowych pod własną
wspólną nazwą, które zawarły z Totalizatorem Sportowym
umowę o współpracy bądź porozumienie o współpracy
regulujące zasady sprzedaży produktów Totalizatora
Sportowego w punktach handlowych wchodzących w skład
sieci tych podmiotów), prowadzący kolektury, otrzymywali
systematycznie newsletter, w którym znajdowała się aktualna
informacja o kumulacjach, loteriach czy wydarzeniach
organizowanych przez Totalizator Sportowy, a także o nowych
produktach i sposobach ich popularyzowania.

Współpraca z Totalizatorem Sportowym jest oceniana przez
partnerów sieciowych jako korzystna i satysfakcjonująca.
[Źródło: ARC rynek i opinia, Badanie satysfakcji Partnerów
Sieciowych Totalizatora Sportowego, styczeń 2010]

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
W RELACJACH Z PARTNERAMI
BIZNESOWYMI
cele i zasady współpracy
metody sprzedaży i bezpieczeństwo
produktów
budowanie długotrwałych relacji
poziom zadowolenia ze współpracy

W 1991 roku w kolekturach pojawiły
się pierwsze lottomaty działające
w systemie online. Umowa została
zawarta z firmą GTECH.

W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ TOTALIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z PARTNERAMI
BIZNESOWYMI
badanie poziomu satysfakcji partnerów sieciowych – przeprowadzone już
dwukrotnie: planowane jest cykliczne przeprowadzanie badania raz w roku
newsletter:
– newsletter kumulacyjny: wydawany przy kumulacjach powyżej 10 mln zł
– newsletter informujący o wygranych: wydawany z chwilą, gdy wygrana padła
w kolekturze należącej do partnera sieciowego
– newsletter informacyjny: wydawany regularnie z chwilą zebrania
najistotniejszych informacji dla partnerów sieciowych
organizowanie spotkań z partnerami – na bieżąco według potrzeb
organizowanie akcji promocyjnych dla sprzedawców/partnerów
podejmowanie rozmów – na bieżąco

Maciej Walburg, pracownik kolektury nr 57 przy
ul. Kasprowicza w Warszawie:
Działamy niemal jak firma rodzinna, bowiem moja teściowa była
jedną z pierwszych kolektorek, a ja wraz z żoną prowadzimy kolekturę
już od ponad 17 lat. Współpraca z Totalizatorem Sportowym układa
się bardzo dobrze, choć nie da się uniknąć sytuacji, gdy specyfika
pracy na odległość powoduje zaburzenia przepływu informacji czy
materiałów marketingowych. Natomiast z punktu widzenia socjalnego
w ostatnich latach wiele zmieniło się na lepsze i najważniejsze
sprawy zostały załatwione w sposób dla nas zadowalający. Z pełną
odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że kolektura Totalizatora
Sportowego to dobre miejsce pracy.

CELE NA ROK 2010:
Wdrażanie Planu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry w dużej mierze może
zostać oparte na bezpośredniej komunikacji w miejscu zakupu produktów Spółki.
Z tego punktu widzenia kolektorzy stanowią jedną z kluczowych grup interesariuszy,
których działanie warunkuje realizację idei bezpiecznej gry w kontekście między
innymi polityki względem osób niepełnoletnich czy też uświadamiania klientów na
rzecz prewencji uzależnień.
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725

332

ODDZIAŁ

ODDZIAŁ

GDAŃSK

KOSZALIN

496

379
ODDZIAŁ

OLSZTYN

819

ODDZIAŁ

SZCZECIN

391

ODDZIAŁ

ODDZIAŁ

BYDGOSZCZ

BIAŁYSTOK

1340

1066

496

ODDZIAŁ

WARSZAWA

ODDZIAŁ

POZNAŃ

791

ODDZIAŁ

ZIELONA GÓRA

ODDZIAŁ

ŁÓDŹ

1039
ODDZIAŁ

WROCŁAW

494

370
ODDZIAŁ

OPOLE

554
ODDZIAŁ

LUBLIN

ODDZIAŁ

KIELCE

1642
ODDZIAŁ

KATOWICE

996
ODDZIAŁ

KRAKÓW

441
ODDZIAŁ

RZESZÓW

Liczba kolektur Totalizatora Sportowego (stan na 31.12.2009 r.)
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Partnerzy sieciowi
Kolportaż prasy

Sieci handlowe

Stacje paliw

Pozostałe
kolektury
prawne

111

153

47

69

960

Kraków

96

71

42

45

742

Katowice

126

223

160

92

1041

Wrocław

6

114

122

64

733

Łódź

60

101

48

54

528

Poznań

74

89

56

72

775

Bydgoszcz

37

124

23

38

597

Gdańsk

56

77

23

22

547

Białystok

10

70

5

18

288

Lublin

57

75

20

13

389

Kielce

47

79

24

21

323

Rzeszów

41

60

16

13

311

Opole

29

23

27

11

280

Zielona Góra

1

43

40

22

390

Szczecin

43

55

26

4

368

Olsztyn

26

31

10

15

297

Koszalin

17

33

9

8

265

Nazwa
oddziału

Kolektury
własne

Warszawa
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Czy wiesz, że…

Organizacje pozarządowe
W 2009 r. głównym polem współpracy z organizacjami pozarządowymi była
działalność charytatywna i społeczna Spółki. Polegała na reagowaniu na potrzeby
organizacji zajmujących się problematyką zdrowotną oraz działalnością związaną
z promocją i rozwojem sportu. Totalizator Sportowy w 2009 r. przekazał darowizny
w łącznej kwocie 263 863,69 zł.

CELE NA LATA 2010–2012
W najbliższej przyszłości Spółka będzie nawiązywać kontakty z instytucjami,
organizacjami i mediami zajmującymi się tematyką profilaktyki uzależnień od
hazardu.

Struktury państwowe, w tym nadzór
właścicielski
Relacje z interesariuszami ze sfery właścicielskiej wynikają z litery prawa,
opracowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa „Zasad nadzoru właścicielskiego
nad spółkami Skarbu Państwa”, a także zasad ładu korporacyjnego. Najważniejsze
spotkania odbywają się w formie Zgromadzenia Wspólników, ale kontakty
z poszczególnymi ministerstwami i agendami rządowymi zainteresowanymi
działalnością Totalizatora Sportowego utrzymywane są na bieżąco. Nadzór
właścicielski prowadzony jest również m.in. poprzez nadzór ze strony Rady Nadzorczej,
w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
W RELACJACH Z WŁAŚCICIELEM
wyniki osiągane przez Spółkę
cele biznesowe oraz analiza ryzyka
zmiany zachodzące w Spółce

W całej historii Totalizatora
Sportowego dzięki grom
liczbowym 775 osób
stało się milionerami.

W JAKI SPOSÓB NAJCZĘŚCIEJ TOTALIZATOR KONTAKTUJE SIĘ Z WŁAŚCICIELEM
Zgromadzenie Wspólników – raz w roku odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników zatwierdzające m.in. sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy
oraz kilka razy do roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników poświęcone
sprawom bieżącym działalności
cykliczne spotkania poświęcone raportowaniu działalności Spółki, w tym m.in.
posiedzenia Rady Nadzorczej
raporty, np. składane raz na kwartał „Sprawozdania kwartalne z działalności
Spółki”, które zawierają najistotniejsze parametry finansowe i ekonomiczne Spółki
standardowa korespondencja pisemna i elektroniczna z ministerstwami
i organami nadzoru

Adam Leszkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Skarbu Państwa
Totalizator Sportowy jest Spółką Skarbu Państwa, której zadaniem
jest organizacja i sprzedaż gier liczbowych oraz loterii pieniężnych.
Jeszcze niedawno realizacja tego zadania była wystarczająca, jednak
rzeczywistość postawiła przed firmą nowe zadanie. Wymaga ono
od Totalizatora wzięcia na barki odpowiedzialności nie tylko za
sprzedawane produkty, ale także, a może przede wszystkim, za graczy.
Rozwój cywilizacyjny, a zatem i zmiana postrzegania całej branży,
spowodowały, że Spółka musi patrzeć szerzej, musi stać się aktywna,
musi być wzorem dla całej branży hazardowej. W mojej ocenie nowa
polityka Spółki, której wymiernym efektem jest Plan Zrównoważonego
Rozwoju i Bezpiecznej Gry, będzie tym pierwszym znaczącym krokiem,
który wyznaczy standardy działań dla rodzimego rynku.
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Media
Współpraca z mediami jest dla Totalizatora Sportowego bardzo ważna, ponieważ
w dużej mierze dzięki poszczególnym redakcjom klienci mogą poznać wyniki
poszczególnych losowań, uzyskać informacje o wysokościach wygranych czy zasadach
gier i loterii. Również za pośrednictwem mediów pojawiały się ostrzeżenia, na przykład
o wirtualnych „kolekturach”.
W kontaktach z dziennikarzami Spółka korzysta z typowych narzędzi, takich
jak konferencje prasowe, briefingi czy śniadania prasowe. Istotne wiadomości
przekazywane są w formie komunikatów prasowych. Na stronie www.lotto.pl
dziennikarze mogą znaleźć wszystkie nowe i archiwalne komunikaty. W codziennej
pracy Zespół Public Relations i Komunikacji kieruje się zasadą udzielania rzetelnej,
pewnej i sprawdzonej informacji, przekazywanej w możliwie najszybszym terminie.

Najwyższa wygrana w 2010 r.
w zakładach Lotto i jednocześnie nowy
rekord wyniósł ponad 24,6 mln zł.

www.lotto.pl
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Ludzie
Grzegorz Chachaj, Zastępca Dyrektora Działu Sprzedaży
i Marketingu Totalizatora Sportowego
Program Bezpiecznej Gry i Odpowiedzialnej Sprzedaży jest dla Spółki
działaniem priorytetowym. Wynika z odpowiedzialności i potrzeby
wsparcia naszych klientów i umożliwienia im bezpiecznego i dającego
radość korzystania z naszych gier liczbowych i loterii pieniężnych.
Ważne dla nas jest także uświadomienie im potencjalnego
niebezpieczeństwa uzależnień, jakie tego rodzaju gry niosą ze sobą.
Spółka będzie w tym zakresie ściśle współpracować z instytucjami
badawczymi i akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi
w Polsce i na świecie, aby aktywnie włączyć się w analizę i prewencję
zjawiska uzależnień.

Osobą odpowiedzialną za ten obszar
jest Grzegorz Chachaj, związany
z Totalizatorem Sportowym od
kilkunastu lat. Od początku swojej
pracy zajmuje się sprzedażą gier
liczbowych i loterii. Obecnie jest
Zastępcą Dyrektora Działu Sprzedaży
i Marketingu oraz Członkiem Rady
Nadzorczej Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy chce być postrzegany na rynku jako
wiarygodny, bezpieczny i odpowiedzialny partner biznesowy.

Firmy loteryjne na całym świecie za jeden z kluczowych elementów
odpowiedzialnego biznesu uznają odpowiedzialność za wprowadzony na
rynek produkt. Oznacza to przyjęcie takich zasad działania, które pozwalają
minimalizować niepożądane efekty, jakie może powodować korzystanie z gier
liczbowych i loterii. Dotyczy to zarówno prewencji, jak i edukacji w zakresie
zagrożeń związanych z produktami hazardowymi. Dlatego Totalizator Sportowy
będzie w sposób szczególny przygotowywał swoje produkty, budując tym samym
zaufanie klientów i dbając o ich bezpieczeństwo.

CELE NA LATA 2010–2012:

www.lotto.pl

Utrzymywanie przejrzystości regulaminów i zasad loterii i gier liczbowych oraz
ocena ryzyka uzależnień tworzonego produktu.
Ocena oraz dalszy rozwój narzędzi służących promowaniu bezpiecznej gry.
Implementacja Programu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry, późniejsze
jego monitorowanie i ocena.
Szkolenia dla sprzedawców z zakresu odpowiedzialnej gry.
Nawiązanie kontaktów ze specjalistami w Polsce i na świecie specjalizujących się
w problematyce uzależnień i bezpiecznej gry.
Poprawienie komunikacji dotyczącej odpowiedzialnej gry za pośrednictwem strony
internetowej www.lotto.pl.
Kwestia bezpiecznej gry obejmuje cały cykl życia produktów – od sposobu konstrukcji
gier liczbowych i loterii, oceny ryzyka uzależnień tworzonego produktu przed
wprowadzeniem go na rynek, poprzez strategię marketingową i sprzedażową, sposób
sprzedaży, aż po komunikację i reklamę.
Totalizator Sportowy, biorąc pod uwagę zmiany na rynku oraz oczekiwania
interesariuszy, zawarł w Programie Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry wybrane
najlepsze praktyki odpowiedzialnej gry oraz światowe standardy w tym zakresie.
Wiele zmian w kwestii bezpieczeństwa klientów wprowadziła nowa ustawa z 2009 r.
Miała ona wpływ na działalność Totalizatora Sportowego, jednak do większości
zmian Spółka była przygotowana, wprowadzając wcześniej wiele rozwiązań w ramach
zrównoważonego rozwoju.
Przejrzystość tworzenia regulaminów oraz zasad loterii i gier
liczbowych, a także oceny ryzyka uzależnień tworzonego
produktu przed wprowadzeniem go na rynek są elementami
szczególnie ważnymi z punktu widzenia spójności
i kompletności strategicznego podejścia do zarządzania
Programem Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry.
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wiarygodności Totalizatora Sportowego i jego produktów oraz wiarę w możliwość
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Czy wiesz, że…

1.
2.
3.

Opracowanie koncepcji produktu (gry/loterii).
Wewnętrzna analiza opracowanego konceptu.
Realizacja badań marketingowych pozwalających określić silne i słabe strony
konceptu oraz wstępnie zbadać potencjał nowego produktu.
4. Opracowanie specyfikacji technicznej oraz regulaminu gry.
5. Zatwierdzenie regulaminu produktu przez Ministerstwo Finansów.
6. Produkcja zdrapek (loterie) lub blankietów (gry liczbowe).
7. Szkolenie pracowników i sprzedawców.
8. Marketing i promocja.
9. Użytkowanie i obsługa.
10. W przypadku osiągania wyników zdecydowanie poniżej oczekiwań – analiza i badania
nad możliwymi modyfikacjami produktu lub ostatecznie wycofanie go z rynku.
W ramach codziennej realizacji Programu Bezpiecznej Gry i Odpowiedzialnej
Sprzedaży Totalizator Sportowy postawił przed sobą następujące zadania:
edukacja sprzedawców w zakresie Bezpiecznej Gry i Odpowiedzialnej Sprzedaży
ocena stopnia ryzyka uzależnienia na etapie tworzenia koncepcji produktu
opracowanie rozwiązań okołoproduktowych mających na celu minimalizację
ryzyka uzależnienia
opracowanie strategii promocji gry dopasowanej do stopnia ryzyka
wdrożenie zasad odpowiedzialnej reklamy
opracowanie i wdrożenie standardów pakietu informacji o produkcie
ujednolicenie systemu zarządzania informacjami zwrotnymi od klientów.

Suma wygranych w 2009 r.
w zakładach Twojego Szczęśliwego
Numerka wyniosła 26 501 388,30 zł.

Plan Bezpiecznej Gry i Odpowiedzialnej Sprzedaży,
a także Ustawa o grach hazardowych oraz regulaminy gier
liczbowych i regulaminy loterii pozwalają Totalizatorowi
Sportowemu zachować należyty standard usług. Nie
stwierdzono przypadków postępowania Spółki niezgodnego
z obowiązującymi regulacjami w zakresie wpływu produktów
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

Zmiany ustawodawstwa polskiego
Zmiany na rynku gier, jakie zachodzą od kilku lat, powodują nie tylko
redefiniowanie strategii Totalizatora Sportowego, ale wymuszają również
wprowadzanie zmian przez ustawodawcę. W drugiej połowie 2009 r.
ukończono prace nad nową Ustawą o grach hazardowych. Nowe regulacje
weszły w życie 1 stycznia 2010 r.
Zmiany, do których zobowiązywała Totalizator Sportowy nowa ustawa,
planowane były w Spółce od wielu miesięcy, niezależnie od prac nad
nowelizacją ustawy. Część zmian zostało wprowadzonych już wcześniej,
realizację pozostałych firma zaplanowała na okres najbliższych 3 lat.
Przykładem jest zapis Rozdziału 4 Art. 27, który mówi, że „wstęp do ośrodków
gier oraz punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich dozwolony jest
dla osób, które ukończyły 18 lat”. Podjęte zostały również pierwsze kroki
wdrażające zapis w życie, o czym świadczy na przykład dostępność nowej gry
– keno – wyłącznie dla osób pełnoletnich.

W raportowanym okresie prowadzone były także wszelkie działania z zakresu promocji
i komunikacji marketingowej. Spółka kieruje się następującymi zasadami postępowania:
nie projektuje produktów, akcji promocyjnych i komunikacji skierowanych do osób
poniżej 18. roku życia
nie wykorzystuje w komunikacji nieprawdziwych informacji dotyczących szansy na
wygraną ani możliwości wpływu na wygraną
nie przyjmuje płatności kartami kredytowymi.
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Fakty
W kolekturach Totalizatora Sportowego opłaty przyjmowane
są tylko w formie gotówki. Spółka ogranicza w ten sposób
możliwość niekontrolowanego wydawania przez klienta
większych sum pod wpływem emocji.

W roku 2010 w ofercie Totalizatora
Sportowego pojawiła się nowa gra
– Joker.

www.lotto.pl

Totalizator Sportowy wprowadził wiele zmian pod kątem zrównoważonego
rozwoju w grach liczbowych oraz loteriach pieniężnych. Prace nad nowymi
zasadami trwają cały czas, zmiany w regulaminach wprowadzane są także na
wniosek Ministerstwa Finansów.
Główne działania:
kolektorzy zostali przeszkoleni na temat zakazu sprzedaży gry osobom
poniżej 18. roku życia
w umowach agencyjnych kolektorów znalazł się punkt dotyczący zakazu
sprzedaży gry osobom poniżej 18. roku życia
w regulaminach gier uwzględniane są zapisy dotyczące zawierania
zakładów wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Wygrane
Obok zjawiska uzależnień oraz dostępu do produktów hazardowych klientów
niepełnoletnich firmy loteryjne mają jeszcze jeden obszar potencjalnie wymagający
wsparcia swoich klientów, chodzi tu o klientów wygrywających duże kwoty.
Do połowy 2010 r. 775 osób stało się milionerami dzięki grom liczbowym Spółki. Tylko
w 2009 r. przybyło nam aż 85 milionerów. Stanowią oni grupę, której życie mogło
ulec znaczącej odmianie. Dodatkowo biorąc pod uwagę, iż przeciętne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w Polsce w roku 2009 wyniosło 3 102,96 zł (według
GUS) oraz że ponad połowa (54,2%) badanych przez PBS DGA w 2007 r. oceniała
swoje warunki materialne jako przeciętne i złe, można przyjąć, że życiowa zmiana
spowodowana wygraną może dotyczyć znacznie szerszej grupy klientów. Kwestia ta
stanowi dla Spółki element programu bezpiecznej gry.
Te same badania ankietowe wskazały, że 68% klientów wiedziałoby, jak
zagospodarować wygraną powyżej miliona złotych. Pieniądze planowali przeznaczyć
nie tylko na rozrywkę, ale i na poprawę standardu życia: zakup domu, samochodu,
założenie firmy. Pozostali gracze nie wiedzieli, jak chcieliby zagospodarować wygraną.
Dzisiaj pomoc udzielana graczom wynika z zasad dobrej praktyki, które powodują,
że menedżer wyższego szczebla Totalizatora Sportowego proponuje wygrywającym
pomoc na przykład w kontakcie z bankami czy doradcami finansowymi.

W 2009 r. szczęśliwi klienci Totalizatora Sportowego, którzy
wygrali powyżej miliona złotych, w większości wygrane
przeznaczyli na poprawę standardu życia: zakup domu
i samochodu, założenie firmy, zabezpieczenie finansowe
rodziny, atrakcyjne wycieczki, a także na rozrywkę.

Totalizator Sportowy dba o relacje z klientami – 43,7% z nich
gra zazwyczaj w tej samej kolekturze.
[Źródło: CBOS: Rynek gier liczbowych i loterii pieniężnych w Polsce
w 2010 r., raport z badań ilościowych dla Totalizatora Sportowego sp. z o.o.]
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Mapa wygranych w 2009 r. (w złotych)
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Liczba wysokich wygranych w poszczególnych grach w 2009 r.:
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Procentowy udział gier w rynku w roku 2009
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Ludzie
Łączne wygrane w poszczególnych grach Totalizatora
Sportowego wypłacone w 2009 r.:
Duży Lotek i Lotto – 873 791 235,90 zł
Lotek i Mini Lotto – 57 924 472,10 zł
Twój Szczęśliwy Numerek – 26 501 388,30 zł
Multi Lotek, Multi Lotek Plus, Multi Multi, Multi Multi Plus
– 466 773 521,60 zł
Los Milionos – 8 381 000 zł
keno – 59 571 975 zł.

Bernadette Lobjois – Sekretarz
Generalny European State Lottery
and Toto Association.

www.world-lotteries.org
www.fob.org.pl
www.european-lotteries.org

Wyznacznikiem oraz miernikiem wdrażania nowych rozwiązań
są dwa certyfikaty międzynarodowe, których ramy zostały
określone przez stowarzyszenia World Lottery Association
(WLA) oraz European State Lottery and Toto Association (EL).

Totalizator Sportowy otrzymał w 2009 r. pierwszy z czterech stopni Ram
Odpowiedzialnej Gry wydawanych przez WLA. Jeszcze w 2008 r. w Spółce
przeprowadzony został audyt, który umożliwił identyfikację luk w poszczególnych
obszarach oraz zaplanowanie działań umożliwiających ubieganie się o przyznanie
drugiego stopnia Ram w 2011 r.

European State Lottery and Toto Association (EL)
Niezależna organizacja zrzeszająca loterie europejskie, której Totalizator
jest członkiem od maja 1993 r. Misją EL jest promocja komunikacji
pomiędzy jej członkami, innymi loteriami oraz instytucjami Unii
Europejskiej i rządami państw europejskich. W ramach promocji
bezpiecznej gry EL ustanowiła „Europejski Standard Odpowiedzialnej Gry”,
wdrożenia którego wymaga od wszystkich swoich członków. Standard ten
obejmuje następujące sfery działalności: badania, szkolenia pracowników,
edukację agentów sprzedaży, projektowanie gier, kanały gier na odległość,
reklamę i marketing, informowanie o możliwościach leczenia uzależnień,
edukację graczy, zaangażowanie interesariuszy oraz raportowanie, pomiary
i certyfikację. Wysokie wymagania sprawiają, że o ten certyfikat mogą
ubiegać się loterie posiadające zaawansowane Programy Odpowiedzialnej
Gry. Totalizator Sportowy jest aktywnym członkiem European State Lottery
and Toto Association i podejmuje działania zmierzające do przyznania
Spółce certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów Europejskiego
Standardu Odpowiedzialnej Gry.

Bernadette Lobjois, Sekretarz Generalny European State
Lottery and Toto Association
W czerwcu 2010 r. w Barcelonie 14 firm loteryjnych uzyskało
oficjalny certyfikat potwierdzający ich sukces w zakresie
Odpowiedzialnej Gry. Z pewnością Totalizator Sportowy znajdzie
się w kolejnej grupie loterii, które otrzymają certyfikaty. Spółka
już od wielu lat jest bardzo aktywnym członkiem naszego
stowarzyszenia biorącym udział w konferencjach, warsztatach
i kongresach.

44

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Wstęp

Totalizator
Sportowy

W drodze ku
zrównoważonemu
rozwojowi

Bezpieczna
Gra

Miejsce pracy

Społeczność
lokalna

Środowisko
naturalne

Wskaźniki GRI

Ludzie
Anne Pattberg, Prezes Grupy Roboczej Odpowiedzialnej Gry
European State Lottery and Toto Association:
Zaangażowanie European Lottery and Toto Association w promowanie
koncepcji CSR przyniesie korzyści zarówno firmom loteryjnym, jak
i ogółowi społeczeństwa. Współpraca z organizacją, która dba o swoich
interesariuszy, jest zawsze inspirująca. Najważniejszym celem, jaki
firma loteryjna może osiągnąć poprzez mocne zaangażowanie w CSR,
jest zaufanie, jakim darzą ją jej interesariusze.

World Lottery Association
Organizacja zrzeszająca firmy loteryjne z całego świata.
W ramach promocji odpowiedzialności społecznej
biznesu WLA wprowadziło „Ramy Odpowiedzialnej Gry”
umożliwiające otrzymanie akredytacji na poziomach
od pierwszego do czwartego, przy czym poziom czwarty
jest najwyższym możliwym. Aby przystąpić do WLA,
organizacja musi spełniać wymogi pierwszego poziomu akredytacji, który
przyznawany jest na okres trzech lat. Totalizator Sportowy ma obecnie pierwszy
stopień. Firma rozpoczęła już przygotowania programów, które umożliwią
starania o przyznanie poziomu drugiego.

Jean Moreau Jorgensen, Dyrektor Wykonaczy World Lottery
Association
Gratuluję Totalizatorowi Sportowemu pierwszego Raportu
odpowiedzialności społecznej Spółki. Wśród organizacji członkowskich
WLA znajduje się w sumie 145 loterii państwowych, w tym Totalizator
Sportowy sp. z o.o., z 90 krajów, z 5 kontynentów. Organizacja skupia
zatem większość ze 180 loterii obecnych na światowym rynku.
Wszystkie organizacje należące do WLA dostają od odpowiednich władz
państwowych licencje na wyłączność. Licencje te pociągają za sobą
zobowiązania w zakresie oferowania gier w sposób odpowiedzialny.
W 2006 r. członkowie WLA zaakceptowali „Ramy Odpowiedzialnej Gry”,
które zawierają siedem głównych zasad i obejmują dziesięć obszarów
programowych. Ramy dodatkowo opisują proces przyznawania
certyfikatów dla firm loteryjnych. Certyfikaty te przyznawane są na
czterech poziomach, przez panel niezależnych ekspertów w dziedzinie
CSR. Obecnie 17 firm loteryjnych posiada najwyższy – czwarty
– poziom certyfikacji, trzy firmy są na poziomie trzecim, pięć – na
poziomie drugim. Pozostałe organizacje należące do WLA są na
poziomie pierwszym. Spodziewamy się jednak, że skorzystają one
z możliwości, jakie oferuje program certyfikacji, i w najbliższych
latach osiągną wyższe poziomy. Jeśli firmy loteryjne nie będą wdrażać
swoich gier w sposób odpowiedzialny i mając na względzie interesy
osób niepełnoletnich i podatnych uzależnienia, zaryzykują one utratę
nie tylko zaufania społeczeństwa, ale również utratę licencji na
prowadzenie działalności.

Anne Pattberg, Prezes Grupy Roboczej
Odpowiedzialnej Gry European State
Lottery and Toto Association.

Ludzie

Jean Moreau Jorgensen,
Dyrektor Wykonawczy World
Lottery Association.

Totalizator Sportowy od 2009 r. jest także partnerem strategicznym Forum
Odpowiedzialności Biznesu (FOB) – polskiej organizacji pozarządowej promującej
w Polsce od 2000 r. ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zgodnie z założeniami przyjętymi przez FOB partnerem strategicznym może zostać
organizacja posiadająca określony dorobek w zakresie odpowiedzialności społecznej
biznesu. Przystąpienie do grona partnerów strategicznych jest jednocześnie deklaracją
długofalowego wspierania rozwoju idei CSR w Polsce oraz rozwijania swoich działań
w tym zakresie – jest więc potwierdzeniem strategicznego podejścia Totalizatora
Sportowego do CSR.
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Czy wiesz, że…
Mirella Panek-Owsiańska
Prezes, Dyrektor Generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
Coraz więcej firm w Polsce zauważa związek
pomiędzy prowadzonym przez siebie biznesem
a zrównoważonym rozwojem. Myślenie o odpowiedzialnym tworzeniu
zysku, respektującym ludzi i środowisko, nie jest już chwilową
modą, ale szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej. Firmy,
które wdrożyły strategie CSR, zaczynają informować o niej swoich
interesariuszy, m.in. poprzez publikację raportów zrównoważonego
rozwoju. W trzech edycjach konkursu „Raporty społeczne”
organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR
Consulting i PricewaterhouseCoopers wzięło udział kilkadziesiąt firm.
W 2010 r. liczymy na kolejne zgłoszenia.

Zgodnie z badaniami około 2%
szwedzkiego społeczeństwa
w wieku 15-74 lat ma problem
z uzależnieniem od hazardu. U 0,6%
populacji występuje skłonność do
nadmiernego grania, a 1,4% stanowią
gracze patologiczni. Kolejne 7,8%
społeczeństwa znajduje się w grupie
ryzyka uzależnienia od hazardu.
[Źródło: Svenska Spel Annual Report 2008]
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Łączna liczba pracowników i współpracowników Totalizatora Sportowego w ostatnim
dniu 2009 r. wyniosła 2407 osób, z czego 1498 osób to kolektorzy fizyczni, świadczący
usługi na podstawie umowy-zlecenia, natomiast pozostałe osoby to pracownicy
centrali (247 osób) i oddziałów (662 osoby). W sumie więc Spółka zatrudniała 909
pracowników etatowych, z których zdecydowana większość (82,62%) miała umowę
na czas nieokreślony, a tylko co szósty pracownik (17,38%) na czas określony.
Najwięcej osób zatrudnionych było w województwie mazowieckim, gdzie znajduje się
Centrala Spółki, oraz dwa oddziały (Oddział Warszawa oraz Oddział Wyścigi Konne
Warszawa-Służewiec) – ok. 37% wszystkich zatrudnionych.

warmińsko-mazurskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie

Obszarem Odpowiedzialne
Miejsce Pracy kieruje Monika
Bogucka – Dyrektor Działu
Organizacyjno-Personalnego,
związana z Totalizatorem Sportowym
od trzech lat.

Społeczność
lokalna

podkarpackie
lubelskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
małopolskie
śląskie

23
23
23
27
29
33
35
36
40
40
44
49
53
56
63

mazowieckie

335

Liczba osób zatrudnionych w Totalizatorze Sportowym w podziale na województwa

Dominująca liczba osób zatrudnionych bezterminowo w pełnym wymiarze czasu
pracy świadczy o tym, iż Spółka inwestuje w rozwój swoich pracowników, stawia
na ich potencjał i buduje z nimi długotrwałe pozytywne relacje. Średni staż pracy
w Totalizatorze Sportowym wynosi 9 lat.
Zgodnie z nadrzędnym celem strategii szkoleń i rozwoju, czyli inwestowaniem w rozwój
kapitału ludzkiego, na podstawie wyników audytu kompetencji Kierownika Regionu
Sprzedaży (KRS) (zrealizowanego w kwietniu 2009 r.), audytu kompetencji Dyrektorów
Działów i Oddziałów (przeprowadzonego w IV kwartale 2008 r.) oraz późniejszego
badania potrzeb szkoleniowych (zakończonego we wrześniu 2009 r.) opracowany
został Program Rozwoju Kompetencji Kadry Kierowniczej pt. „LOTTOLIDERZY”.

Monika Bogucka, Dyrektor Działu Organizacyjno-Personalnego Totalizatora Sportowego
Totalizator Sportowy dokłada wszelkich starań, by dbać o rozwój
pracowników Spółki, ponieważ są oni najważniejszą częścią
organizacji. Ambicją Spółki jest umożliwianie pracownikom
doskonalenia posiadanych kompetencji, jak również dawanie szans
na zdobywanie nowych. Naszym celem długoterminowym jest
zbudowanie organizacji uczącej się i postępującej zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

W 2009 r. dzięki zaangażowaniu pracowników został wprowadzony System
Monitorowania i Wspierania Rozwoju Kompetencji Pracowników oparty na modelu
kompetencyjnym. Opracowana Księga Kompetencji zawierająca kompetencje
ogólnoorganizacyjne, specjalistyczne oraz menedżerskie, charakterystyczne dla
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Grzegorz Fecko, Kierownik Regionu Sprzedaży, Oddział Kraków
Moja przygoda z Totalizatorem zaczęła się w 1994 r., zostałem
wówczas zatrudniony na stanowisku Kierownika Rejonu Sprzedaży.
Początkowo zajmowałem się obsługą techniczną terminali online.
W 2000 r. otrzymałem zadanie wprowadzenia na rynek poza siecią
online naszych loterii. Było to duże wyzwanie, ponieważ miałem małe
doświadczenie, a mimo to firma mi zaufała. Loteria poza siecią okazała
się zarówno sukcesem rynkowym, jak i moim osobistym. Dostrzegając
we mnie potencjał, Zarząd zgodził się partycypować w kosztach
studiów i rozpocząłem zajęcia na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Kolejną ważną dla mnie datą jest rok 2009. Miałem możliwość udziału
w Assessment Centre, z którym wiązał się cykl szkoleń i warsztatów.
Przeszedłem je pozytywnie, co pozwoliło mi 1 lipca 2009 r. objąć obecne
stanowisko Kierownika Regionu Sprzedaży. Dla mnie osobiście ogromne
znaczenie miał fakt, że moje kompetencje i umiejętności potwierdziła
niezależna zewnętrzna firma przeprowadzająca audyt. Cały czas
rozwijam się zawodowo. To cecha charakterystyczna tej firmy: każdemu
kibicuje i motywuje go do rozwoju. Praca w Totalizatorze dodaje mi
energii, może dlatego, że mam w niej kontakt z ciekawymi ludźmi.

Totalizator Sportowy jest Solidnym
Pracodawcą 2009 według „Przeglądu
Gospodarczego”, dodatku do
dziennika „Rzeczpospolita”.

Dbając o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Totalizatora
Sportowego, w 2009 r. Spółka skierowała ich na różnorodne szkolenia, m.in.
z zakresu metodyki zarządzania projektami, zarządzania marką, public relations,
marketingu, księgowości i finansów, coachingu, komunikacji interpersonalnej,
negocjacji, zamówień publicznych i pomocy publicznej, a także szkoleń
informatycznych oraz warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji
w zakresie ochrony danych osobowych, audytu i kontroli wewnętrznej. Jednocześnie
przeprowadzono szkolenia zawodowe umożliwiające sprzedaż produktów Totalizatora
Sportowego dla ponad 13 tys. sprzedawców.

12,43%

15,50%
3,81%

7,37%

11,76%

10,87%

Choć gwarancja stabilności zatrudnienia i tworzenie dobrych warunków pracy to
ważny element polityki kadrowej Spółki, to rotacja kadry jest naturalnym procesem
występującym w każdej firmie. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo niski poziom
tego zjawiska w Totalizatorze Sportowym. W roku 2009 z pracy odeszło 82
pracowników, co stanowiło 9% łącznej liczby zatrudnionych. Spośród nich 25 osób
przeszło na emeryturę lub rentę. W 2009 r. z Totalizatora odeszło więcej mężczyzn

do 30 lat

30-50 lat

kobiety

powyżej 50 lat

mężczyźni

Rotacja zatrudnionych w podziale na wiek i płeć
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(50 osób) niż kobiet (32 osoby). Warto zauważyć, że rozkład grup wiekowych
i płci osób odchodzących jest równomierny i nie dotyczy żadnej konkretnej grupy
pracowników. Największa rotacja odnotowana została w centrali, skąd odeszły 24
osoby, co stanowi 2,64% ogółu zatrudnienia, natomiast nikt nie odszedł z oddziałów
we Wrocławiu, Rzeszowie i Kielcach.
W Spółce funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP),
z 1998 r., który był zmieniany dziewięciokrotnie na drodze
Protokołów Dodatkowych. ZUZP obejmuje 99% pracowników
etatowych z uwagi na odrębność regulacji dotyczących
pracowników Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego.

W roku 2008 nastąpiła rekordowa
kumulacja w losowaniu Dużego Lotka
– 40 466 171,50 zł.

Spółka stara się korzystać z wiedzy i doświadczeń wszystkich pracowników, dlatego też
wielu z nich aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(BHP), która jest organem doradczym i opiniodawczym. Komisja BHP składa się z 8
osób powoływanych na 4 lata, wśród których są przedstawiciele pracodawcy, związków
zawodowych oraz Rady Pracowników.
Troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników nie wynika wyłącznie z obowiązków
regulaminowych. Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania są świadomi, że
tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy ma bezpośredni wpływ na
sukces Spółki i jakość zarządzania firmą. Systematycznie od 2004 r., co trzy lata,
w firmie dokonywana jest ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
w ich miejscu pracy. Dzięki temu w latach 2008–2009 udało się zmniejszyć
liczbę wypadków przy pracy, awarii, zdarzeń potencjalno-wypadkowych i pożarów.
Wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż ryzyko zawodowe w Spółce jest tym mniejsze,
im wyższa jest kultura bezpieczeństwa, na nią zaś składają się czynniki materialne
środowiska, organizacja pracy (regulaminy, instrukcje, procedury) i świadomość
pracowników, której wynikiem jest bezpieczny sposób postępowania.
Ważnym elementem procesu zarządzania firmą, jest ścisła współpraca Zarządu ze
związkami zawodowymi oraz Radą Pracowników. W Spółce aktywnie działają trzy
organizacje związkowe: Związek Zawodowy Pracowników TS „Forum”, Organizacja
Zakładowa „NSZZ Solidarność”, Związek Zawodowy Pracowników TS. Również
Rada Pracowników ma możliwość wglądu w bieżącą działalność firmy – w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa członkowie Rady mają prawo do zgłaszania swoich
uwag i konsultowania decyzji pracodawcy.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BHP ZAPLANOWANE NA 2010 R.
1.
2.
3.

Szkolenie chętnych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej i stworzenie wewnętrznych grup ratowniczych.
Organizowanie okresowych spotkań z pracownikami i informowanie ich
o aktualnym poziomie bezpieczeństwa pracy.
Prelekcje wygłaszane przez lekarzy na temat skutków chorób i zapobiegania
zmęczeniu i stresowi, które mogą pojawiać się przy wykonywaniu pracy.

Totalizator Sportowy przestrzega zasad równego traktowania
w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, nie dyskryminuje osób starszych.
W 2009 r. 57,43% wszystkich zatrudnionych stanowili mężczyźni,
a 42,57% kobiety. Pracownicy powyżej 50. roku życia stanowią aż 33%
ogółu pracowników. Do najliczniejszej grupy wiekowej stanowiącej
54,46% zatrudnionych należą pracownicy w przedziale od 30 do
50 lat. Spółka stawia również na młodą kadrę (do 30 lat), która na
dzień 31 grudnia 2009 r. stanowiła 12,54% wszystkich pracowników.
Na dzień 31.12.2009 r. Rada Nadzorcza składała się z 5 członków,
tj. 3 mężczyzn i 2 kobiet, wszyscy członkowie Rady znajdowali się
w grupie wiekowej od 30 do 50 lat.

W zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
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Czy wiesz, że…

Totalizator Sportowy w 2009 r. nie odnotował żadnych przypadków dyskryminacji,
wykonywania pracy przez dzieci, narażania pracowników młodocianych na
niebezpieczną pracę, pracy przymusowej lub obowiązkowej, zapewniając
szczególną ochronę kobietom w ciąży i respektując z należytą starannością prawa
rodzicielskie pracowników.

Cele na lata 2010–2012
Realizacja Programu Zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Gry wymaga
analizy wyników pracy nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale również
społecznym i środowiskowym. Powszechnym instrumentem zarządzania jest
w tym przypadku Zrównoważona Karta Wyników, która pozwala menedżerom
na ocenę efektywności pracy pracownika z czterech perspektyw:
finansowej – działanie musi prowadzić do poprawy wyników
ekonomicznych
klienta – wewnętrzne procesy i oferowane produkty muszą być
zgodne z oczekiwaniami klienta
wewnętrznej – wewnętrzne procesy firmy muszą być oparte
na wartościach zaspakajających oczekiwania interesariuszy
uczenia się i rozwoju – osiąganie celów widzianych z trzech
poprzednich perspektyw musi być wsparte szansą rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji pracowników.
kierownictwo wyższego szczebla

kierownictwo średniego szczebla

41
32
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16

do 30 lat

30-50 lat

36
9
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30-50 lat

> 50 lat

1

3
łącznie

do 30 lat
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łącznie
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11
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11
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pracownicy fizyczni

16
5
88
37

148

307

164
75
57
57

5

112

pracownicy administracyjno-biurowi

174

23
2 21

260

64
43

19
16

> 50 lat

pracownicy merytoryczni

101
58

14
6

Suma wygranych w 2009 r.
w zakładach Express Lotka i Mini
Lotto wyniosła 57 924 472,10 zł.

3

do 30 lat

łącznie

ogółem

kobiety

114

495

300

909

do 30 lat

30-50 lat

> 50 lat

łącznie

mężczyźni

Struktura zatrudnienia w podziale na wiek i płeć w 2009 r.
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99,96%

105,03%

103,57%
92,88%
88,25%
68,36%

kierownictwo
wyższego
szczebla

kierownictwo
średniego
szczebla

pracownicy
merytoryczni

przedstawiciele
pracownicy
rejonu
administracyjnosprzedaży
-biurowi

pracownicy
fizyczni

Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn

W roku 1999 Totalizator rozszerzył
ofertę o loterie pieniężne.

Stosunek średniego wynagrodzenia pracowników najniższego
szczebla w stosunku do płacy minimalnej (1276 zł) w 2009 r.
wyniósł dla całej Spółki 196%. W centrali, gdzie zatrudnionych
jest najwięcej osób, stosunek ten wyniósł 232%.

66% zatrudnionych w 2009 r. menedżerów wyższego
szczebla Spółka pozyskała na lokalnym rynku pracy, choć
tak wykwalifikowani pracownicy są bardziej mobilni i gotowi
przenieść się „za pracą” w inny region kraju.

Z badań poziomu satysfakcji, w których udział wzięło 69%
pracowników Spółki (621 osób), zdecydowana większość
– od 65 do 80% – jest zadowolonych z pracy w Totalizatorze
Sportowym. Za największe zalety pracy w Spółce
pracownicy uznali dobrą atmosferę i pozytywne relacje ze
współpracownikami.
[Źródło: Badanie satysfakcji pracowników, IMMO QUE 2008]
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Zaangażowanie społeczne
Od ponad 50 lat Totalizator Sportowy zasila budżet państwa znacznymi kwotami
w formie podatku dochodowego, dywidendy dla właściciela, którym jest Skarb
Państwa, oraz środkami z dopłat od gier i loterii. Od samego początku działalności
firma jest związana i jednoznacznie kojarzona ze wspieraniem sportu oraz
inwestowaniem w infrastrukturę sportową. Znane wszystkim od wielu lat hasło
„Totalizator Sportowy buduje obiekty sportowe” wciąż pozostaje aktualne. Obok
sportu zawodowego i amatorskiego Spółka dofinansowuje również kulturę
narodową i społeczności lokalne.
W 2009 r. Totalizator Sportowy stworzył kolejne skuteczne narzędzie działalności
charytatywnej – fundację korporacyjną Milion Marzeń, która w imieniu firmy zajmuje
się działalnością prospołeczną. Fundacja rozpoczęła działalność w roku 2010.

Dopłaty
Liderem projektu jest Piotr Gawron
– szef Zespołu PR i Komunikacji
Spółki, jednocześnie rzecznik prasowy
Totalizatora Sportowego oraz Prezes
Zarządu Fundacji Milion Marzeń.

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych, która weszła w życie w 1994 r.,
zobowiązała Totalizator Sportowy do obowiązkowego odprowadzania 20% dopłat
do stawek w grach liczbowych do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zmiana prawna
w roku 2003 spowodowała, że kwotę podwyższono do 25%, a do loterii pieniężnych
10%, a część z niej trafia od kilku lat na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zgodnie z najnowszą Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r., od 1 stycznia
2010 r. Spółka jest także zobligowana m.in. do przekazywania środków z dopłat na
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W grach liczbowych dopłata wynosi 25% stawki, czyli przy
cenie zakładu Lotto w wysokości 3 zł, 2,40 zł to stawka za
zakład, natomiast 60 gr stanowi dopłata.

W loteriach pieniężnych dopłata stanowi 10% ceny losu. Tak
więc przy cenie 1 zł, 91 gr to opłata za los, a 9 gr dopłata.

WYSZCZEGÓLNIENIE
wpłaty do budżetu ogółem
dopłata na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
dopłata na Fundusz Promocji Kultury (FPK)
podatek od gier liczbowych, loterii i zakładów
wzajemnych
podatek dochodowy
pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
dywidenda z podziału zysku netto wypłata w 2009 r.
wypłata z kapitału zapasowego

2009 ROK
2 053 124 239,58
618 223 490,00
154 555 876,00
635 248 767,00
61 039 396,58
37 311 704,00
246 746 006,73
300 000 000,00

Zgodnie z regulacjami prawnymi firma przekazuje środki
finansowe na rzecz wskazanych przez ustawodawcę
podmiotów i nie ma wpływu na wybór dotowanych inicjatyw
i obiektów. Jednocześnie w żadnym zakresie Spółka nie
korzysta ze wsparcia finansowego ze strony państwa.
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Fakty
Od momentu wprowadzenia obowiązkowej dopłaty do gier
liczbowych w roku 1994, do budżetu państwa przekazywane
są wysokie kwoty pochodzące z dopłat. W latach
1994–2009 wyniosły one łącznie blisko 7 mld zł, które
wpłynęły na rachunki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
oraz Funduszu Promocji Kultury.

Od wprowadzenia w 1994 r. dodatkowej dopłaty do gier, kwoty
przekazywane na wydzielone konto środków specjalnych
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozwoliły na wybudowanie
i wyremontowanie kilku tysięcy obiektów sportowych
– pływalni, sal gimnastycznych i hal sportowych, krytych
lodowisk, stadionów i boisk oraz obiektów specjalistycznych,
w tym skoczni i tras narciarskich, torów kajakowych, kortów
tenisowych, kompleksów sportowych.

Jedna z pierwszych kolektur Lotto
w Olsztynie.

Sponsoring
Współczesny sport nie mógłby istnieć bez wsparcia sponsorów. Dzięki ich
finansowemu zaangażowaniu możliwa jest budowa obiektów sportowych, zapewnienie
odpowiedniego zaplecza zawodnikom oraz organizacja zawodów dla młodych
talentów. Totalizator Sportowy już od pół wieku konsekwentnie buduje pozycję firmy
wspierającej rozwój sportu i kultury fizycznej w Polsce.
Najbardziej spektakularna jest oczywiście wieloletnia współpraca firmy z Polskim
Komitetem Olimpijskim – Totalizator sponsoruje polskich olimpijczyków biorących
udział w zimowych i letnich igrzyskach. Firma była obecna jako sponsor olimpijskich
reprezentacji kraju na igrzyskach w Salt Lake City (2002), w Atenach (2004) oraz
w Pekinie (2008). W roku 2010 po raz kolejny wsparła naszych reprezentantów tym razem
po raz pierwszy jako Sponsor Generalny Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w Vancouver.

Adam KRZESIŃSKI, dwukrotny medalista olimpijski
(1992 r., 1996 r.), Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu
Olimpijskiego
Totalizator Sportowy od zarania swego istnienia był i pozostaje
instytucją wspierającą polski sport i to w każdym jego wymiarze.
Sprzyja temu mocno codzienna działalność „Totalizatora Sportowego”,
który systematycznie przekazuje na rzecz kultury fizycznej znaczące
kwoty z dopłat do gier liczbowych. Ważne jest to, że z owych dopłat
niemała część środków trafia na rozwój sportu młodzieżowego,
jest więc elementem inwestowania w przyszłość. Tabliczki o treści:
„Wybudowano ze środków Totalizatora Sportowego” widnieją na
frontonach nie tylko wielkich, reprezentacyjnych hal czy stadionów, ale
i na obiektach powstałych w mniejszych ośrodkach, także – szkolnych,
ale służących aktywności sportowej. A przecież i z jednych, i z drugich
nasz sport czerpie przyszłe kadry, także te olimpijskie.

Totalizator Sportowy jest Sponsorem Generalnym Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, dzięki czemu wspiera najważniejsze
dla polskich kibiców wydarzenia sportowe, wzbudzające
emocje milionów Polaków.
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Fakty
Totalizator Sportowy jest Sponsorem Generalnym Polskiej
Reprezentacji Olimpijskiej Londyn 2012.

Dzięki dofinansowaniu Totalizatora Sportowego stworzony został program rozwoju
infrastruktury sportowej. Od 1995 r. w ramach tego programu oddano do użytku
kilka tysięcy obiektów sportowych: sal gimnastycznych, krytych pływalni, stadionów,
boisk, sztucznych lodowisk, torów wioślarskich i kolarskich, kortów tenisowych. Ze
środków przekazywanych przez Totalizator Sportowy powstała nowoczesna baza dla
sportu wyczynowego w Polsce – obiekty Centralnego Ośrodka Sportu i Akademii
Wychowania Fizycznego.

Sukces w sporcie buduje się latami

Zawodnicy LOTTO-AQUILA.

www.lotto.pl
Fakty

Przykładem jest wieloletnia współpraca (od 1993 r.) Totalizatora
z Regionalnym Towarzystwem Wioślarskim Bydgostia z Bydgoszczy. Od
siedemnastu lat LOTTO-Bydgostia jest Drużynowym Mistrzem Polski – jest
to osiągnięcie rekordowe w skali Europy – żaden klub w jakiejkolwiek
dyscyplinie olimpijskiej nie może poszczycić się takim niepowtarzalnym
osiągnięciem. Rok 2009 był pod tym względem wyjątkowy: wioślarki
i wioślarze zdobyli na mistrzostwach świata i Europy w różnych kategoriach
17 medali, w tym 9 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe.
Najcenniejszymi osiągnięciami w historii klubu jest zdobycie przez Roberta
Sycza dwóch złotych medali olimpijskich w dwójce podwójnej kategorii
lekkiej (w osadzie z Tomaszem Kucharskim – AZS AWF Gorzów Wlkp.) na
igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 r. i w Atenach w 2004 r. Niemniej
istotne jest zdobycie przez Bartłomieja Pawełczaka i Miłosza Bernatajtysa
srebrnego medalu w czwórce bez sternika kategorii lekkiej na igrzyskach
olimpijskich w Pekinie w 2008 r. (w osadzie z Pawłem Rańdą – AZS
Politechnika Wrocław i Łukaszem Pawłowskim – AZS Toruń).
W najbliższym czasie klub przygotowuje zawodników do kwalifikacji na
igrzyska olimpijskie w Londynie w 2012 r. i walki o medale olimpijskie.

Zygfryd Żurawski, Prezes LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy

Zawodnicy LOTTO-Bydgostia
– Mistrzostwa Polski Seniorów
w Wioślarstwie ósemka ze sterniczką
seniorek – złoty medal (od lewej)
sternik Paulina Górska, Ewelina
Sławińska, Anna Janicka, Iwona
Zygmunt, Magdalena Błoch, Anna
Mocna, Magdalena Kubiak, Jowita
Guzińska, Sylwia Kalocińska.

Totalizator Sportowy jest partnerem naszego klubu od siedemnastu
lat, a LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy od siedemnastu lat
jest nieprzerwanie Drużynowym Mistrzem Polski. Na regatach
światowych i europejskich przez siedemnaście lat LOTTO-Bydgostia
zdobyła łącznie 77 medali, a na mistrzostwach Polski w różnych
kategoriach aż 974 medale! Umowa z Totalizatorem Sportowym to dla
nas szczególne zobowiązanie – zarówno zarząd klubu, trenerzy, jak
i sportowcy – wszyscy zdają sobie sprawę, że nie możemy pozwolić
sobie na bylejakość. Można to zauważyć w szarym codziennym dniu
w pracy trenerów, jak również w zaangażowaniu w zajęcia treningowe
wioślarek i wioślarzy.

Od 2005 r. Totalizator współpracuje z jedną z najlepszych kolarskich drużyn świata
w konkurencji trial – Klubem Sportowym AQUILA-LOTTO. Zawodnicy klubu należą
do ścisłej światowej czołówki, w mistrzostwach świata i Europy zdobyli ponad
30 medali. Głównym celem klubu jest sport wyczynowy i promocja kolarstwa
wśród najmłodszych.
Również w 2009 r., w ramach podjętej współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki,
Totalizator Sportowy otrzymał tytuł Oficjalnego Sponsora Reprezentacji Polski
w Koszykówce Mężczyzn.
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Sport to bardzo ważna, ale nie jedyna sfera działalności sponsoringowej Totalizatora
Sportowego. Spółka aktywnie wspiera również szeroko pojętą kulturę narodową
i masową. W okresie wakacyjnym 2009 Totalizator Sportowy był jednym ze sponsorów
trasy organizowanej przez Radio Zet, podczas której odbyło się 80 koncertów, w tym
występy polskich gwiazd muzyki pop oraz występy znanych kabaretów. Każdą imprezę
odwiedziło co najmniej 20 tys. osób.
Totalizator działa również lokalnie. Przykładem są VI Praskie Spotkania z Kulturą,
które odbyły się 6 września 2009 r. pod hasłem „Wielokulturowa Praga”. Stara Praga
na jeden dzień zamieniła się w wielokulturowe miasteczko, gdzie kultura żydowska,
rosyjska, romska, niemiecka i holenderska zaistniały zgodnie obok wietnamskiej,
afrykańskiej, arabskiej, indyjskiej, bałkańskiej, słowackiej, czeskiej oraz brazylijskiej.

Cele na lata 2010–2012
Totalizator Sportowy poprzez działalność w dziedzinie sponsoringu oraz
działalność z zakresu zrównoważonego rozwoju konsekwentnie pragnie
budować swoją pozycję podmiotu wspierającego rozwój sportu i kultury
w Polsce. W szczególności Spółka zamierza:
promować się, wykorzystując pozytywne skojarzenia z posiadanym
tytułem Sponsora Generalnego Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej
budować pozytywny, spójny z misją wizerunek firmy jako promotora
i patrona polskiego sportu
zwiększać potencjał marek, których rozpoznawalność
i wiarygodność jest podstawą realizacji wzrostu sprzedaży
produktów.

Działalność charytatywna
Totalizator Sportowy poza typową działalnością sponsorską pamięta o potrzebujących,
pokrzywdzonych przez los. Od wielu lat wspiera projekty społeczne, przekazując znaczące
sumy na zakup sprzętu medycznego i karetek dla szpitali, pomoc powodzianom, dzieciom
niepełnosprawnym i wychowankom domów dziecka, a także fundacjom zajmującym się
działalnością sportową wśród dzieci i młodzieży. Darowizny przekazywane są również na
działalność kulturalno-oświatową, rehabilitację społeczną i zawodową.
Totalizator Sportowy nie angażuje się w politykę i nie finansuje w żadnym zakresie
partii i inicjatyw politycznych.

Zakłady Specjalne
W latach 1976–2008 Zakłady Specjalne pojawiły się w ofercie Totalizatora
ponad 160 razy. Zysk z gier przekazywany był m.in. na: modernizację szpitali,
rekonstrukcję zabytków, niesienie pomocy powodzianom, zakup nowoczesnej
aparatury rentgenowskiej, karetek i sprzętu medycznego dla szpitali, budowę
polskiego sztucznego serca, leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi,
dokarmianie dzieci w szkołach, pomoc dzieciom przebywającym w polskich
hospicjach, wyprawki i stypendia dla rodzin policjantów, którzy stracili życie
podczas służby, pomoc samotnym matkom itp.
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Fundacja Milion Marzeń
Kulminacyjnym punktem szeroko rozumianej działalności charytatywnej
i prospołecznej było utworzenie w 2009 r. Fundacji Totalizatora Sportowego Milion
Marzeń. Za pośrednictwem Fundacji Totalizator Sportowy chce wspierać rozwój sportu,
promować zdrowy styl życia i naukę wśród dzieci i młodzieży. Skupi się również na
zagrożeniach wykluczenia społecznego oraz na aktywizacji społecznej osób starszych
i niepełnosprawnych.

Piotr Gawron, szef Zespołu PR i Komunikacji Spółki,
Rzecznik prasowy Totalizatora Sportowego oraz Prezes
Zarządu Fundacji Milion Marzeń

Pierwszym działaniem Fundacji Milion
Marzeń było przekazanie miliona
złotych pomocy osobom, które
ucierpiały na skutek powodzi w maju
i czerwcu 2010 r.

Zgodnie z nową strategią Totalizator Sportowy będzie w jeszcze
większym stopniu angażował się w działania na rzecz społeczności
lokalnych. Współpraca ta organizowana jest w sposób innowacyjny,
strategiczny i długofalowy. Aby uporządkować i prowadzić naszą
działalność społeczną odpowiedzialnie i przejrzyście, powołaliśmy
Fundację Milion Marzeń, gdzie skupiliśmy zarówno typowe wsparcie
potrzebującym, jak i problematykę związaną z zapobieganiem
uzależnieniom od hazardu, w tym także współpracę ze środowiskiem
naukowym zajmującym się tą problematyką.

www.milionmarzen.org
Fundacja powstała, aby wyrównywać szanse osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz realizować projekty istotne
dla lokalnej społeczności. Troska i wspieranie rozwoju
społeczeństwa to zasady, na których opiera się Fundacja
Milion Marzeń.

W latach 2010–2012 Spółka będzie nawiązywać współpracę
z instytucjami badawczymi i akademickimi oraz organizacjami
pozarządowymi w Polsce i na świecie, aby aktywnie włączyć
się w analizę i prewencję zjawiska uzależnienia od hazardu.
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Ludzie
Anna Pieślak, Dyrektor Działu Administracji Totalizatora
Sportowego
Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska związane
ze zmianami klimatycznymi, zmniejszaniem się zasobów naturalnych
oraz nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska, Totalizator
Sportowy zamierza minimalizować swoje negatywne oddziaływanie
na środowisko naturalne, a także kreować ekologiczne postawy
wśród pracowników, partnerów biznesowych i szeroko rozumianego
otoczenia. Spółka obrała sobie za cel wdrożenie międzynarodowych
standardów w zakresie ochrony środowiska, a także opracowywanie
własnych zasad proekologicznych.

Obszarem Środowisko Naturalne
kieruje Anna Pieślak – Dyrektor
Działu Administracji. W Spółce
pracuje od 2009 r.

Totalizator Sportowy chce kreować ekologiczne postawy wśród pracowników,
partnerów biznesowych i szeroko rozumianego otoczenia, a także wyznaczać na
rynku standardy dla siebie i innych poprzez racjonalizację wykorzystania zasobów,
edukacyjne produkty oraz budowanie świadomości ekologicznej klientów.
W celu pogłębiania świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska
rozpoczęto w 2009 r. działania mające na celu wprowadzenie do Spółki
elektronicznego systemu zamówień artykułów biurowych i spożywczych wskazując
produkty – głównie ekologiczny papier ksero, jako produkt podstawowy.

Doświadczenia wielu międzynarodowych firm, które
przyjęły politykę zrównoważonego rozwoju w aspekcie
środowiskowym za wyznacznik do podejmowania decyzji
w tej kwestii, udowadniają, że biznes może odegrać pozytywną
rolę w ochronie środowiska, łącząc to zadanie z dodatnimi
wynikami finansowymi.

W aspekcie środowiskowym Totalizator chce szczególną
uwagę zwrócić na:
ograniczenie wykorzystania papieru
zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej
zmniejszenie emisji spalin i zużycia paliwa przez
samochody służbowe
zminimalizowanie zużycia wody poprzez zastosowanie
nowych rozwiązań technologicznych.

ZUŻYCIE MEDIÓW ZA 2009 R.
Gaz ziemny (GJ)
Gaz ziemny (PLN brutto)
Energia elektryczna (MWh)
Energia elektryczna (PLN brutto)
Gorąca woda (energia cieplna w GJ)
Gorąca woda (PLN brutto)

5 949,00
301 006,70
5 319,40
2 901 694,56
5 787,80
690 416,10

Zdrapki i losy produkowane są na papierze ekologicznym przy użyciu ekologicznego
tuszu (bazowanego na wodzie).
Obecnie prowadzone są prace nad wdrożeniem systemu dokumentacji elektronicznej,
który pozwoli na przeniesienie obiegu części dokumentów do komputerów
i sieci. Dotychczas stosowane systemy zgłoszenia awarii, karty uprawnień czy
karty użytkownika przyczyniły się do przyspieszenia procesów i wyeliminowania
papierowego obiegu tych dokumentów. Jednocześnie wdrożenie oprogramowania
Printoscope® umożliwiło optymalizację infrastruktury informatycznej oraz pozwoliło
precyzyjnie kontrolować koszty drukowania i kopiowania.
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Czy wiesz, że…

Obiekty należące do Totalizatora Sportowego spełniają normy
z zakresu ochrony środowiska. Spółka nie płaciła więc kar z tytułu
nieprzestrzegania norm z zakresu ochrony środowiska i nie były
również nałożone na Spółkę sankcje z tego tytułu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat
za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających
z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych, przekazana
z tego tytułu przez Totalizator Sportowy opłata ekologiczna
za 2009 r. wyniosła 2 189,76 zł i w porównaniu do 2008 r.
zmniejszyła się o 2,6%.

W 2009 r. suma wygranych
w następujących grach: Multi
Lotek, Multi Lotek Plus, Multi
Multi, Multi Multi Plus wyniosła
466 773 521,60 zł.

Zbiórka elektroodpadów w Totalizatorze Sportowym
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Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział około 120 osób, od
których zebrano łącznie ponad 700 kg odpadów. W zamian uczestnicy akcji dostawali
sadzonki kwiatów.

Dla znaczącej grupy interesariuszy Totalizatora coraz
ważniejsze są kwestie środowiskowe. W miarę jak zwiększa
się świadomość społeczeństwa w kwestii oddziaływania ludzi
i przedsiębiorstw na środowisko naturalne, zwiększa się także
zainteresowanie sposobem, w jaki radzą sobie firmy z oceną,
i próbą redukcji wpływu na środowisko.

Kolektura 1/478
– Aleje Jerozolimskie 25, Warszawa.
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Indeks treści GRI
STANDARDOWE INFORMACJE CZĘŚĆ I: PROFIL
1. STRATEGIA I ANALIZA
Profil
Spółki

Opis

Odniesienie
w raporcie

1.1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

1.2

Opis kluczowych wpływów, ryzyka i szans

3
3, 17–18

2. PROFIL ORGANIZACYJNY
Profil
Spółki

Opis

Odniesienie
w raporcie

2.1

Nazwa organizacji

2.2

Główne marki, produkty i/lub usługi

21–24

2.3

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

11–12

2.4

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

4

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

11

2.6

Forma własności i struktura prawna organizacji

2.7

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki
klientów/konsumentów i beneficjentów

18, 36

2.8

Skala działalności

10, 21

2.9

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności

2.10

Nagrody otrzymane w raportowanym okresie

6

6

11–13, 15
6

3. PARAMETRY RAPORTU
Profil
Spółki

Opis

Odniesienie
w raporcie

3.1

Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)

4

3.2

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

4

3.3

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)

4

3.4

Osoba kontaktowa

4

3.5

Proces definiowania zawartości raportu

3.6

Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint
venture, dostawcy)

4

3.7

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu

4

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

11

3.9

Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych informacji zawartych
w raporcie

4

3.10

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

4

4, 26–29
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3.11

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

3.12

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji w raporcie.
Określenie numerów stron lub łączy internetowych

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

Wskaźniki GRI

4
65
4, 64

4. NADZÓR, ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE
Profil
Spółki

Opis

Odniesienie
w raporcie

4.1

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu,
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją

11, 13

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

4.3

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

13, 16

4.4

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

34, 37

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)

16

4.6

Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego

16

4.7

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

16

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

27, 44

4.9

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

16

4.10

Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

16

4.11

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

4.12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

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.

44–46

4.14

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.

31–32

4.15

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.

4.16

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy
interesariuszy.

34–35

4.17

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

33, 35
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CZĘŚĆ II STANDARDOWE INFORMACJE: PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
Odniesienie
w raporcie

G3 DMA

Opis

DMA EC

Podejście do zarządzania – EC

26–28

DMA EN

Podejście do zarządzania – EN

26–28, 60–61

DMA LA

Podejście do zarządzania – LA

26–28, 48–50

DMA HR

Podejście do zarządzania – HR

26–28, 51

DMA SO

Podejście do zarządzania – SO

26–28, 54–55

DMA PR

Podejście do zarządzania – PR

26–28, 40–42

CZĘŚĆ III STANDARDOWE INFORMACJE: WSKAŹNIKI WYNIKÓW
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźnik
wyników

Odniesienie
w raporcie

Opis

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

10

EC4

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

54

EC5

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

52

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Wskaźnik
wyników

Opis

Odniesienie
w raporcie

EN3

Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

60

EN28

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa
i regulacji dotyczących ochrony środowiska

61

EN30

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu

61

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Wskaźnik
wyników

Opis

Odniesienie
w raporcie

LA1

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu

LA2

Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych, płci i regionu

LA3

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

33

LA4

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

50

LA6

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

50

LA11

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

49

LA13

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

LA14

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska

48
49–50

50–51
52
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WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: RESPEKTOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Wskaźnik
wyników

Opis

Odniesienie
w raporcie

HR4

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii

HR6

Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz
środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków

51

HR7

Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub
obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków

51

50–51

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: SPOŁECZEŃSTWO
Wskaźnik
wyników

Opis

Odniesienie
w raporcie

SO4

Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji

SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji
o podobnym charakterze według krajów

37, 57

SO7

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

19

SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami

19

19

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTY
Wskaźnik
wyników

Opis

Odniesienie
w raporcie

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

41

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

41

PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących
produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

PR6

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

41

PR7

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

19

PR8

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych

19
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Szanowni Państwo,
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować pracownikom
i współpracownikom Totalizatora Sportowego, którzy przyczynili się do powstania
naszego Raportu. Dziękuję wszystkim osobom przygotowującym i weryfikującym
dane, a także tym, którzy dane te zaprezentowali w tak atrakcyjnej formie.
W szczególności chciałbym podziękować koleżankom i kolegom, którzy wzięli
na siebie ciężar merytorycznej odpowiedzialności za tak ważny dla naszej Spółki
dokument.

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego
Raport Zrównoważonego Rozwoju Totalizatora Sportowego przygotował Zespół PR
i Komunikacji. O zawartość merytoryczną zadbali:
Mirosław Bielicki
Monika Bogucka
Grzegorz Chachaj
Magdalena Ciepiela
Piotr Gawron
Joanna Kowalska
Anna Pieślak
Mariusz Szymański
Andżelika Wielanek
Anna Zawadzka

W trosce o środowisko naturalne, Raport został wydrukowany na papierze
pochodzącym z papierni posiadającej certyfikat, który gwarantuje, że drewno
pochodzi z lasów, które zostały ocenione jako będące dobrze prowadzone ze
względu na standardy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.
Dokument został wydrukowany w nakładzie 7500 egzemplarzy.
Wersja elektroniczna znajduje się na stronie: www.lotto.pl
Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować do Anny Zawadzkiej, csr@totalizator.pl

Kontakt
Totalizator Sportowy sp. z o.o.
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
tel. 22 518-22-00
e-mail: centrala@totalizator.pl
Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25
03-721 Warszawa
tel. 22 518-24-09, fax 619-72-14
e-mail: warszawa@totalizator.com.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Palacza 81
61-809 Poznań
tel. 61 864-60-00, fax 861-92-20
e-mail: poznan@totalizator.com.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. 17 860-57-00 lub 01, fax 862-57-31
e-mail: rzeszow@totalizator.com.pl

Oddział Wyścigi Konne Warszawa-Służewiec
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa
tel. 22 518-23-58
sluzewiec@totalizator.com.pl

Oddział w Bydgoszczy
ul. Poznańska 20
85-129 Bydgoszcz
tel. 52 339-94-00, fax 339-94-01
e-mail: bydgoszcz@totalizator.com.pl

Oddział w Opolu
ul. Kośnego 22
45-056 Opole
tel. 77 454-40-45, fax 453-99-36
e-mail: opole@totalizator.com.pl

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

Oddział w Gdańsku
ul. Straganiarska 18/19
80-837 Gdańsk
tel. 58 301-66-02, fax 305-57-65
e-mail: gdansk@totalizator.com.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Kręta 5
65-770 Zielona Góra
tel. 68 456-11-00, fax 456-11-02
e-mail: zielonagora@totalizator.com.pl

Oddział w Katowicach
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
tel. 32 35-59-308, fax 35-30-104
e-mail: katowice@totalizator.com.pl

Oddział w Białymstoku
ul. Modlińska 1
15-900 Białystok
tel. 85 74-84-100 lub 101, fax 74-84-139
e-mail: bialystok@totalizator.com.pl

Oddział w Szczecinie
ul. Celna 1
70-644 Szczecin
tel. 91 46-23-004, fax 462-36-19
e-mail: szczecin@totalizator.com.pl

Oddział we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 53
50-138 Wrocław
tel. 71 373-19-75, fax 373-19-72
e-mail: wroclaw@totalizator.com.pl

Oddział w Lublinie
ul. Wolińskiego 20
20-491 Lublin
tel. 81 533-06-06, fax 534-15-36
e-mail: lublin@totalizator.com.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Linki 1
10-534 Olsztyn
tel. 89 523-77-77, fax 527-98-78
e-mail: olsztyn@totalizator.com.pl

Oddział w Łodzi
ul. Wodna 43/45
90-430 Łódź
tel. 42 677-59-00, fax 677-59-02
e-mail: lodz@totalizator.com.pl

Oddział w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
tel. 41 344-56-52, fax 343-05-76
e-mail: kielce@totalizator.com.pl

Oddział w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 56
75-529 Koszalin
tel. 94 34-15-657, fax 345-18-44
e-mail: koszalin@totalizator.com.pl
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