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LIST PREZESA ZARZĄDU
JUBILEUSZ, KTÓRY NAKREŚLIŁ WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI
Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury Raportu Zintegrowanego Totalizatora Sportowego za rok 2021. Był to
rok pod każdym względem wyjątkowy, ponieważ Totalizator Sportowy obchodził Jubileusz 65-lecia swojej nieprzerwanej działalności. To dla nas nie tylko powód do dumy, lecz także zobowiązanie, które rzutuje na dalszy rozwój naszej
firmy. To wspaniałe spotkanie naszej bogatej historii z przyszłością, na którą wszyscy w Totalizatorze Sportowym jesteśmy zorientowani.
Jubileusz 65-lecia świętowaliśmy pod hasłem #WielkieChwile, a towarzyszył mu Ambasador Jubileuszu, Robert
Lewandowski – najlepszy piłkarz świata i kapitan reprezentacji Polski. Dziękuję zespołowi Totalizatora Sportowego i wszystkim osobom zaangażowanym w obchody za tak wspaniałe uświetnienie rocznicy naszej firmy. Udana
kampania i liczne aktywacje przypomniały Polakom, że marka Totalizatora Sportowego jest z nami już od ponad 65
lat. Taki staż na rynku motywuje nas do oferowania jeszcze lepszych usług i jeszcze bezpieczniejszej rozrywki. Z dumą
mogę powiedzieć, że tak właśnie było w minionym roku.
Pod kątem biznesowym po raz kolejny pobiliśmy ustanowione rok wcześniej rekordy. Przychód Totalizatora Sportowego wraz z dopłatami sięgnął 27 589 412 203 zł. Wzrosły tym samym środki, jakie przekazujemy do budżetu
państwa i na fundusze celowe. Nasi gracze, wybierając produkty Totalizatora Sportowego, mają pewność, że nie tylko
otrzymują szansę na wygraną i biorą udział w dobrej zabawie, lecz także wspierają nasze wspólne cele społeczne –
stają się mecenasami m.in. polskiego sportu i kultury.

naszej drużyny Totalizatora Sportowego, z dokonań
partnerów i sukcesów wszystkich naszych interesariuszy – a było takich osiągnięć w 2021 roku
naprawdę niemało. Za nami Wielkie Chwile, ale
przed nami szansa na kolejne. Patrząc wstecz na bogate dziedzictwo Totalizatora Sportowego, widzimy,
że nawet najambitniejsze cele są w naszym przedsiębiorstwie możliwe do zrealizowania.

Z życzeniami miłej lektury
Olgierd Cieślik

Pod tym względem 2021 był rokiem obfitującym w prawdziwie Wielkie Chwile. Po pandemicznej przerwie ponownie
zapłonął znicz olimpijski – tym razem w Tokio. Wydarzenia sportowe i kulturalne powoli odnalazły swój rytm w nowej
rzeczywistości, która wymaga od nas zwiększonej uważności, dbałości o zdrowie i wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka. Cieszę się, że wspólnie z naszymi partnerami wypracowaliśmy wzorce działania dostosowane do postpandemicznych realiów, a lekcje wyniesione z 2020 roku zdały egzamin.
Zrównoważony rozwój nadal pozostaje jednym z głównych punktów naszej strategii. Nie tylko w walce z COVID-19,
lecz także w prowadzeniu naszej codziennej działalności stale mieliśmy na uwadze odpowiedzialność, jaka spoczywa na
biznesie. Ten cel będzie nam nadal przyświecał, a o tym, co udało się osiągnąć w tym zakresie nie tylko Totalizatorowi
Sportowemu, lecz także naszej Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, mogą Państwo przeczytać w niniejszym raporcie.

Mam nadzieję, że publikacja będzie dla Państwa – jak co roku – źródłem kompleksowej wiedzy o tym, co wydarzyło
się w naszej spółce. Jestem dumny z każdego opisanego w raporcie wdrożenia i innowacji, z pracy zespołowej całej
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SPOŁECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE

NASZA MISJA I WIZJA

Niezależnie od tego, kto gra i kto wygrywa – w Totalizatorze Sportowym zwyciężają wszyscy Polacy. Każdy kupiony los czy zakład to realne wsparcie polskiego sportu, kultury i społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałania
nielegalnemu hazardowi. Każda wydana przez klientów złotówka to możliwość wysokiej wygranej i jednocześnie
większe wpływy do budżetu państwa. Łączymy odpowiedzialną rozrywkę, spełnianie marzeń naszych graczy oraz zaangażowanie społeczne. Wygrywamy Razem!

WARTOŚCI

Satysfakcja klientów

Wiedza

Nie ma nic ważniejszego od zadowolonych
klientów. To dla nich istniejemy. Ich oczekiwania są zawsze w centrum naszej uwagi.

Dzięki ponad 65-letniej obecności na rynku
dysponujemy unikalną wiedzą i kapitałem
ludzkim. Korzystanie z tych atutów pomaga
w rozwoju firmy i wszystkich jej pracowników. Chcemy wiedzieć coraz więcej, by jak
najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.

Szacunek
Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być
traktowani. Cenimy odmienne poglądy, godność i różnorodność. W ten sposób tworzymy
kulturę współpracy i dialogu. Swoją postawą
dajemy przykład innym.

Otwartość
Otwarte i szczere wypowiadanie opinii daje
impuls do rozwoju i pozwala generować pomysły. Cenimy otwartość u klientów, pracowników i słuchamy ich pomysłów.

Odpowiedzialność
Podejmując decyzje i wdrażając pomysły,
identyfikujemy się z nimi, a następnie rozliczamy się z nich. Działamy w sposób profesjonalny, etyczny i zgodny z prawem. Dbamy
o to, by nasi klienci grali z nami bezpiecznie.

PONAD
14,7 MILIARDA
ZŁOTYCH

PONAD
3 MILIARDY
ZŁOTYCH

przekazaliśmy od 1994 roku
na wsparcie sportu.

przekazaliśmy od 2003 roku
na wsparcie polskiej kultury.
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Wiarygodność
Nasz biznes opiera się na zaufaniu klientów wypracowanym przez dekady uczciwej
współpracy. Uczciwość to również kluczowa
cecha, którą muszą odznaczać się nasi pracownicy.

Aktywność
Cenimy przejmowanie inicjatywy, nieustannie poszukujemy sposobów na skuteczne realizowanie działań. Sprzeciwiamy się marnowaniu czasu i innych zasobów, optymalizując
i usprawniając procesy.

Totalizator Sportowy to wyjątkowa firma, która towarzyszy Polakom już od ponad 65 lat. W sposób odpowiedzialny realizujemy monopol na gry liczbowe i loterie
pieniężne. Klientom zapewniamy rozrywkę i szanse na
największe na rynku wygrane. Przedstawicielom świata
sportu i kultury dajemy stabilne wsparcie płynące z dopłat do naszych produktów oraz ze środków własnych.
Pracownikom zaś zapewniamy stabilne, angażujące miej-

sce pracy w firmie, która jest istotnym elementem polskiej gospodarki oraz życia społecznego.
„Wygrywamy Razem” to nie pusty slogan marketingowy,
ale nasze zobowiązanie do działania w sposób odpowiedzialny społecznie.

1. Kwota przekazana przez Totalizator Sportowy do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach 1994-2021.
2. Kwota przekazana przez Totalizator Sportowy do Funduszu Promocji Kultury w latach 2003-2021

9

10

#WygrywamyRazem

Misja Totalizatora Sportowego ma wymiar społeczny,
ekonomiczny i produktowy. Określa, jak chcemy prowadzić działalność i wygrywać na rynku. Trzy filary naszej
misji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy
i dotykają najważniejszych aspektów działalności Totalizatora Sportowego.

Misja produktowa:
Oferowanie klientom bezpiecznej rozrywki, najwyższych wygranych na rynku i przeznaczanie największych środków na wygrane w grach dostępnych
w Polsce.

Misja ekonomiczna:
Maksymalizacja wpływów Skarbu Państwa z działalności objętej monopolem przy najwyższej
możliwej stopie zwrotu dla klientów i efektywności w obszarze pozostałych kosztów

Misja społeczna:
Nieustanne zapewnianie możliwości rozwoju na-
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szym pracownikom, społecznościom sportowców
zawodowych i amatorów, przedstawicielom świata
kultury i sektora pozarządowego.
Nasza firma zmienia się wraz ze zmieniającymi się
oczekiwaniami klientów, możliwościami współczesnej technologii oraz całą branżą gamingową. Nasza
wizja to trzy filary, które wskazują na to, jaką firmą
chcemy być w przyszłości i jak chcemy być postrzegani.

Chcemy, by klienci wybierali gry Totalizatora
Sportowego, wiedząc, że angażujemy się we
wspieranie sportu, kultury, sektora pozarządowego oraz przeciwdziałaniu szarej strefie.
Będziemy wyznaczać międzynarodowe trendy w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów zamiast za nimi podążać.
Mamy ambicję być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu naszych pracowników.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z PLANEM
Nasza misja i wizja pomogły nam realizować działania określone w Strategii Totalizatora Sportowego na
lata 2017-2020 wraz z późniejszą aktualizacją wydłużającą jej horyzont do 2021 roku. Był to okres intensywnych zmian, w którym dostosowaliśmy naszą firmę do
nowelizacji przepisów Ustawy o grach hazardowych i rozwinęliśmy działalność w nowych obszarach biznesowych.

WARTO WIEDZIEĆ
Totalizator Sportowy ma państwowy monopol na
prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, gier na automatach poza kasynem gry, a także gier hazardowych urządzanych przez Internet, z wyłączeniem
zakładów wzajemnych oraz loterii promocyjnych
urządzanych na podstawie zezwolenia.

Nasza strategia 2017-2021 stawiała w centrum
uwagi klientów. Stale obserwujemy, jak zmieniają się
ich zwyczaje i nawyki, w szczególności te dotyczące
korzystania z Internetu oraz płatności bezgotówkowych. Naszą strategiczną odpowiedzią stała się
transformacja technologiczna Totalizatora Sportowego. Usprawniliśmy i zdigitalizowaliśmy działania
i procesy wewnętrzne, w 2018 roku uruchomiliśmy
jedyne legalne kasyno internetowe oraz sprzedaż
gier LOTTO przez Internet - lotto.pl, jednocześnie
modernizując naszą sieć sprzedaży stacjonarnej oraz
salony gier na automatach.

DOBRA PRAKTYKA
Totalizator Sportowy jako jedna z pierwszych loterii państwowych na świecie (po francuskiej FDJ) uruchomił w 2020 roku własny fundusz Corporate Venture Capital w ramach programu PFR NCBR CVC. W 2021 roku kontynuowana była działalność
inwestycyjna rundy seed oraz A i B startupów z takich branż jak gaming, fintech, MarTech, RegTech, PropTech, AI i machine
learning oraz computer vision.
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REALIZACJA STRATEGII W 2021 ROKU:
Wprowadziliśmy nowy system loteryjny, który dla
klientów oznaczał rozwój funkcjonalności i nowe
modele sprzedaży (m.in. pakiety produktów),
rozwinęliśmy ofertę gier loteryjnych online o kilkanaście loterii interaktywnych pod marką Gierki,
zmodernizowaliśmy nasz portal lotto.pl oraz aplikację mobilną LOTTO,
rozwinęliśmy sieć salonów gier na automatach,
rozwinęliśmy kategorię live casino i udostępniliśmy
nowe gry w Total Casino,
usprawniliśmy i zdigitalizowaliśmy szereg procesów wewnętrznych i zewnętrznych, aby działać
w jak najbardziej efektywny sposób,
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WYZWANIA I PLANY NA ROK 2022
utrzymaliśmy renomowane certyfikaty World Lottery Association oraz The European State Lotteries
and Toto Association dotyczące Odpowiedzialnej
Gry,
wdrożyliśmy innowacyjne w naszej branży podejście do obsługi klientów – ułatwiamy– ułatwiamy kontakt z firmą w wielu kanałach i łączymy szybkość obsługi z jej wysoką jakością,

nowe metody sprzedaży, nowe produkty i funkcjonalności wspierające omnikanałowość,
wprowadzenie Karty Gracza wraz z programem
lojalnościowym w obu kanałach sprzedaży LOTTO,
rozwój płatności bezgotówkowych w sieci naziemnej wraz z innowacyjną usługą wypłat wygranych
na karty płatnicze,

kontynuacja współpracy inwestycyjnej w ramach
powołanego funduszu Corporate Venture Capital,
a także realizacja projektów R&D przy współpracy
ze spółkami celowymi z funduszu,
optymalizacja zarządzania nieruchomościami,
zbadanie śladu węglowego organizacji,
rozwinięcie hybrydowego modelu pracy.

wspieraliśmy walkę z nielegalnym hazardem i szarą
strefą m.in. przy współpracy z United Nations Global Compact Poland,
we współpracy z brytyjską firmą analityczną H2GC
opracowaliśmy kompleksowy raport dotyczący
występowania szarej strefy w kanale online. W raporcie zaprezentowane zostały także propozycje
zmian mających na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa klienta w sieci.
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W najbliższych latach obowiązywać będzie nowa strategia na okres 2022-2026. Po ostatnich latach rewolucji
chcemy realizować sukcesywną ewolucję naszej działalności pod względem biznesowym i organizacyjnym. Kluczowe będzie zbudowanie społeczności wokół idei Wygrywamy Razem oraz rozwój świadomości zarówno wśród
pracowników, jak i klientów co do zaangażowania społecznego Totalizatora Sportowego.

NASZE ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE NA LATA 2022-2026:

Zrównoważony wzrost:
Systematyczne poszerzanie oferty produktowej, rozwój
procesów sprzedażowych i organizacyjnych oraz intensyfikacja działań komunikacyjnych.

Odpowiedzialna rozrywka:
Umocnienie pozycji spółki jako firmy odpowiedzialnej
społecznie zarówno pod kątem bezpiecznej gry i odpowiedzialnej rozrywki, jak i zaangażowania społecznego
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Transformacja cyfrowa i digitalizacja:
Dążenie do niezależności technologicznej przy jednoczesnym wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań
rynkowych, a także zwiększaniu kompetencji własnych

#WygrywamyRazem
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w obszarze tworzenia i rozwoju rozwiązań technologicznych, a także dalszej digitalizacji procesów. Dzięki
inwestycjom funduszu ffVC Tech & Gaming będziemy
także korzystać z rozwiązań innowacyjnych startupów.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ
W Totalizatorze Sportowym odpowiedzialnie patrzymy w przyszłość i konsekwentnie podejmuje działania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w Agendzie 2030. Agenda to rezolucja, która w 2015
r. została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Inicjatywa
ma na celu określenie dróg rozwoju dla świata poprzez
zdefiniowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą kluczowych

zagadnień w tym m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony naszej planety przed degradacją, promocji dobrobytu
oraz pokoju, a także wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów Agendy 2030.
Poprzez swoje działania – opisywane również w niniejszym raporcie – wspieramy poniższe Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Przyjazne miejsce pracy:
Działania zmierzające do postrzegania Spółki jako jednego z najlepszych pracodawców na rynku, m.in. poprzez
zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników
oraz poprawę efektywności prowadzonych działań.

Innowacyjność i badania:
Poszukiwanie, analiza i testowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz biznesowych celem potencjalnej implementacji w przyszłości.

DOBRA PRAKTYKA
#SZCZEPIMYSIĘ – Loteria Narodowego Programu Szczepień
Na loteriach znamy się najlepiej w Polsce. Ponieważ szczepionki to najskuteczniejsza i najbardziej odpowiedzialna metoda walki z COVID-19, zaangażowaliśmy się w promocję Loterii Narodowego Programu Szczepień. Komunikacja przygotowana na potrzeby loterii, kierowana do różnych grup odbiorców, zachęcała do szczepień poprzez wyjaśnianie ich istotności. Loteria trwała
od lipca do września 2021 roku i była przeznaczona dla osób pełnoletnich, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia
przeciwko COVID-19. Pulę nagród stanowiły m.in. nagrody pieniężne, w tym dwie w wysokości miliona złotych, a także nagrody rzeczowe – samochody i hulajnogi elektryczne. Losowanie finałowe odbyło się 6 października 2021 roku. Średnia, dzienna
liczba osób rejestrujących się w loterii to ponad 45 500. W sumie udział w niej wzięło ponad 4,37 mln osób dorosłych, w tym 31
stulatków. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 40-49 lat.
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NASI PARTNERZY

Współtworzymy branżę hazardową w Polsce i Europie, a nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w licznych stowarzyszeniach. Korzystamy również z doświadczeń innych podmiotów, wdrażając w Totalizatorze Sportowym najlepsze
praktyki. W 2021 roku należeliśmy do:

The European Lotteries

World Lottery Association

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Warszawska Organizacja Turystyczna

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Pracodawców Business and Science
Poland

Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna
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UN Global Compact Poland

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
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MODEL TWORZENIA WARTOŚCI

KAPITAŁY
REGULATOR
Nadzoruje rynek gier
hazardowych w Polsce
REZULTATY
FINANSOWY
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA

PRODUKTY I USŁUGI
Najwyższej jakości gry losowe
objęte monopolem państwa

LUDZKI

SIEĆ DYSTRYBUCJI
18 519 punktów sprzedaży
naziemnej, Salony gier na
automatach oraz kanał online

Tworzenie przyjaznego miejsca pracy
dla wszystkich osób zatrudnionych
w Grupie Kapitałowej Totalizatora
Sportowego
SPRZEDAŻ
zgodna z zasadami Odpowiedzialnej Gry
i Standardem Obsługi Klienta

Oferowanie bezpiecznej rozrywki
milionom dorosłych Polaków
Współpraca z dostawcami, która
pozwala udoskonalić jakość usług
Totalizatora Sportowego

INTELEKTUALNY

PRODUKCYJNY

NATURALNY

GRACZE
KORZYSTAJĄCY
Z USŁUG
TOTALIZATORA
SPORTOWEGO

Rozwój sportu, kultury narodowej,
społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce oraz wsparcie ochrony
zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

FUNDUSZE CELOWE
Dofinansowanie z dopłat do
gier liczbowych i loterii
pieniężnych

MECENATY I PATRONATY
projekty, inicjatywy i instytucje
wspierane ze środków własnych

SPONSORING
Polski Komitet Olimpijski

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Tworzenie wartości dla wszystkich
grup interesariuszy Totalizatora
Sportowego

SPOŁECZNY
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NASZE KAPITAŁY

Kapitał intelektualny
Na kapitał intelektualny Totalizatora Sportowego składają się:
wiedza i doświadczenie blisko czterech tysięcy
osób pracujących w naszej organizacji. Naszą kadrę
stanowią osoby posiadające unikalne w Polsce doświadczenie w branży hazardowej;
systemy zarządzania – wdrożyliśmy najlepsze standardy zarządzania, które pomagają nam osiągnąć
wysoką efektywność w prowadzonych działaniach;
procedury należytej staranności w zakresie poszczególnych obszarów działalności;
know-how oraz innowacje – tworzymy warunki do
rozwoju nowych produktów i rozwiązań;
technologie, metody i procesy, które umożliwiają
funkcjonowanie Totalizatora Sportowego;
zasoby niematerialne, czynniki rynkowe – nasza
marka i reputacja firmy, sieć współpracowników, relacje z interesariuszami, ze szczególnym
uwzględnieniem zaufania wypracowanego wśród
klientów.

Kapitał produkcyjny
Kapitał produkcyjny Totalizatora Sportowego stanowią:
sieć sprzedaży naziemnej,
sieć salonów gier na automatach,
infrastruktura informatyczna oraz systemy cyfrowe,
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Kapitał społeczny
budynki należące do spółki wraz z wyposażeniem.
Wszystkie aktywa trwałe Totalizatora Sportowego
umożliwiają naszej spółce prowadzenie działalności biznesowej.

Kapitał ludzki

Totalizator Sportowy działa na rzecz polskiego społeczeństwa nieprzerwanie od 65 lat. Od dekad budujemy relacje oparte na zaufaniu do naszych marek i oferowanych usług, a nasze punkty sprzedaży
są trwałym elementem polskiego krajobrazu. Kapitał społeczny to jednak dużo więcej niż nasza relacja z klientami. To działania na rzecz naszej misji
społecznej, która polega m.in. na wspieraniu finanso-

wym sportu, świata kultury, profilaktyki uzależnień oraz
inicjatyw społecznych.
Nieocenionym wsparciem w realizacji tych ambitnych
planów aktywizujących Polaków na wielu polach jest
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Za jej sprawą
od ponad dekady kreujemy społeczeństwo otwarte na
wyzwania, pełne energii i zmotywowane do dalszego
rozwoju.

Nasz kapitał ludzki to nasi pracownicy. Ich fachowa wiedza,
doświadczenie i umiejętności oraz postawy i motywacje na
wszystkich szczeblach organizacji przekładają się na wartość
Totalizatora Sportowego. Dzięki osobom pracującym w Totalizatorze Sportowym możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie firmy od ponad 65 lat, prowadzenie działalności operacyjnej oraz osiąganie celów strategicznych. Troszczymy się
o rozwój pracowników i dbamy o ich satysfakcję zawodową,
razem z nimi budując przyjazne i nowoczesne miejsce pracy.

Kapitał finansowy
Nasz kapitał finansowy pozyskujemy poprzez prowadzoną działalność biznesową. Umożliwia on funkcjonowanie
spółki, rozwój portfolio produktów oraz w istotnym stopniu
wspiera rozwój społeczeństwa w Polsce poprzez dofinansowania profesjonalnego i amatorskiego sportu oraz szeroko
pojętej kultury.

Kapitał naturalny
Kapitał naturalny postrzegamy jako wpływ Totalizatora Sportowego na przyrodę. Jak w przypadku każdego biznesu, nasza
działalność wiąże się z codziennym zużyciem paliw, energii,
papieru i wody. W całej organizacji podejmujemy kompleksowe działania ograniczające negatywny wpływu na środowisko. Mamy też świadomość uczestnictwa w procesie zużycia
zasobów naturalnych przez naszych dostawców.
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Stanisław Grabiec,
Członek Zarządu
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ODPOWIEDZIALNY ŁAD KORPORACYJNY

Totalizator Sportowy jest zarządzany w sposób odpowiedzialny i transparentny. We wszystkich obszarach spółki wdrożyliśmy zasady ładu
korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności. Naszą działalność reguluje umowa
spółki, która określa zakres działania jej organów,
czyli Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia
Wspólników.

ZOBACZ WIĘCEJ ONLINE
Umowa spółki Totalizator Sportowy jest jawna i można ją znaleźć na naszych stronach korporacyjnych
w zakładce FIRMA -> DOKUMENTY

ZESKANUJ
KOD QR

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. to jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa, powołana w celu realizacji monopolu państwowego w zakresie gier hazardowych. Zgodnie z umową spółki Zgromadzenie
Wspólników powołuje Radę Nadzorczą na trzyletnią
kadencję. Rada jest organem stałego nadzoru nad
działalnością spółki, a w jej składzie zasiada trzech
przedstawicieli Skarbu Państwa oraz dwóch przedstawicieli pracowników.
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31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Marcin Eckert – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Ryszard Madziar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Kasprzyszak – Członek Rady Nadzorczej,
Edward Sidoruk – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Sołtysiński – Członek Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
Zarząd – zgodnie z umową spółki – prowadzi jej wszystkie
bieżące sprawy spółki, definiuje kierunek jej rozwoju i jest
odpowiedzialny za realizację strategii. 31 grudnia 2021
roku Zarząd Totalizatora Sportowego tworzyli:
Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu – nadzoruje Doradców
i Pełnomocników Zarządu, linię biznesową gier online oraz
obszar wsparcia w zakresie kontroli, nadzoru właścicielskiego, komunikacji, strategii, bezpieczeństwa, HR, oraz
w obszarze rozwoju, organizacyjnym i prawnym.
Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu
– nadzoruje linie biznesowe LOTTO i salonów gier premium, obszar wsparcia w zakresie marketingu oraz partnerstw i eventów.
Bogdan Pukowiec, Członek Zarządu – nadzoruje obszar
wsparcia w zakresie BHP, administracji, finansów, podatków, controllingu, zakupów oraz Oddział Tor Wyścigów
Konnych Służewiec.
Stanisław Grabiec, Członek Zarządu – nadzoruje obszar
wparcia w zakresie informatyki oraz obszar operacji i zarządzania danymi.
Strukturę organizacyjną Totalizatora Sportowego stanowią Centrala, 17 oddziałów terenowych oraz wydzielony
w strukturze Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Olgierd Cieślik,
Prezes Zarządu

Bogdan Pukowiec,
Członek Zarządu

Magdalena Kopka-Wojciechowska,
Członek Zarządu
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ETYKA I COMPLIANCE

KODEKS ETYKI

WYBRANE STANDARDY KODEKSU ETYKI:

Nasza reputacja ma dla nas fundamentalne znaczenie. Budujemy wiarygodną organizację działającą
w każdym obszarze zgodnie z przyjętymi wartościami
i standardami postępowania, określonymi w naszym
Kodeksie Etyki. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego,
bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu,
czas i miejsce pracy czy rodzaj wykonywanych zadań.
O postanowieniach Kodeksu informujemy także naszych kontrahentów, od których oczekujemy ich przestrzegania. Szanujemy przy tym ich własne wartości.
Kodeks Etyki wspiera organizację i jej pracowników
w postępowaniu zgodnym z przepisami prawa, przyjętymi normami oraz innymi tzw. obowiązkami compliance, jednocześnie je uzupełniając. Jest on przewodnikiem dla pracowników i pomaga im dokonywać
oceny, czy określone postępowanie jest etyczne, czy
wspiera budowę pozytywnego wizerunku firmy jako
partnera biznesowego i pracodawcy, a także czy nie na-

ZOBACZ WIĘCEJ ONLINE
Kodeks Etyki Totalizatora Sportowego jest jawny
i można go znaleźć na naszych stronach korporacyjnych w zakładce FIRMA -> DOKUMENTY

raża spółki bądź jej wizerunku na szkodę, a klientów na
nadmierne ryzyko.

Standardy postępowania dla pracowników:

Kodeks dla wszystkich jego adresatów jest wskazówką,
jak zachować się w określonych sytuacjach, co powinno
wzbudzić czujność i gdzie można uzyskać pomoc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postępowania lub chęci zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu.

WARTO WIEDZIEĆ
Wartości Totalizatora Sportowego stanowią podstawę i punkt odniesienia dla wielu
działań bezpośrednio dotyczących pracowników. To na nich bazuje obowiązujący
w spółce Model Kompetencji, który w jasny
i przejrzysty sposób operacjonalizuje przyjęte wartości oraz tłumaczy, jakie postawy i standardy są w spółce pożądane. Mówią
o tym przede wszystkim cztery kompetencje
uniwersalne, wspólne dla wszystkich
pracowników, niezależnie od tego, gdzie
w organizacji i na jakim stanowisku pracują.
Są to: skuteczność działania, orientacja na
wartości, koncentracja na satysfakcji klienta
(wewnętrznego i zewnętrznego) i ukierunkowanie na rozwój.

Kodeks Etyki określa także standardy postępowania
stanowiące konkretyzację przyjętych wartości.

profesjonalizm

współpraca
i praca zespołowa

tolerancja
i równe traktowanie

Standardy budowania relacji z otoczeniem:

przeciwdziałanie korupcji
i nieuczciwym zachowaniom

dbałość o bezpieczeństwo
produktów i klientów

zaangażowanie społeczne

DOBRA PRAKTYKA
Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, określa ramy i standardy zachowań, dając wsparcie potrzebne do pracy zgodnie z normami etycznymi i prawem, uzupełniając te normy i regulacje prawne. Zawiera instrumenty pomagające pracownikom w samodzielnym podejmowaniu etycznych decyzji.

ZESKANUJ
KOD QR
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Przykładem takiego narzędzia jest prosty Test Etycznego Postępowania, który za pomocą kilku pytań i wariantowych odpowiedzi podpowiada pracownikom, czy dane zachowanie jest etyczne i zgodne z Kodeksem.
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W Totalizatorze Sportowym nigdy nie było, nie ma
i nie będzie przyzwolenia na żadną formę korupcji lub innych nieuczciwych zachowań. Oferowanie
lub przyjmowanie korzyści majątkowych z naruszeniem obowiązujących w spółce zasad jest zabronione
i – oprócz konsekwencji przewidzianych w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego – stanowi podstawę do zwolnienia pracowników uczestniczących
w korupcyjnym procederze. W 2021 roku nie stwierdziliśmy żadnego przypadku korupcji.
Poprzez nasz Kodeks Etyki oraz regulacje systemu
zarządzania zgodnością pomagamy pracownikom od-

[102-17], [205-2], [205-3], [206-1], [419-1]

różnić rozsądną i działającą w dobrej wierze biznesową gościnność i utrzymanie serdecznych relacji biznesowych od zachowań nieakceptowalnych. Pracownicy
mogą zapoznać się z zasadami przyjmowania i wręczania prezentów, w tym listą prezentów dopuszczalnych (przy spełnieniu określonych wymagań, takich jak
brak wpływu na bezstronność i obiektywizm w wykonywaniu zadań) – to drobne upominki, długopisy czy
książki, oraz tych, których przyjęcie lub wręczanie nie
jest tolerowane, jak na przykład pieniądze, talony czy
papiery wartościowe.

#WygrywamyRazem, bo gramy fair

DOBRA PRAKTYKA
Skuteczny system zarządzania zgodnością zapewnia wysoce wyszkolona kadra Compliance Officerów, posiadających
rozpoznawane na rynku certyfikaty z zakresu etyki i compliance (m.in. Approved Compliance Expert, Approved Compliance
Officer, Certified GRC Professional, Certified Risk and Compliance Management Professional) oraz prowadzących szkolenia
zewnętrzne z zakresu compliance i etyki w renomowanych organizacjach branżowych (m.in. Instytut Compliance).

DOBRA PRAKTYKA
Wdrażanie i realizację programu etycznego w grupie wspiera Rzecznik Etyki – dedykowany Compliance Officer, z którym
pracownicy spółki mogą kontaktować się sprawach związanych z etyką i Kodeksem. Rzecznik Etyki doradza organizacji i pracownikom w rozwiązywaniu wątpliwości o charakterze etycznym, promuje przestrzeganie przyjętych wartości standardów
postępowania oraz przedstawia rekomendacje rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjają rozwojowi kultury etycznej.

Starania Totalizatora Sportowego w obszarze etycznego
biznesu w 2021 roku zostały docenione m.in. w formie
uzyskanego tytułu Etycznej Firmy w konkursie Etyczna
Firma 2021.
Każdy pracownik Totalizatora Sportowego ma możliwość zgłoszenia działań niezgodnych z Kodeksem Etyki
poprzez system sygnalizowania nieprawidłowości Bezpieczny Adres. Zgłoszenia – mailowo lub poprzez formularz na stronie intranetowej – przyjmowane są przez

całą dobę, również anonimowo. Każde jest dogłębnie
badane i wyjaśniane. Korzystając z Bezpiecznego Adresu, pracownicy są chronieni i mogą być pewni, że przekazane przez nich informacje nie trafią w niepowołane
ręce. Nasz system sygnalizowania służy również do
wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących właściwego postępowania w danej sytuacji służbowej. Korzystając z Bezpiecznego Adresu, osoby zatrudnione mogą
także wyrazić opinię na temat pracy lub relacji z partnerami biznesowymi.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ
Na straży zgodności działania Totalizatora Sportowego
z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami i innymi tzw. obowiązkami compliance stoi
kompleksowy system zarządzania zgodnością (CMS –
Compliance Management System) opracowany zgodnie
z najwyższymi standardami, w tym z międzynarodową
normą według ISO 37301:2021 Compliance Management Systems — Requirements with Guidance for
27

Use. Za koordynację prac systemu odpowiada Zespół
Compliance i Audytu Wewnętrznego w Departamencie Prawnym i Compliance. Jego prace wspomagają tzw.
partnerzy compliance, czyli osoby pełniące funkcję ambasadorów zarządzania zgodnością w swoich komórkach i jednostkach organizacyjnych.

DOBRA PRAKTYKA
Rynek gier hazardowych zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej jest silnie uregulowany, a jednocześnie przepisy
są często dostosowywane do nowych okoliczności. Monitoring i analizę prawną oraz regulacyjną na globalnym rynku gier
hazardowych prowadzoną na bieżąco przez Zespół Compliance i Audytu Wewnętrznego wspiera renomowana platforma
VIXIO Gambling Compliance. Raz w miesiącu pracownicy zespołu wybierają najciekawsze artykuły z zakresu zmian w prawie lub praktyki marketingowe z areny międzynarodowej i przygotowują opracowanie przesyłane do członków zarządu oraz
wszystkich dyrektorów, które zamieszczane jest także w intranecie.
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Bardzo ważnym elementem zarządzania zgodnością
w Totalizatorze Sportowym jest system zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów. Każdy pracownik spółki
ma możliwość zgłoszenia swoich podejrzeń lub posiadanych informacji dotyczących działań niezgodnych
z przepisami prawa, standardami etycznymi czy innymi
regulacjami poprzez system zgłaszania naruszeń – Bezpieczny Adres. Zgłoszenia – mailowo lub poprzez specjalny formularz na stronie intranetowej – przyjmowane są przez całą dobę, również anonimowo. Każde jest
dogłębnie badane i wyjaśniane. Pracownicy zgłaszający
naruszenia podlegają ochronie oraz mogą być pewni, że
przekazane przez nich informacje nie trafią w niepowołane ręce. Nasz system sygnalizowania służy również
pracownikom do wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących właściwego postępowania w danej sytuacji
służbowej. Korzystający z Bezpiecznego Adresu mogą

wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia na temat organizacji i jej kultury. Dostęp do Bezpiecznego Adresu mają
wyłącznie upoważnieni pracownicy spółki.
Jednym z najważniejszych wyzwań realizowanych
przez system zarządzania zgodnością jest troska o znajomość i świadomość zagadnień compliance i etyki
wśród pracowników. Prowadzone są m.in. szkolenia
dla pracowników oraz szeroko zakrojona komunikacja
i inicjatywy dotyczące etyki i compliance. W każdym
kwartale Zespół Compliance i Audytu Wewnętrznego
opracowuje Biuletyn Compliance omawiający najważniejsze lub najciekawsze kwestie związane z compliance, audytem wewnętrznym i legislacją. Opracowany
materiał przesyłany jest do pracowników i publikowany w intranecie.

DOBRA PRAKTYKA
Utrwalamy i aktualizujemy wiedzę pracowników dotyczącą etyki. Co roku organizujemy w firmie Compliance & Ethics Day –
wydarzenie poświęcone compliance i etyce, dostępne dla wszystkich pracowników. W 2021 roku szczególny nacisk położony
był na kwestię wyzwań związanych z ochroną sygnalistów i systemami zgłaszania naruszeń, wynikającymi m.in. z tzw.
Dyrektywy o ochronie sygnalistów. W transmitowanej online prezentacji i dyskusji na ten temat wzięli udział m.in. Prezes
Zarządu, Chief Compliance Officer oraz Rzecznik Etyki. Transmisję obejrzało ok. 200 widzów, zaś 236 osób wzięło udział
w towarzyszącym wydarzeniu konkursie „Compliance Day Quiz 2021”.

Wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego mają
obowiązek zrealizowania dwóch szkoleń dotyczących programu etycznego oraz systemu zarządzania
zgodnością. Uzupełniają one szkolenia wstępne dla
nowych pracowników poświęcone etyce i compliance oraz inne inicjatywy szkoleniowe Zespołu ds.
Compliance i Audytu Wewnętrznego.
Szkolenia miały charakter interaktywny oraz były
zakończone testem wiedzy, którego zaliczenie było
warunkiem koniecznym. Ponadto Zespół ds. Compliance i Audytu nieustannie wdraża dodatkowe inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe poświęcone określonym zagadnieniom compliance, a także szkolenia
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[102-17], [205-2], [412-2]

KONTROLA WEWNĘTRZNA
Nieodzownym elementem wspierania działalności Totalizatora Sportowego jest kontrola wewnętrzna wspomagająca najwyższe kierownictwo spółki w sprawowaniu
nadzoru nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, rozwojem oraz skutecznym prowadzeniem wszelkich działań
biznesowych. Pracownicy wyspecjalizowanej komórki
kontrolnej diagnozują potencjalne nieprawidłowości

i wykrywają błędy oraz formułują wnioski odnoszące się
do indywidualnych przypadków stwierdzonych w danej jednostce lub komórce organizacyjnej. Działania
korygująco-naprawcze będące efektem rekomendacji
pokontrolnych przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i osiągania wyznaczonych celów kontrolowanych
jednostek i komórek organizacyjnych spółki.

Realizując nasze codzienne zadania, kontrolując
różnorodne obszary działalności naszej spółki,
dążymy wspólnie do stworzenia środowiska pracy, w którym nieprawidłowości zostaną wykryte,
a zaistnienie ich w przyszłości – zminimalizowane.
Norbert Lodowski,
Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej

dedykowane poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym, uwzględniające ich specyficzne
potrzeby.
Działania Zespołu ds. Compliance i Audytu Wewnętrznego zostały docenione przez niezależnych
ekspertów. W konkursie Compliance Awards 2021
otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Pomysł Compliance Roku.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

W Totalizatorze Sportowym wdrożyliśmy system
zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem naszego biznesu, który uwzględnia czynniki pozafinansowe. Podejmujemy działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych
dla spółki zdarzeń. Kluczowe obszary to:

jakość usług oferowanych przez spółkę,
wpływ na działanie spółki (a w szczególności na
realizację celów),
wpływ na zaufanie i wizerunek,

Bezpieczeństwo informacji
Ocena ryzyka stanowi podstawę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Istotą oceny ryzyka jest
zbadanie następstw biznesowych ewentualnej utraty
dostępności, integralności lub poufności informacji oraz
wpływu takiej utraty na działanie spółki, w tym realizację celów biznesowych. Oceny kontekstu biznesowego
takiego zdarzenia dokonuje się przez pryzmat m.in. następujących czynników:
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zgodność z wymogami prawnymi,
konsekwencje finansowe.

Wpływ na biznes jest rozpatrywany w ujęciu skutków
bezpośrednich, a także skutków pośrednich odnoszących się do całej działalności Totalizatora Sportowego.

Technologia i cyberbezpieczeństwo

Ochrona graczy

Utrzymanie sprawności operacyjnej, w tym rozwiązań
technologicznych, jest przedmiotem stałej dbałości
spółki w zakresie kluczowych systemów gamingowych
i korporacyjnych. Są one poddawane nieustannej ewaluacji i w miarę potrzeby dostosowywane do możliwości
wystąpienia ryzyk. Stabilność platform internetowych
służy wzmocnieniu satysfakcji użytkowników online.
W związku z dynamicznym wzrostem liczby graczy
online – na platformie lotto.pl oraz w Total Casino – Totalizator Sportowy udoskonala rozwiązania z zakresu
cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ochronę ich
danych wrażliwych. Monitorowanie tego obszaru i ocena ryzyka naruszenia jego zabezpieczeń są kluczowe
dla dalszego rozwoju kanału internetowego, który musi
legitymować się najwyższym stopniem bezpieczeństwa
cyfrowego. W 2021 roku dbaliśmy również o zwiększenie świadomości pracowników co do zagrożeń w tej
dziedzinie.

Utrzymanie standardów bezpiecznej rozrywki przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności produktów i usług
to wyzwanie, przed którym nieustannie staje Totalizator
Sportowy. W naszej działalności bezkompromisowo stawiamy na ochronę graczy: prowadzimy otwartą politykę
informacyjną wobec ryzyka związanego z nadużywaniem oferowanej przez nas rozrywki, stosujemy właściwe oznakowanie produktów i usług, oferujemy mechanizmy pozwalające na ograniczenie problematycznych
zachowań.

Regulacje
Możliwość wystąpienia zmian w przepisach prawa określających zakres i możliwości prowadzonej przez Totalizator Sportowy działalności jest stale brana pod uwagę
w procesie zarządzania ryzykiem. W ograniczaniu tego
zagrożenia pomagają rozwiązania z zakresu compliance
oraz monitoring i staranne przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Satysfakcja graczy
Aspektem niezbędnym przy kontynuowaniu działalności Totalizatora Sportowego jest utrzymanie zainteresowania produktami spółki wśród pełnoletnich osób przebywających na terenie Polski. Stałe wzbogacanie oferty
i wychodzenie naprzeciw potrzebom graczy, w zakresie
produktowym i nie tylko, jest odpowiedzią przedsiębiorstwa na ryzyko wystąpienia spadku sprzedaży. To dzięki
bogactwu naszej oferty klienci wciąż chętnie odwiedzają kolektury LOTTO, svalony gier na automatach, a także
korzystają z naszych platform internetowych i aplikacji
mobilnych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu
Prowadzony jest stały monitoring finansowy w systemach wspierających usługi Totalizatora Sportowego
pod kątem zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu
z dnia 1 marca 2018 roku. Dbamy o uczciwość i zgodność wykonywanych transakcji finansowych, aby zapewnić naszym klientom wiarygodne i rzetelne usługi,
wolne od jakichkolwiek podejrzeń. Rozrywka dostarczana w postaci oferowanych gier może być dzięki temu na
najwyższym poziomie.
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ODPOWIEDZIALNE FINANSE

Wdrażane w firmie od lat działania, nowe kanały sprzedaży i produkty, zwiększona liczba lokalizacji
oraz większe skupienie się na komforcie klientów –
przyniosły w 2021 roku rekordowe wzrosty zarówno
na poziomie sprzedaży, dopłat na fundusze celowe, jak
i wpływów do budżetu. Skarb Państwa zyskał dzięki

Totalizatorowi Sportowemu ponad 2,8 mld zł z tytułu
dopłat oraz podatków. Ponad 1,155 mld zł z tej kwoty
przekazanych zostało na wsparcie rozwoju polskiego
sportu oraz kultury narodowej. Dla porównania w roku
2020 osiągnęliśmy wynik 1,048 mld zł.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY (BEZ DOPŁAT):

MLD ZŁ

26.270

15.381
9.893
5.093

2018
33

2019

2020

2021
34
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a. Bezpośrednia wartość ekonomiczna w roku
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2021

2020

26 285 635 588,34

15 406 865 474,67

5 994 420 262,33

5 290 873 504,21

20 258 334 991,48

10 076 888 769,62

17 853 717,58

13 227 520,73

994 030,17

17 774 920,21

14 032 586,78

8 100 759,90

B Koszty operacyjne

1 015 654 174,69

816 197 368,40

B Podatki i opłaty

1 512 213 432,89

1 196 242 145,74

B Koszty wygranych w grach liczbowych i loteriach pieniężnych

3 470 995 735,65

3 084 052 791,61

19 468 656 504,84

9 681 292 517,19

438 960 955,98

392 985 638,58

77 619 709,00

44 420 953,00

b. WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B)

301 535 075,29

191 674 060,15

Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz
społeczeństwa)

32 269 984,92

38 432 544,30

Wpłata z zysku od jednostek Skarbu Państwa

45 055 192,00

27 654 207,00

Dywidendy na rzecz Skarbu Państwa

35 000 000,00

40 000 000,00

Odpis z zysku na Fundusz Dróg Samorządowych

13 827 104,00

20 115 525,00

1 215 969 089,00

1 103 297 700,00

Fundusz wspierania kultury fizycznej

911 976 816,75

827 473 275,00

Fundusz Promocji Kultury

243 193 817,80

220 659 540,00

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

48 638 763,56

44 131 908,00

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

12 159 690,89

11 032 977,00

A Przychody ogółem

- przychody ze sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych

- przychody z pozostałych gier hazardowych

- przychody z pozostałej sprzedaży

- wynik na pozostałej działalności operacyjnej

- wynik na działalności finansowej

B Koszty wygranych w pozostałych grach hazardowych

B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

B Płatności na rzecz państwa (podatki)

Dopłata do gier liczbowych i loterii pieniężnych, w tym:
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STANDARDY ODPOWIEDZIALNEJ GRY

Dla zdecydowanej większości zakup produktów
Totalizatora Sportowego jest po prostu dobrą rozrywką i zabawą – dorośli ludzie podejmują ryzyko
obstawiania wyniku w grze, aby poczuć emocje i dać
sobie szansę na wygraną. Badania na całym świecie
dowodzą, że większość osób przystępujących do jakiejkolwiek gry, w której można wygrać pieniądze lub
nagrodę rzeczową, nie ma problemu z zaprzestaniem
jej kontynuacji.
Według badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w 2019 roku
aż 98,3% Polaków deklaruje, że w swoim odczuciu
nigdy nie miało problemu z graniem hazardowym.
Jedynie minimalny odsetek badanych przyznaje, że
kiedykolwiek miało poczucie, że gra stanowi dla nich
jakikolwiek problem. Jednocześnie dla części osób

hazard może nieść ryzyko uzależnienia.
W Totalizatorze Sportowym wiemy, że – jako na
spółce Skarbu Państwa – spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność za kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania z gier hazardowych.
Dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i dotyczące ich regulaminy.
Wszystkie kategorie produktów Totalizatora Sportowego są badane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Procedurze Oceny Ryzyka Uzależnień Związanych
z produktami LOTTO. Projektując nowe gry, badamy
ich bezpieczeństwo. Wprowadzaniu na rynek towarzyszy odpowiedzialna i skierowana tylko do osób
pełnoletnich kampania marketingowa. Gry oferujemy tylko osobom w wieku 18+, a sprzedaż w każdym
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kanale jest starannie monitorowana. W 2021 roku
nie odnotowaliśmy przypadków niezgodności z regulacjami związanymi z wpływem produktów i usług
na zdrowie oraz bezpieczeństwo. Od 2010 roku nasza firma posiada certyfikat Responsible Gaming
w zakresie sieci sprzedaży naziemnej LOTTO (certyfikacje odbywają się co trzy lata i miały miejsce
w 2013, 2017 i 2020 roku). Od 2020 roku certyfikat
mają również salony gier na automatach, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce Total Casino oraz
platforma internetowa lotto.pl. Przestrzeganie najwyższych światowych standardów Odpowiedzialnej
Gry potwierdzone zostało niezależnym audytem oraz
poświadczone przez międzynarodowe organizacje
branżowe – European Lotteries oraz World Lottery
Association. Ponadto Totalizator Sportowy wdrożył
standard ISO 27001 dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz branżowy certyfikat WLA
Security Control Standard.
W 2021 roku odnotowaliśmy trzy przypadki niezgodności z regulacjami związane z informowaniem o
naszych produktach i usługach. Były to stosunkowo

drobne kwestie związane m.in. z innym położeniem
automatu do gier niż na mapce sytuacyjnej lokalu czy
przekroczenie terminu zgłoszenia wyłączenia automatu z eksploatacji. Mimo to w każdym przypadku
wdrożyliśmy systemowe działania naprawcze, tak
aby podobne sytuacje nie miały miejsca w żadnym
z naszych lokali. Wysokość mandatów nałożonych na
Totalizator Sportowy za wszystkie trzy wykroczenia
wyniosła około tysiąca złotych.
Każdy z pracowników oferujących nasze gry ma
obowiązek weryfikacji wieku kupujących. O dostępności produktów i usług tylko dla osób pełnoletnich
informujemy w materiałach dostępnych w punktach
sprzedaży, Salonach gier na automatach oraz kanałach online.

DOBRA PRAKTYKA
Raportowanie

Odpowiedzialna
sprzedaż

Analiza
bezpieczeństwa
produktu

Badania

Komunikacja
marketingowa
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Projektowanie
gry

Wprowadzenie
produktu

Grafika przedstawiająca znak „18+” wpisany w słowo „OK” jest stałym elementem wystroju wszystkich punktów sprzedaży
oraz salonów gier na automatach. Logo „18+” widnieje na kuponach, blankietach, a na Zdrapkach znajduje się informacja
o uczestnictwie w loterii dozwolonym wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. „18+” wyeksponowane jest również na
platformie lotto.pl.
We wszystkich mediach społecznościowych Totalizatora Sportowego, spółka korzysta z wszelkich dostępnych dla danego
kanału ograniczeń wiekowych, kierując komunikację wyłącznie do osób pełnoletnich.
Pod koniec 2019 roku Totalizator Sportowy z własnej inicjatywy rozpoczął znakowanie logo „18+” materiałów reklamowych
eksponowanych w punktach sprzedaży LOTTO.
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Również w naszej komunikacji w mediach społecznościowych włączamy ograniczenia wiekowe, kierując ją wyłącznie do osób pełnoletnich.
Nowe kanały sprzedaży – uruchomienie platformy lotto.pl
oraz jedynego legalnego w Polsce kasyna internetowego – postawiły przed naszą organizacją nowe wyzwania
i szanse. Obydwa serwisy cieszą się dużą popularnością –
w internetowym kasynie na dzień 31 grudnia 2021 roku
było ponad 285 tys. zweryfikowanych kont, a na platformie lotto.pl zarejestrowanych było ponad 700 tys. osób.
Zwiększyła się dostępność naszych usług, ale bez zmian
pozostały zasady korzystania z nich. W cyfrowym świecie
starannie monitorujemy tożsamość i wiek graczy, pozwalając na rozrywkę tylko osobom pełnoletnim.
Aby lepiej chronić naszych internetowych klientów i naszych pracowników realizujemy Program Odpowiedzialnej Gry. Założenia Programu oparte są na międzynarodowych standardach, zaleceniach i najlepszych praktykach
opracowanych przez prestiżowe, niezależne organizacje
World Lottery Association oraz The European State Lotteries and Toto Association.
Każdy, kto korzysta z produktów Totalizatora Sportowego przez Internet – również poprzez aplikację mobilną –

ZOBACZ WIĘCEJ ONLINE
Regulamin Odpowiedzialnej Gry jest dostępny
publicznie na naszych stronach internetowych
w zakładce Regulaminy.

ZESKANUJ
KOD QR
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musi przejść procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku
życia. Można tego dokonać poprzez przesłanie skanu dowodu tożsamości (po przeprowadzeniu weryfikacji usuwamy przesłane pliki), poprzez wizytę w jednym z wybranych punktów Totalizatora Sportowego lub dzięki cyfrowej
usłudze MojeID.
W 2021 roku nie odnotowaliśmy uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia prywatności naszych klientów
i utraty ich danych.

DOBRA PRAKTYKA
O zagrożeniach związanych z hazardem i Odpowiedzialnej Grze regularnie przypominamy
naszym pracownikom. W 2021 roku zorganizowaliśmy szeroko zakrojone szkolenia online dotyczące m.in. uzależnień od gier, zasad
odpowiedzialnego korzystania z naszych produktów oraz właściwej komunikacji marketingowej. Szkolenie było dostępne dla wszystkich
pracowników.

Wszystkim graczom udostępniamy mechanizmy pozwalające na kontrolę aktywności na stronie internetowej.
W czasie rejestracji użytkownicy zobowiązani są do ustanowienia dobowych i miesięcznych limitów wydawanych
środków. System wymaga również określenia limitów
czasowych. Zwiększenie tych limitów jest możliwe, ale
także podlega ograniczeniom. Pierwsze zwiększenie staje
się aktywne po 24 godzinach, drugie po 7 dniach, a trzecie
po 90 dniach. Takie rozwiązanie zapobiega podejmowaniu decyzji podyktowanych emocjami i w automatyczny
sposób daje graczom czas na przemyślenie swojego sposobu gry.

DOBRA PRAKTYKA
W 2021 roku przekazaliśmy na Fundusz
Rozwiązywania Problemów Hazardowych
12 159 691 złotych – o ponad milion złotych
więcej niż w roku 2020.

Gracze mają również możliwość zawieszenia swojej aktywności w grach na co najmniej 24 godziny oraz tzw.
samowykluczenia z gry, czyli czasowego, trwającego nie
krócej niż 90 dni zablokowania możliwości korzystania
z gier. Dyspozycje o zawieszeniu lub samowykluczeniu
są nieodwołalne. Gracze, którzy podjęli takie decyzje,
przestają otrzymywać również od Totalizatora Sportowego jakąkolwiek komunikację marketingową.
W 2021 roku otrzymaliśmy 6 992 prośby o zamknięcie
kont w naszym internetowym kasynie i 1910 próśb o ponowne jego otwarcie. W serwisie LOTTO online otrzymaliśmy 14 zgłoszeń. Wszystkie konta graczy, którzy zgłosili
prośbę o zamknięcie lub ponowne otwarcie są analizowane, podobnie jak konta, na których klienci wykazywali niepokojącą aktywność lub treść ich korespondencji
mogła sugerować potencjalny problem z grą hazardową.
Na podstawie aktywności gracza i historii korespondencji z Biurem Obsługi Klienta, podejmujemy decyzje o zamknięciu lub ponownym otwarciu konta oraz o wysłaniu
informacji na temat narzędzi Odpowiedzialnej Gry i źródeł pomocy w walce z uzależnieniem.

DOBRA PRAKTYKA
Od 2021 roku Odpowiedzialną Grę w Totalizatorze Sportowym wspiera specjalny program komputerowy, który dokonuje
analizy
porównawczej
aktywności
i zaangażowania gracza. System określa poziom ryzyka uzależnienia, wskazując obszary
problematyczne. Na tej podstawie podejmowane są przez nas dalsze działania.

DOBRA PRAKTYKA
Użytkownicy Total Casino regularnie otrzymują
od nas korespondencję e-mail dotyczącą Odpowiedzialnej Gry i dostępnych narzędzi kontroli.

Chcemy wzmacniać mechanizmy promujące Odpowiedzialną Grę. W 2022 roku planujemy rozpocząć
cykliczną wysyłkę do użytkowników Total Casino treści dotyczących odpowiedzialnej gry i dostępnych narzędzi kontroli. Umożliwimy również skorzystanie ze
specjalnej platformy, która pozwala graczom na anonimową rozmowę ze specjalistą terapii uzależnień.
Działania chcemy rozszerzyć również na platformę
LOTTO online, salony gier na automatach oraz naziemne punkty sprzedaży.
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NASZE PRODUKTY
Nasze produkty są szeroko dostępne dla klientów
zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Kolektury LOTTO są niemal na stałe wpisane w polski
krajobraz – pod koniec 2021 roku działało 18 965
punktów sprzedaży. Jednocześnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży usług przez Internet wszystkie gry

liczbowe i loterie pieniężne oraz nasze internetowe kasyno są dostępne – w ramach ustawionych przez gracza
limitów – przez całą dobę w telefonach i komputerach.

Mini Lotto
Najtańsza gra liczbowa w ofercie. Jeden zakład kosztuje tylko 1,50 zł, a wygrać można nawet
400 000 zł. W grze typuje się 5 z 42 liczb. Losowania odbywają się codziennie.
Wygrane w 2021 roku:
404 główne wygrane
67 610 304,90 zł – łączna kwota głównych wygranych

SIEĆ NAZIEMNA

382 839,00 zł – najwyższa wygrana
W ofercie LOTTO znajduje się osiem gier liczbowych:
Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600, Ekstra Pensja, Super Szansa, a ponadto loteria
terminalowa Kaskada (jedyna loteria pieniężna w naszej
ofercie losowana jak gra liczbowa)) oraz ścieralne loterie
pieniężne, czyli Zdrapki, które są pierwszą pod wzglę-

dem wysokości sprzedaży kategorią produktową. Na
polskim rynku znajdują się od blisko 23 lat. Najnowszy
produkt w ofercie LOTTO – gra liczbowa Szybkie 600 –
powiększyła portfel produktów w styczniu 2020 roku.

Eurojackpot
Gra liczbowa o europejskim zasięgu, w której bierze udział 18 krajów. W 2021 roku w cotygodniowej puli na główne wygrane mogło znaleźć się nawet 90 000 000 euro, czyli około
400 000 000 zł. Należało wytypować 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. W losowaniu Eurojackpot
13 sierpnia 2021 roku padła najwyższa wygrana w historii gier losowych w Polsce – ponad
206 mln zł. Wygrane w 2021 roku:

Lotto
Najpopularniejsza gra liczbowa w Polsce. Pula na „szóstki” w każdym losowaniu to minimum
2 000 000 zł, ale dzięki kumulacjom może sięgnąć nawet kilkudziesięciu milionów. W grze typuje się 6 z 49 liczb, a jeden zakład kosztuje 3 zł. Po dopłaceniu złotówki wytypowane liczby
biorą udział w dodatkowym losowaniu Plusa, w którym główna wygrana wynosi 1 000 000
złotych. Losowania odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Wygrane w 2021 roku:
48 głównych wygranych (23 w Lotto i 25 w Lotto Plus)
277 461 318,80 zł – łączna kwota głównych wygranych
24 455 755,00 zł – najwyższa wygrana

89 wygranych powyżej 100000 zł
206 550 000,00 zł – najwyższa wygrana

Multi Multi
W Multi Multi gracz sam decyduje, o ile gra. Z opcją Plus i zwiększoną stawką można wygrać
nawet 25 000 000 zł. Losowanych jest 20 z 80 liczb, a wytypować można od 1 do 10 liczb.
Wygrane w 2021 roku:
72 (30 w Multi Multi i 42 w Multi Multi Plus) wygrane powyżej 100 000 zł
13 434 000,00 zł – łączna kwota wygranych powyżej 100 000 zł
900 000,00 zł – najwyższa wygrana
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Keno
Losowania Keno odbywają się codziennie co 4 minuty. W każdym z nich można wygrać nawet
2 000 000 zł, a z wprowadzoną w 2021 opcją Mnożnik nawet 20 000 000 zł. Losowanych
jest 20 z 70 liczb. Gracz typuje od 1 do 10 liczb i określa stawkę, za jaką gra. Wygrane w 2021
roku:
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Super Szansa
Grając w Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensję lub Kaskadę można zagrać w Super
Szansę o dodatkowe 2 000 000 zł. Super Szansa to siedmiocyfrowy numer z zakresu od
0000000 do 9999999 obecny na kuponach wyżej wymienionych gier. Gracz wygrywa już
przy trafieniu ostatniej cyfry. Wygrane 2021 roku:

302 wygrane powyżej 10 000 zł
8 640 500 zł – łączna kwota wygranych powyżej 10 000 zł
1 000 000 zł – najwyższa wygrana

14 wygranych po 100 000 zł
2 wygrane po 2 000 000 zł
5 400 000,00 zł – łączna kwota wygranych

Ekstra Pensja
Główna wygrana dla gracza, który grał za podstawową stawkę, to 5000 zł wypłacane miesięcznie przez 20 lat, a jeśli zwiększy się stawkę, można wygrać nawet 50 000 zł miesięcznie
przez 20 lat. Typuje się 5 liczb z 35 i 1 liczbę z 4. Po dopłaceniu złotówki do zakładu Ekstra
Pensji wytypowane liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu Ekstra Premii, w której do
wygrania jest 100 000 zł wypłacane od ręki, a z wyższą stawką nawet 1 mln zł. Wygrane w
2021 roku:

Szybkie 600
Losowania gry Szybkie 600 odbywają się codziennie co 4 minuty. W każdym z nich można
wygrać nawet 6000 zł co tydzień przez cały rok. W grze typuje się 6 z 32 liczb, a jeden zakład
kosztuje 2 zł. Dodatkowo można zdobyć PREMIĘ, która zależy od wpłaconych przez graczy
stawek i kumuluje się z losowania na losowanie. Wygrane w 2021 roku:
86 wygranych po 600 zł co tydzień przez rok

31 głównych wygranych w Ekstra Pensji

5 wygranych po 1200 zł co tydzień przez rok

26 głównych wygranych w Ekstra Premii

3 wygrane po 1800 zł co tydzień przez rok
1 wygrana 2400 zł co tydzień przez rok
2 wygrane po 3000 zł co tydzień przez rok

Kaskada
Jedyna loteria pieniężna w ofercie LOTTO losowana jak gra liczbowa. Dwa razy dziennie można wygrać nawet 250 000 zł. Gracz otrzymuje unikalny los z dwoma zestawami niepowtarzalnych kombinacji 12 liczb od 1 do 24. Wygrane w 2021 roku:

1 wygrana 3600 zł co tydzień przez rok
1 wygrana 6000 zł co tydzień przez rok
Najwyższa PREMIA: 11 200 zł (25.06.2021) doliczona do wygranej I stopnia
(600 zł co tydzień przez rok)

21 głównych wygranych po 250 000 zł
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Zdrapki
To ścieralne loterie pieniężne. Średnio rocznie w punktach sprzedaży LOTTO pojawia się około 45 Zdrapek. W 2021 roku do sprzedaży wprowadzono rekordową liczbę 47 Zdrapek.
W skali całego roku w sprzedaży może występować nawet 80 Zdrapek o zróżnicowanych
tematach, stylach gry, nazwach, cenach oraz wysokościach wygranych. W 2021 roku Totalizator Sportowy wypłacił grającym na wygrane w Zdrapkach ponad 1 000 000 000 złotych.
Najwyższe wygrane w 2021 roku:
PEŁNY PORTFEL – 2 000 000 zł;
PLAYBOOK 7 – 1 500 000 zł;
KLUB MILIONERÓW – 1 000 000 zł;
PENSJA BANKIERA – 1 000 000 zł;
WIELKI GRACZ – 1 000 000 zł;

WARTO WIEDZIEĆ
Totalizator Sportowy organizuje loterie promocyjne np. Loteriada czy Lotteria Świąteczna. Ciekawa mechanika loterii,
zróżnicowane nagrody oraz duży zasięg sprawiają, że loterie promocyjne cieszą się dużym powodzeniem wśród klientów.
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SALONY GIER NA AUTOMATACH

PRODUKTY W INTERNECIE

Total Casino
Od 2018 roku rozwijamy naszą sieć salonów gier na
automatach, jednocześnie starannie przestrzegając przepisów regulujących ten rodzaj działalności. Nasze salony oferują wysokiej klasy rozrywkę dla graczy w całym kraju, a Totalizator Sportowy jest największym legalnym operatorem
gier na automatach w Polsce. Podnosimy wrażenia klientów z zabawy w salonach gry i zapraszamy do salonów klasy premium, w których łączymy rozrywkę na najwyższym
poziomie z ofertą gastronomiczną. Sieć salonów premium
ciągle się powiększa – pod koniec roku 2021 było ich 11.

Oferujemy naszym klientom jedyne legalne polskie kasyno internetowe. Zapewniamy bezpieczną grę online poprzez przeglądarki internetowe na komputerach i telefonach oraz przez
naszą aplikację mobilną. Do dyspozycji graczy jest ponad 600 gier. W 2021 roku odświeżyliśmy układ strony kasyna, tak aby zapewnić graczom bardziej intuicyjny dostęp do oferowanych gier.
Nasze kasyno działa 24 godziny na dobę. Zapraszamy tylko osoby pełnoletnie i zawsze przestrzegamy Regulaminu Odpowiedzialnej Gry. Gracze mogą liczyć na wsparcie konsultantów
z Biura Obsługi Klienta. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo środków i terminowy transfer
wygranych.

W 2021 ROKU DZIAŁAŁY 874 SALONY GRY NA
AUTOMATACH. 24 Z NICH TO SALONY PREMIUM.4.
Dbamy, aby rozrywka w salonach gier na automatach
była bezpieczna dla naszych klientów. Działamy zawsze
zgodnie z prawem i przestrzegamy zasady regulującej liczbę automatów: na tysiąc mieszkańców danego
powiatu może przypadać jeden automat. Wejść do naszych salonów mogą tylko osoby pełnoletnie, a w każdej
placówce obowiązuje Regulamin Odpowiedzialnej Gry,

którego mechanizmy umożliwiają samokontrolę aktywności grającego m.in. poprzez określenie limitów czasowych i kwotowych definiowanych przez gracza przed
rozpoczęciem gry.

DOBRA PRAKTYKA
Przeciwdziałamy rozwojowi szarej strefy hazardowej, blisko współpracując z Krajową Administracją Skarbową. Informujemy
graczy o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z nielegalnych miejsc gry, a oferując różnorodną ofertę rozrywkową,
przyciągamy miłośników dynamicznej gry do legalnych i bezpiecznych salonów, w których przestrzegane są właściwe przepisy prawa, normy i standardy.

LOTTO Online
LOTTO online to platforma internetowa, na której z telefonu lub komputera można zagrać
w prawie wszystkie gry w tej samej cenie co w naziemnych punktach sprzedaży. Popularność
naszego internetowego kanału rośnie z roku na rok, a wraz z większą liczbą użytkowników
zwiększają się również wygrane osiągnięte poprzez internetowy lub mobilny serwis.
Od 2020 roku w serwisie LOTTO działają Gierki oferujące dynamiczną rozrywkę już od 1 zł.
Każda Gierka ma swój indywidualny styl rozgrywki, dzięki czemu gracz może odnaleźć odpowiednią dla siebie formę zabawy. Zasady Gierek są bardzo proste, a dodatkowo przy każdej
znajduje się instrukcja. Wynik gry jest losowy i dostępny dla gracza natychmiast po zakończeniu danej gry. W Gierkach nie ma typowych dla gier losowań.

LICZBA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW
LOTTO ONLINE W 2021 ROKU WYNOSIŁA 741 326.
DOBRA PRAKTYKA
Zarówno gry dostępne w serwisie totalcasino.pl, jak i na lotto.pl, wraz z odpowiadającymi im aplikacjami mobilnymi, dostępne
są dla użytkowników tylko na terytorium Polski. Dostęp do oferty mają osoby pełnoletnie oraz takie, które przeszły proces
rejestracji, a następnie weryfikacji danych.

4. W liczbie 24 uwzględniono dwa salony premium zamknięte 30.06.2021.
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KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
O naszych produktach informujemy odpowiedzialnie. Łączymy naturalną w biznesie potrzebę reklamy
z kształtowaniem bezpiecznych i odpowiedzialnych
wzorców gry. Komunikacja marketingowa prowadzona
przez Totalizator Sportowy wzmacnia naszą markę i jest
ściśle uregulowana przez wewnętrzne przepisy. Nasze
kampanie projektujemy tak, aby docierały do osób do-

rosłych. Nigdy nie prowadzimy bezpośrednich działań
marketingowych w stosunku do osób, o których wiemy,
że mają problem z hazardem albo są zagrożone wykluczeniem.

Bezpieczna i odpowiedzialna gra oznacza w Totalizatorze
Sportowym również bezpieczny i odpowiedzialny marketing. W naszych przekazach reklamowych nie obiecujemy
wygranej i nie pozycjonujemy gier losowych jako alternatywy dla pracy zarobkowej czy pewnego sposobu na
poprawienie sytuacji finansowej. Ważne jest, aby klienci
znali oferowane gry, ich zasady, prawdopodobieństwo
wygranej i narzędzia do zarządzania grą. Udostępniamy
informacje otwarcie, aby każdy mógł dokonywać właściwych i świadomych wyborów. Odpowiedzialny hazard to
rozrywka dla dorosłych – w naszych reklamach ten rozrywkowy charakter podkreślamy bardzo mocno.
W 2021 roku osią naszego przekazu reklamowego
stało się przypomnienie klientom, w jak ogromnym stopniu zakup produktów Totalizatora Sportowego wspiera tak ważne dla społeczeństwa
obszary, jak sport i kultura. Zaprosiliśmy do
współpracy znakomitych sportowców i aktorów,
których obecność w naszych reklamach z pewnością wzmacniała ten przekaz.
Anna Niedziela-Strobel,
Dyrektor Departamentu Marketingu
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Regularnie szkolimy pracowników z odpowiedzialnej
komunikacji, a w 2021 roku materiały szkoleniowe
na ten temat były dostępne online dla całego naszego
zespołu. Stosowną wiedzę o zasadach i oczekiwaniach
przekazujemy również współpracującym z Totalizatorem Sportowym agencjom marketingowym.
Wszystkie przygotowane do publikacji materiały
są oceniane pod kątem zgodności z zasadami odpowiedzialnej komunikacji Totalizatora Sportowego.
Nasze przekazy reklamowe są pozbawione jakichkolwiek znamion dyskryminacji oraz przemocy i w żaden
sposób nie naruszają przyjętych zasad społecznych.
W 2021 roku nie odnotowaliśmy przypadków niezgodności z regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami
w zakresie komunikacji marketingowej, a wszystkie
działania były prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy
o grach hazardowych. Zgodność naszych przekazów
reklamowych z przepisami prawa i obowiązującymi

standardami potwierdzają m.in. uchwały Komisji Etyki Reklamy wydawane w indywidualnych sprawach.
W każdym z prowadzonych postępowań dotyczących
przekazów reklamowych spółki Komisja potwierdziła,
że reklamy te są prowadzone z należytą starannością,
zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Zdajemy sobie sprawę, że sukces Totalizatora Sportowego oraz możliwość wsparcia polskiej kultury i sportu
zależą w znacznym stopniu od zaufania naszych klientów, dlatego ich satysfakcja i komfort są dla nas tak
ważne. W profesjonalnym i życzliwym kontakcie z graczami pomagają wypracowane na przestrzeni lat zasady oraz dobre praktyki. Składają się one na Standard
Obsługi Klienta, który obowiązuje w sieci sprzedaży
LOTTO.

STANDARD OBSŁUGI KLIENTA TOTALIZATORA SPORTOWEGO

Każdy klient jest ważny i należy go traktować z szacunkiem, uwagą, życzliwością
i empatią. Dbamy o klienta i jego potrzeby w całym procesie obsługi – począwszy od rozpoznania problemu, poprzez
uprzejmość w obsłudze, aż po rozwiązanie zgłoszenia.

Zawsze należy używać prostego i zrozumiałego języka.

Zależy nam na pozytywnym pierwszym
wrażeniu klienta, dlatego dokładamy
wszelkiej staranności w kwestii zadbanego
ubioru i wyglądu, nie zapominamy o identyfikatorze.
Odpowiedzialna Gra to taka, która jest
zgodna z przepisami obowiązującego prawa – przestrzegamy zakazu uczestnictwa w
grze osób poniżej 18. roku życia.

Rekomendujemy klientom produkty promowane wraz z argumentem zachęcającym.
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Od 2021 roku w naszej komunikacji z klientami wspomaga nas chatbot dostępny na stronie internetowej lotto.pl. Chatbot potrafi błyskawicznie odpowiedzieć na
najczęściej zadawane przez klientów pytania, a tylko
w ciągu pierwszych miesięcy od uruchomienia obsłużył
prawie 110 tys. zapytań. Swoją szczególną przydatność
nasz chatbot wykazał w okresie wakacyjnym, gdy popularna ogólnopolska Loteriada spowodowała wzrost
zapytań o około 40% – dzięki innowacyjnemu rozwiąza-
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niu udało nam się je szybko obsłużyć bez konieczności
zwiększania obsady kadrowej działu obsługi klienta.
Udane automatyzacje procesów zyskały akceptacje ze
strony klientów Totalizatora Sportowego (chat i chatbot
stały się kanałami pierwszego wyboru). Klienci docenili
wprowadzoną automatyzację i chętnie z niej korzystają.
Trudniejsze sprawy trafiają do konsultanta, a prostsze są
obsługiwane za pomocą chatbota.

WARTO WIEDZIEĆ
W Totalizatorze Sportowym przestrzegamy zasady, że to od osoby, która wygrała, zależy, czy i z kim chce się podzielić
dobrą wiadomością o wygranej. Dlatego nigdy – w żadnej z naszych gier – nie ujawniamy danych osób biorących udział
w naszych grach, w tym także danych szczęśliwych zwycięzców. W komunikatach prasowych i treściach informacji publikowanych za pośrednictwem kanałów społecznościowych nigdy nie podajemy żadnych szczegółów umożliwiających identyfikację osoby wygrywającej.

DOBRA PRAKTYKA
Bez względu na to, gdzie są kupowane nasze produkty, chcemy aby klienci spotykali się z najwyższej jakości obsługą. Dlatego wdrażamy w całej organizacji jednolity Standard Obsługi Klienta. Promujemy go wśród wszystkich sprzedawców sieci
naziemnej. Obowiązywanie jednolitego Standardu wynika również ze strategii rozwoju Totalizatora Sportowego oraz przyjętych celów dotyczących sprzedaży i jakości. Skuteczność wdrażania sprawdzamy badaniem Tajemniczego Klienta. W 2021
roku audytorzy odwiedzili nasze punkty sieci własnej jak również wybrane punkty sieci agencyjnej i sieci partnerów sieciowych.

W naszych relacjach z klientami szczególnie dbamy o dane osobowe. W naturalny sposób prowadzona przez nas działalność wiąże się z pozyskiwaniem
i przechowywaniem dużej liczby danych osobowych.
Kwestie ich ochrony reguluje w Totalizatorze Sportowym Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
a za ochronę danych odpowiedzialny jest Inspektor
Ochrony Danych przy wsparciu Zespołu Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Bezpieczeństwa.
Wdrożone w organizacji regulacje, zabezpieczenia
prawne i techniczne uniemożliwiają udostępnianie
danych osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną modyfikację, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.
Dane przetwarzane są wyłącznie w oparciu o przepisy
ustawodawstwa krajowego oraz w pełnej zgodności
z RODO – dotyczy to nie tylko danych klientów, lecz
także pracowników i kontrahentów.
Zespół Ochrony Danych Osobowych przeprowadza
analizy ryzyka w odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania danych, realizuje audyty, dokonuje
oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony
prawnej, technicznej i organizacyjnej. Zasady ochrony
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danych osobowych znają też pracownicy – są one przekazywane podczas szkoleń wstępnych i aktualizowane w trakcie cyklicznych szkoleń. Od 2021 roku pracę
Inspektora Ochrony Danych wspiera system SODO,
którego zadaniem jest m.in. koordynacja procesu wydawania upoważnień, digitalizacja rejestrów oraz możliwość przeprowadzania szkoleń z obszaru ochrony
danych osobowych w trybie e-learningowym. Wdrożenie SODO wpłynęło na zminimalizowanie ryzyka dotyczącego błędów lub braków w obszarze zarządzania
uprawnieniami dostępu do zbiorów danych osobowych
oraz w znaczący sposób przełożyło się na optymalizację czasową i podniesienie poziomu efektywności działań ukierunkowanych na kreowanie w Totalizatorze
Sportowym standardów bezpieczeństwa zgodnych
z wymogami RODO.
Potwierdzeniem zapewnienia tych wysokich standardów bezpieczeństwa jest posiadanie przez Totalizator
Sportowy certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz certyfikatu WLA-SCS:2016 w zakresie standardów bezpieczeństwa
i integralności gier i loterii.

Priorytetem naszych działań jest ochrona danych osobowych graczy
oraz zapewnienie tajemnicy wysokości uzyskanych wygranych. Totalizator Sportowy przetwarza dane osobowe graczy na podstawie przepisów
ustawy o grach hazardowych oraz RODO, a całkowity zakres pozyskiwanych od graczy danych jest przetwarzany w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na spółkę w ramach przepisów wspomnianych aktów prawnych. Nigdy nie pozyskujemy od graczy danych
w zakresie nadmiarowym lub bez uzasadnienia prawnego posiadającego
odzwierciedlenie w ramach obowiązujących przepisów.
Wszelkie informacje dotyczące osób biorących udział w grach oraz
związane z wysokością wygranych są dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu upoważnionych pracowników, których świadomość
w zakresie potrzeby stosowania środków ochrony danych jest ustawicznie podnoszona w ramach cyklicznych szkoleń. Dokładamy
wszelkich starań aby dane osobowe klientów były należycie
zabezpieczone, a adekwatność zastosowanych poziomów
zabezpieczeń prawnych, technicznych i organizacyjnych
badamy poprzez realizowane na bieżąco analizy ryzyka i audyty.

Katarzyna Kopertowska,
Kierownik Zespołu Ochrony Danych
Osobowych, Inspektor Ochrony Danych
w Grupie Kapitałowej Totalizatora
Sportowego
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TOR SŁUŻEWIEC
Szczególny status w naszej firmie zajmuje Tor Wyścigów Konnych Służewiec. To przepiękne miejsce blisko serca Warszawy, z bogatą historią i – wierzymy w to
głęboko – nie mniej bogatymi perspektywami. Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru od 2008 roku i z dumą
możemy powiedzieć, że przywracamy wyścigom należny
im blask i miejsce na sportowej oraz kulturalnej mapie stolicy. Nieprzerwanie dbamy o ciągłość funkcjonowania
obiektu, organizujemy wyjątkowe wyścigi konne, mo-

dernizujemy i rewitalizujemy elementy infrastruktury.
Tor z powrotem stał się modnym i ciekawym miejscem
nie tylko dla mieszkańców Warszawy, lecz także z roku
na rok odwiedza go coraz więcej młodych osób. Rośnie
również branżowa renoma „Służewca” – wyścigi zostały zauważone na arenie międzynarodowej, a widzowie
mogą liczyć na starty coraz lepszych zagranicznych dżokejów i koni.

TOR WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC W 2021 ROKU:

67 DNI
WYŚCIGOWYCH

WARSAW JUMPING
W 2021 roku po raz drugi na Torze na Służewcu zorganizowaliśmy Warsaw Jumping, czyli konkurs jeździecki
skoków przez przeszkody. Na terenie przylegającym do
toru wybudowano infrastrukturę potrzebną do przeprowadzenia profesjonalnego, czterodniowego konkursu, łącznie z Finałem Pucharu Narodów Longines EEF

Series. Wysoka ranga zawodów zagwarantowała obecność najważniejszych europejskich nazwisk w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 90 zawodników i 170 koni. Pula nagród wyniosła ponad 1,8 mln zł.

Warsaw Jumping spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników, a także zintegrowało „branżę
konną”. Świetnym pomysłem okazało się połączenie zawodów z trwającymi w weekend wyścigami, co pozwoliło na
znakomitą promocję wyścigów – wiele osób, które przyszło
pooglądać skoki, zajrzało i zostało na dłużej na wyścigi.
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GONITWY

Z pewnością będziemy kontynuować organizację zawodów
jeździeckich w przyszłości i chcemy, aby wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz sportowy stolicy.

DOBRA PRAKTYKA

Od 2021 roku promujemy wyścigi konne również
w telewizji internetowej Służewiec iTV. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, które na żywo
realizowało transmisje z wyścigów, prowadziło eksperckie relacje i wywiady oraz przybliżało świat wyścigów konnych. O jakości naszej telewizji może świadczyć fakt, że stała się ona popularna również wśród
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widzów na trybunach, którzy często sięgali po telefon,
aby usłyszeć fachowy komentarz ze studia dotyczący
oglądanej gonitwy.
W dni wyścigowe relacje trwały średnio pięć godzin,
a oglądano je w 69 krajach. Kanał YouTube Służewiec
iTV, na którym prowadzona była transmisja, dotarł do
ponad 41 tys. widzów.

W sprawnym przeprowadzeniu Warsaw
Jumping pomagali nam wolontariusze. Blisko 50 osób z całej Polski – głównie młodych
ludzi pasjonujących się sportami konnymi
– miało okazję poznać kulisy międzynarodowej imprezy i zdobyć cenne doświadczenia. Nabór wolontariuszy koordynowała
Fundacja LOTTO, która przygotowała również kwestie formalne związane z wolontariatem, takie jak zatrudnienie koordynatorów i ubezpieczenie.
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WOMEN POWER SERIES
W Totalizatorze Sportowym wiemy, że ścigać się konno
mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Trudno nam zrozumieć sytuację, w której dżokejki są znacznie rzadziej
wybierane do wyścigów przez właścicieli koni. Dlatego
konsekwentnie od lat promujemy udział amazonek
w gonitwach na Służewcu i organizujemy Women Power
Series – cykl wyścigów, które wyrównują szanse w rozwoju zawodowym i promują udział pań w wyścigach.
W 2021 roku przygotowaliśmy pięć specjalnych gonitw,
w których kobiety mogły zaprezentować swoje umiejętności na torze. Imprezy poprzedziły intensywne działania
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marketingowe, sesje zdjęciowe i spoty reklamowe, które promowały udział dżokejek i uświadamiały, że mogą
one rywalizować z mężczyznami w wyścigach konnych.
Dodatkowo, nagrody i premie finansowe zmniejszyły
różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w zawodzie jeźdźca wyścigowego. Najlepsza amazonka w cyklu Women
Power Series otrzymała także zaproszenie na Galę Zakończenia Sezonu 2021 Toru Służewiec, podczas której
otrzymała specjalne wyróżnienie.
Łącznie w gonitwach brało udział około 30 dżokejek,
w tym sześć kobiet z zagranicy, które wystąpiły w specjalnej edycji International Women Power Cup.
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[303-4], [304-1]

OCHRONA ŚRODOWISKA
Od redukcji zużycia papieru poprzez ekologiczny
transport aż po troskę o jeden z największych terenów
zielonych w stolicy – mimo że działalność Totalizatora
Sportowego nie ma takiego wpływu na środowisko naturalne jak działalność typowych firm produkcyjnych,
nie zapominamy o naszej odpowiedzialności i minimalizujemy nasz wpływ na przyrodę wszędzie tam,
gdzie jest to możliwe. Propagujemy świadome i odpowiedzialne zużywanie papieru, energii elektrycznej czy
wody.
W Totalizatorze Sportowym kierujemy się hasłem
Gramy Dla Natury. Konsekwentnie prowadzimy
mniejsze i większe inicjatywy, które zsumowane, podnoszą ekologiczne standardy naszej organizacji. Jedną z kluczowych w ostatnich latach inwestycji była
wymiana naszej floty samochodowej na auta spełniające wyższe normy emisji spalin. W 2021 roku normę
Euro 6 spełniało 87% naszych pojazdów.

Ekologiczne starania Totalizatora Sportowego to także
ochrona przyrody na terenie Toru Służewiec, jednego
z największych terenów zielonych w stolicy wpisanego do rejestru zabytków jako założenie urbanistyczne
wraz z układem zieleni. W 2021 roku kontynuowaliśmy rewitalizację terenu – pielęgnacji przez ekspertów zostało poddanych 779 drzew i 8500 krzewów.
Zaproszony do współpracy ornitolog nadzorował również oczyszczenie budek lęgowych ptaków. W kolejnych
latach zaplanowaliśmy nasadzenia ponad 430 drzew
i krzewów. Działania mają pomóc w zachowaniu historycznego układu zieleni, a sam proces wymaga
najwyższej ostrożności. Prace wykonywane są pod
stałym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

O wadze kwestii związanych z ochroną środowiska
przypominamy naszym pracownikom. Do firmowej komunikacji wewnętrznej dołączane są artykuły o tematyce ekologicznej, związane ze zmianami klimatu i ograniczeniem produkcji odpadów.
Z troską o środowisko naturalne wiążą się zmiany w prowadzeniu biznesu, które idealnie oddaje projekt Cyfrowe Miejsce Pracy. Jego celem jest rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi ułatwiających komunikację,
wspierających pracę zespołową oraz bezpieczną pracę
zdalną i mobilną. Tam, gdzie jest to możliwe, procesy
w Totalizatorze Sportowym przebiegają bez konieczności wytwarzania papierowych dokumentów. Cyfrowe Miejsce Pracy oznacza łatwy dostęp do wiedzy,
która rodzi się wraz z rozwojem organizacji, jak również swobodę w wymianie danych i informacji.
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DOBRA PRAKTYKA
11,5 metra szerokości i 60 metrów wysokości – łącznie 690 m² – taką powierzchnię zajmuje jubileuszowy, ekologiczny mural
Totalizatora Sportowego, który można podziwiać na ścianie praskiego budynku przy ul. Targowej 26/30. Autorem projektu
jest Tytus Brzozowski. Mural jest elementem działań w ramach obchodów Jubileuszu 65-lecia spółki.
Projekt muralu przedstawia kompilację wielu elementów i obszarów ważnych dla Totalizatora Sportowego, wyrażonych m.in.
poprzez postacie i obiekty ze świata sportu i kultury. Znajdziemy na nim koszykarza, wioślarza, narciarza, piłkarza oraz badmintonistę. Jest również pianista, gitarzysta czy człowiek z trąbką i saksofonem. Mural przedstawia także mieszkańców Pragi
i innych dzielnic Warszawy, m.in. kibiców, spacerowiczów i turystów. Można także dostrzec najważniejsze praskie budynki,
takie jak np. gmach liceum im. Władysława IV, kamienicę u zbiegu ulic Targowej i Ząbkowskiej z charakterystyczną wieżyczką
i strzelistym hełmem czy Stadion Narodowy.
Do stworzenia muralu użyto specjalnych, ekologicznych farb, które zmniejszają zanieczyszczenie powietrza. Mural ma powierzchnię 690 m² co jest odpowiednikiem mocy oczyszczania powietrza 650 drzew.
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WSPARCIE SPORTU I KULTURY

Do tej pory łącznie tylko z tytułu dopłat do gier LOTTO przekazano na polski sport i kulturę ponad 17,7 mld zł.

Co roku przekazujemy setki milionów złotych na polski sport, kulturę narodową, społeczeństwo obywatelskie
oraz programy rozwiązywania problemów hazardowych. Skąd mamy te pieniądze? Wszystko, co osiągnęliśmy i zrobiliśmy, zawdzięczamy naszym klientom.

Z TYCH PIENIĘDZY POWSTAJĄ W CAŁEJ POLSCE
OBIEKTY SPORTOWE

NASI KLIENCI KUPUJĄ NASZE PRODUKTY
W KOLEKTURACH LUB INTERNECIE
75% WPŁYWÓW Z DOPŁAT TRAFIA NA WSPARCIE
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
W sumie w 2021 roku było to 911 976 816,75 zł

PLACÓWKI KULTURALNE – OŚRODKI KULTURY,
TEATRY I BIBLIOTEKI

W 2021 ROKU PRZEKAZALIŚMY NA POLSKI SPORT, KULTURĘ, SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE ORAZ PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
HAZARDOWYCH 1 215 969 089 ZŁOTYCH.

20% WPŁYWÓW Z DOPŁAT TRAFIA NA WSPARCIE
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
W sumie 2021 roku było to 243 193 817,80 zł

4% WPŁYWÓW Z DOPŁAT TRAFIA NA WSPARCIE
FUNDUSZU WSPIERANIA SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
W sumie w 2021 roku było to 48 638 763,56 zł

Oprócz wsparcia sportu i kultury, przekazujemy również pieniądze na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dopłaty przekazywane przez Totalizator Sportowy pomagają podnosić jakość programów profilaktycznych
i terapeutycznych, prowadzić działania edukacyjno-informacyjne oraz przeprowadzać badania dotyczące problemów wynikających z uzależnienia.

WARTO WIEDZIEĆ
Od strony formalnej nasze zaangażowanie reguluje Ustawa o grach hazardowych.
Zgodnie z jej zapisami podział pieniędzy przeznaczanych na cele społeczne to:

1% WPŁYWÓW Z DOPŁAT TRAFIA NA WSPARCIE
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
HAZARDOWYCH
W sumie 2021 roku w 12 159 690,89 zł
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• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 75%,
• Fundusz Promocji Kultury – 20%,
• Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 4%,
• Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 1%.
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WSPIERAMY POLSKI SPORT

Totalizator Sportowy powstał w 1956 roku, aby gromadzić środki na finansowanie remontów i budowy obiektów sportowych. Choć od tego czasu w Polsce zmieniło się
prawie wszystko, to wsparcie sportu pozostaje ciągle jednym z naszych największych zobowiązań społecznych.
Totalizator Sportowy wspomaga polski sport na dwa
sposoby:
przekazujemy środki z gier LOTTO w formie dopłat
na fundusze celowe,
finansujemy organizacje, kluby i wydarzenia sportowe ze środków własnych.

Wspieramy zarówno największe gwiazdy polskiego sportu, jak i talenty stojące u progu sportowej kariery, np. poprzez projekt „Szóstka z LOTTO”. Pieniądze przekazywane
z Totalizatora Sportowego budują infrastrukturę sportową w całej Polsce – zarówno w największych miastach,
jak i mniejszych miejscowościach. Dzięki naszym klientom
umożliwiamy finansowanie wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej, które na co dzień służą milionom
Polaków. W całym kraju dzięki pieniądzom z Totalizatora
Sportowego powstały tysiące obiektów sportowych, w tym
m.in. boisk wielofunkcyjnych, bieżni i nowoczesnych sal gimnastycznych, z których korzystają dzieci i młodzież. O sporcie powiedziano już chyba wszystko. Amatorom poprawia
samopoczucie, dla zawodowców jest sposobem na życie.

Ale sport – w każdym wykonaniu – to przede wszystkim
pasja. To zmaganie się z własnymi słabościami, zwycięstwa
i porażki, wyrzeczenia, smutki i radości. Te uczucia są takie
same dla wszystkich, bez względu na sportowy poziom
i formę. Najpiękniejsze hale sportowe czy najlepsze boiska
nie mają racji bytu, jeśli nie wypełniają ich sportowcy. To
ich wysiłek nadaje tym inwestycjom sens. W Totalizatorze
Sportowym wspierając budowę i rozbudowę nowoczesnej
infrastruktury sportowej, tak naprawdę wspieramy ludzi,
którzy z niej korzystają. Każdy sportowiec – bez względu
na swój poziom – zasługuje na uznanie, a możliwość pomocy w rozwoju tych pasji to dla nas prawdziwy przywilej
i zaszczyt.

TOTALIZATOR SPORTOWY

NAJWIĘKSZY MECENAS
SPORTU I KULTURY

Niezależnie od dopłat przekazywanych na polski sport
za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
Totalizator Sportowy wspiera samodzielnie szczególnie
ważne dla kibiców oraz polskiego sportu organizacje,
kluby i wydarzenia sportowe. Zmieniamy polski sport na
lepsze i jesteśmy obecni tam, gdzie są największe emocje.
Skala naszego zaangażowania umożliwia profesjonalizację i rozwój sportowców, klubów i wielu dyscyplin w kraju.

#WielkieChwile
ZOBACZ WIĘCEJ ONLINE
Na stronie Totalizatora Sportowego w zakładce
ZAANGAŻOWANIE > WSPARCIE SPORTU udostępniamy wygodną wyszukiwarkę naszych sportowych inwestycji w całej Polsce z podziałem na
województwa.

ZESKANUJ
KOD QR
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WARTO WIEDZIEĆ
Totalizator Sportowy jest jedynym podmiotem
na polskim rynku, którego działalność wiąże
się z koniecznością odprowadzania pieniędzy
na fundusze celowe, w tym przede wszystkim
na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. W ten
sposób dofinansowujemy projekty sportowe
samorządów lokalnych, a także realizujemy inwestycje o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu. Od 1994 roku na rachunek funduszu
trafiło ponad 14,7 miliardów złotych.
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WYBRANE DYSCYPLINY WSPIERANE PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY:
Wspieramy polską piłkę nożną, najpopularniejszą dyscyplinę w kraju, a Totalizator Sportowy od
lat jest partnerem głównym Ekstraklasy. Nasze banery reklamowe obecne są na stadionach oraz
w czasie oprawy meczowej. W sezonie 2021/2022 na stadionach mecze Ekstraklasy obejrzało
ponad 2,24 mln osób, a przed telewizorem – blisko 35 mln widzów.
Na wsparcie mogą również liczyć zawodnicy zyskującej na popularności koszykówki 3x3
w wymiarze profesjonalnym, amatorskim oraz reprezentacyjnym. Jesteśmy partnerem
tytularnym LOTTO3x3Team, a także LOTTO 3x3 Ligi i LOTTO3x3Quest.
Żużel to w wielu miejscach Polski ulubiona dyscyplina sportowa, a polscy żużlowcy są jednymi
z najlepszych na świecie. Jako Totalizator Sportowy trzymamy kciuki za wszystkich krajowych
mistrzów i jesteśmy partnerem generalnym prestiżowej serii Speedway Euro Championship.
Kibicujemy również polskim kolarzom. W 2021 roku po raz ósmy byliśmy partnerem strategicznym
największego, krajowego wyścigu kolarskiego, czyli Tour de Pologne, oraz Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
Z dumą wspieramy polskich lekkoatletów. Totalizator Sportowy był w 2021 roku Partnerem
Tytularnym LOTTO Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.
Dla wielu osób najpiękniejszym sportem na zawsze pozostaną szachy. Totalizator Sportowy jest
strategicznym partnerem Polskiego Związku Szachowego i reprezentacji Polski w szachach.
Od 2020 roku Totalizator Sportowy wspiera również esport. LOTTO jest partnerem polskiej ligi
esportowej oraz partnerem tytularnym LOTTO Dywizji Profesjonalnej. W 2021 roku byliśmy
także m.in. partnerem transmisji na kanale Twitch European Development Championship oraz
wsparliśmy organizację Superpucharu Polskiej Ligi Esportowej.

Szczególne miejsce w naszym sportowym zaangażowaniu ma sponsoring Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
Nasza współpraca z olimpijczykami trwa od 1994 roku
i obejmie również nadchodzące igrzyska (Paryż 2024).
Zapewniamy m.in. fundusze na działalność PKOl, w tym
udział polskiej reprezentacji w igrzyskach, oraz nagra-

dzanie medalistów, trenerów i związków sportowych.
Z dumą promujemy ideę olimpijską, wierząc, że jej uniwersalne przesłanie jest ważne zawsze i dla każdego.
Nasza firma jest również partnerem głównym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

DOBRA PRAKTYKA
DOBRA PRAKTYKA
Od 1993 roku wspieramy klub Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia. LOTTO-Bydgostia jest 33-krotnym
Drużynowym Mistrzem Polski w następujących latach 1938, 1966, 1967, 1970 oraz nieprzerwanie przez dwadzieścia dziewięć lat: 1993-2021. Sportowcy klubu zdobyli na imprezach światowych 179 medali (56 złotych, 65 srebrnych, 58 brązowych),
a na mistrzostwach Polski 2059 medali (841 złotych, 653 srebrne, 565 brązowych). Reprezentanci Polski, którzy startują w
barwach LOTTO-Bydgostia, wywalczyli 6 medali na Igrzyskach Olimpijskich – 3 złote, srebrny i 2 brązowe.
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Dawid Tomala, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w chodzie sportowym
na 50 km, dołączył w 2021 roku do grona sportowców, których karierę wspiera Totalizator Sportowy. Obok Dawida Tomali
„drużynę Totalizatora Sportowego” tworzą m.in. skialpinista Andrzej Bargiel – Ambasador marki LOTTO – oraz sześciu utalentowanych zawodników „Szóstki z LOTTO”. W 2021 roku tworzyli ją wioślarska czwórka podwójna kobiet – srebrne medalistki z Tokio (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann) oraz Patrycja Maliszewska
(short track) i Sebastian Kłosiński (łyżwiarstwo szybkie).
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WSPIERAMY POLSKĄ KULTURĘ
Od remontów osiedlowych bibliotek, poprzez
dofinansowanie miejskich teatrów po wydarzenia
o ogólnoświatowej randze – Totalizator Sportowy
od dziesięcioleci wspiera kulturę i sztukę w całej
Polsce. Z dopłat przekazywanych przez Totalizator
Sportowy finansowane są wydawnictwa, koncerty,
wystawy, sztuki teatralne i filmy, wernisaże i festiwale.
W 2021 roku byliśmy partnerem głównym największych muzeów w Polsce – wsparliśmy m.in. Muzeum
Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
i jego Dom Urodzenia w Żelazowej Woli, Muzeum
Sportu i Turystyki oraz Muzeum Warszawy.
TROCHĘ HISTORII
Jednym z pierwszych i do tej pory najistotniejszych
projektów był udział Totalizatora Sportowego w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie w 1971
roku. W 2021 roku włączyliśmy się w obchody

ZOBACZ WIĘCEJ ONLINE
Na stronie Totalizatora Sportowego w zakładce
ZAANGAŻOWANIE > WSPARCIE KULTURY udostępniamy wygodną wyszukiwarkę naszych kulturalnych inwestycji w całej Polsce z podziałem na
województwa.

50-lecia odbudowy Zamku przypadające na 65-lecie istnienia Totalizatora Sportowego.
Wyjątkowym wydarzeniem 2021 roku był XVIII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Ogromnym zaszczytem stała się dla
naszej firmy możliwość wsparcia jego organizacji po
raz drugi jako partner główny konkursu.
Konkurs Chopinowski jest najważniejszym wydarzeniem muzycznym w Polsce i jednym z najważniejszych na świecie. W Polsce jest swego rodzaju
świętem narodowym – nie schodzi z pierwszych
stron gazet i jest tematem rozmów nawet wśród
osób, które na co dzień nie interesują się muzyką
poważną. Obok olbrzymiej roli, jaką pełni w popularyzacji muzyki Chopina, odkrywa największe talenty pianistyczne, zapewniając młodym muzykom
najskuteczniejszy wstęp do międzynarodowej kariery. Jest także doskonałym narzędziem do promocji polskiego dziedzictwa kulturalnego, które świat
odkrywa w różnorodnych interpretacjach muzyki
genialnego kompozytora. Streamingi z konkursu
można było oglądać w najdalszych zakątkach świata.
Międzynarodowa społeczność melomanów najliczniej śledziła występy na kanale Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na YouTube. Przeasłuchania i późniejsze finałowe zmagania najczęściej
wyświetlano w Japonii, Korei Południowej, Polsce
oraz Stanach Zjednoczonych.

ZESKANUJ
KOD QR
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65 LAT WSPÓLNEGO DOBRA

Loteria jest rzecz w sobie dobra, sprawiedliwa we wszystkich najlepiey rządzących się Kraiach
Rzeczachpospolitych y w Rzymie samym praktykowana z publicznym pożytkiem, wsparta powagą
królewską, ani więc publicum ani pierwsi y zacni w Oyczyźnie ludzie nie ganili generalnie loterii,
y owszem iey iako Oyczyźnie pożytecznej zyczyli y zyczą (…) Nikt nie traci tego małego sumptu,
który z dobrą uczyni intencją, czy wygra, czy mu nie posłuży szczęście: gdyż to wszystko poydzie
rzetelnie na Chwałę Bożą, na pożytek Oyczyzny y bliźniego (…) 5
Stanisław Konarski w 1748 roku

Jak datują źródła – funkcjonowanie loterii jako monopolu państwowego rozpoczęło się w 1786 roku, a ustawą
z 1 września 1786 roku postanowiono przejąć loterię jako Skarb Państwa, utworzyć dla niej administrację i zabezpieczyć fundusze. Wyłączność państwa do organizowania gier loteryjnych potwierdziła ustawa z 15.06.1787 roku. Losy
loterii przez kolejne lata wyglądały różnie, tak jak różnie wyglądała historia Polski.

1956 r.
25 stycznia
Oficjalne utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego Totalizator Sportowy, którego celem
miało być gromadzenie środków na rozbudowę
infrastruktury sportowej w Polsce.
1 lutego
Rozpoczęcie prac związanych z organizacją
Przedsiębiorstwa Państwowego Totalizator
Sportowy. Jako pierwsze w ofercie sprzedaży
znalazły się zakłady piłkarskie ligi polskiej.

1957 r.
27 stycznia
Pierwsze losowanie gry liczbowej (6 z 49), czyli
dzisiejszej gry Lotto.

1968 r.
3 marca
W związku z Igrzyskami Letnimi w Meksyku zorganizowano Zakłady Olimpijskie przy
współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.

1971 r.
9 maja
Organizacja dodatkowych zakładów Toto-Lotka, z których dochód był przeznaczony na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

1973 r.

1999 r.

11 marca
Inauguracja stałych losowań z udziałem kamer
TV.

29 września
Pierwsza Zdrapka o nazwie „Zodiak” trafia do
sprzedaży. W 2019 r. obchodziliśmy 20-lecie
Zdrapek w Polsce.

15 sierpnia
Pierwsze losowanie Małego Lotka, który dziś
nosi nazwę Mini Lotto.

2001 r.

19 grudnia
Wprowadzono pierwszą bębnową maszynę losującą. Do tej pory bęben poruszano ręcznie,
losowano zwitki z tulejkami zamiast kul.

1 grudnia
Start pierwszej edycji kultowej Zdrapki „Lotek”,
która doczekała się 23 edycji i cały czas jest
w sprzedaży.

1975 r.

2008 r.

wrzesień 1975 r.
Gra Toto-Lotek zmienia nazwę na Duży Lotek.

21 lipca
Start pierwszej Loteriady.

1991 r.

26 maja
Pierwszej losowanie gry Keno.

7 listopada
Cyfrowa rewolucja! W Warszawie uruchomiono 140 nowoczesnych terminali, tzw. Lottomatów.

1994 r.
30 marca
Rekordowe losowanie, w którym padło aż 80
„szóstek” w Dużym Lotku.

1996 r.
18 marca
Debiut gry Multi Lotek, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Multi Multi.

1997 r.
16 grudnia
Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy
zostaje przekształcone w Spółkę Skarbu Państwa.

2009 r.
10 października
Gra Duży Lotek zmieniła nazwę na Lotto i tak
nazywa się do dziś.

2010 r.
1 lipca
Pierwsze losowanie w nowoczesnym „Studio LOTTO” będącym własnością Totalizatora
Sportowego.

2013 r.
6 maja
Totalizator Sportowy otrzymał certyfikat Responsible Gaming przyznawany przez European Lotteries and Toto Association.

5. Pisownia oryginalna.
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2014 r.

2020 r.

28 marca
Debiut międzynarodowej zdrapki “Wielka
Czwórka”, która była sprzedawana w Polsce,
Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

31 stycznia
Start nowej gry monitorowej Szybkie 600.

19 października
Pierwsze losowanie gry Ekstra Pensja, w której
można wygrać comiesięczną wypłatę 5000 zł
przez 20 lat.

2016 r.
7 maja
Najwyższa w historii Lotto kumulacja o wartości 60 mln zł zostaje rozbita (3 wygrane po
19 268 238,40 zł).

21 grudnia
Start Gierek na platformie LOTTO online.

2021 r.
25 stycznia
Dzień Gracza LOTTO ustanowiony na w rocznicę utworzenia spółki.
13 sierpnia
Najwyższa wygrana we wszystkich grach losowych w Polsce o wartości ponad 206 mln zł padła w grze Eurojackpot.

7 czerwca
Wprowadzenie Super Szansy.

2017 r.
16 marca
W Skrzyszowie padła dotychczas najwyższa
wygrana w Lotto o wartości ponad 36 mln zł.
15 września
Pierwsze losowanie Eurojackpot w Polsce.

2018 r.
5 grudnia
Wejście Totalizatora Sportowego na rynek
e-commerce.

2019 r.
27 kwietnia
Pierwsza, historyczna „szóstka” w Lotto online.
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fot. Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68613418
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DOBRO W PREZENCIE
2021 rok był dla Totalizatora Sportowego wyjątkowy. Obchodziliśmy 65-lecie naszej firmy. Od kuponów
z naklejanymi banderolami wysyłanych Pocztą Polską,
poprzez pierwsze losowanie z udziałem kamer TVP
i bębnową maszynę losującą, po aż ponad 18 000 punktów stacjonarnych LOTTO oraz dostęp do gier LOTTO
online – Totalizator Sportowy rozwija swoje produkty i od 65 lat nie tylko wspiera polski sport i kulturę,
lecz także zapewnia rozrywkę milionom Polaków. Na
przestrzeni lat zmienialiśmy się i wprowadzaliśmy
innowacyjne rozwiązania. Towarzyszyły nam
w tym Wielkie Chwile naszych graczy, sportowców i przedstawicieli świata kultury.

#WygrywamyRazem, bo angażujemy się od lat

Z okazji Jubileuszu postanowiliśmy w 2021 roku przypomnieć, co dla Totalizatora Sportowego liczy się najbardziej.
LICZĄ SIĘ GRACZE
Dzięki Totalizatorowi Sportowemu od 65 lat wszyscy
przeżywamy Wielkie Chwile rozgrywające się na tysiącach obiektów sportowych, dofinansowanych z dopłat
przekazywanych przez spółkę, z których korzystają nie
tylko trenujący na nich sportowcy, lecz także kibice. Firma przekazała na polski sport (od 1994 roku) i kulturę
narodową (od 2003 roku) łącznie ponad 17,7 mld zł. Pamiętajmy, że to właśnie klienci Totalizatora Sportowego
są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce,
bo to dzięki nim z każdej złotówki przeznaczanej na
gry liczbowe LOTTO, 19 groszy trafia na wsparcie tych
dwóch kluczowych dziedzin życia społecznego.
To dzięki graczom nasza działalność ma sens. Ustanowiliśmy Dzień Gracza LOTTO, który przypada 25 stycznia.
LICZY SIĘ SPORT
Nasze bezprecedensowe wsparcie dla polskiego sportu
trwa od ponad 65 lat i umożliwia sportowcom rozwój
ich pasji i talentu, a kibicom wielu dyscyplin przynosi
ogromne emocje.
O naszym wsparciu dla sportu przypominali z okazji
jubileuszu najwybitniejsi polscy sportowcy – ambasadorowie Totalizatora Sportowego. Wśród nich znaleźli
się Robert Lewandowski – Ambasador Jubileuszu, skialpinista Andrzej Bargiel czy wybitne polskie wioślarki –
Agnieszka Kobus-Zawojska, Katarzyna Zillmann, Marta
Wieliczko oraz Maria Sajdak.

AMBASADOREM JUBILEUSZU
65-LECIA TOTALIZATORA
SPORTOWEGO ZOSTAŁ ROBERT
LEWANDOWSKI, JEDEN
Z NAJWYBITNIEJSZYCH
POLSKICH SPORTOWCÓW.
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LICZY SIĘ KULTURA
Od wielu dekad wspieramy polską kulturę i trudno
wskazać lepiej zainwestowane pieniądze. W jubileuszowym roku mieliśmy przyjemność być partnerem
głównym XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a także zorganizowaliśmy

wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej
(STGU) otwarty, ogólnopolski konkurs na plakat z okazji
65-lecia Totalizatora Sportowego. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
LICZY SIĘ HISTORIA
Z okazji 65-lecia w podróż po Polsce wyruszyło Muzeum
Mobilne Totalizatora Sportowego – specjalny pojazd zawierający wyjątkową ekspozycję i świadectwa historii
naszej firmy. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni
udało nam się zmieścić m.in. wirtualny spacer po Studio
LOTTO oraz przygotowany specjalnie na potrzeby muzeum quiz, w którym można sprawdzić swoją sportową
wiedzę. W sekcji historycznej pokazaliśmy przekrój gier
Totalizatora Sportowego w trakcie 65 lat istnienia.
W Mobilnym Muzeum zaprezentowaliśmy również historyczne plakaty, kupony oraz archiwalne zdjęcia
z kolektur. Zwiedzający mogli udokumentować swoją
wizytę dzięki zainstalowanej fotobudce. Ogromną popularnością wśród z zwiedzających cieszyła się najbardziej innowacyjna atrakcja wystawy, czyli wyświetlacz
holograficzny z postacią Roberta Lewandowskiego.
Ekspozycja przejechała w 2021 roku prawie siedem
tysięcy kilometrów, a z historią naszej firmy zapoznało
się ponad 100 tysięcy osób. Byliśmy obecni podczas najważniejszych wydarzeń gospodarczych, biznesowych,
sportowych czy kulturalnych w kraju.
LICZY SIĘ WIEDZA
Z okazji naszego 65-lecia przygotowaliśmy wraz z naszą
Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej Jubileuszowy
Program Stypendialny „65 na 65”. Program skierowany
był do 65 studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10 spośród nich otrzymało szansę na
zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym. Stypendia
są wypłacane w ratach miesięcznych (po 1 500 zł),
w okresie od października 2021 roku do września 2022
roku i wspierają rozwój naukowy laureatów. Większość
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przeznacza je na kursy i szkolenia, zakup książek i materiałów edukacyjnych, a także sprzętu komputerowego
i oprogramowania niezbędnych do nauki.
Wartość programu wyniosła 1,7 mln złotych, a jego budżet zasiliły środki ze sprzedaży zdrapki Jubilotka.
LICZY SIĘ WSPÓLNOTA
W Totalizatorze Sportowym wierzymy, że im większe
emocje, tym lepiej. Przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej i Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w naszych
punktach sprzedaży rozdaliśmy kibicom milion biało-czerwonych flag.

#WygrywamyRazem, bo angażujemy się od lat
Z okazji jubileuszu zaprosiliśmy też Polaków do akcji „Bądź częścią flagi”. Kibice wysyłali do Totalizatora
Sportowego swoje zdjęcia, które wykorzystaliśmy do
stworzenia ogromnej flagi. Mogliśmy wspólnie podziwiać ją na fasadzie Dworca Centralnego w Warszawie.
Jej łączna powierzchnia wyniosła 420 m2, a wśród zdjęć
znalazły się m.in. znane osobistości ze świata sportu,
kultury, biznesu i administracji. Akcji towarzyszyły nasze hasła: jubileuszowe Wielkie Chwile oraz kibicowskie Wspólne Emocje.
DOBRA PRAKTYKA
W Totalizatorze Sportowym liczą się również emocje – zarówno te związane z graniem, jak i kibicowaniem. Aby o nich przypomnieć, zorganizowaliśmy trzy odsłony wielkozasięgowej kampanii wizerunkowej z okazji jubileuszu. Wszystkie trzy etapy
przedstawione zostały w kontekście głównego komunikatu: Totalizator Sportowy – największy mecenas sportu i kultury, a także roli graczy we wspieraniu sportu i kultury. Każda odsłona kampanii koncentrowała się na innym aspekcie.
Pierwsza, pod hasłem: Wielkie Chwile, zwracała uwagę na rolę klienta oraz misję Totalizatora Sportowego poprzez pokazywanie konkretnych przykładów wspierania polskiego sportu i kultury.

Obchodom 65-lecia naszego jubileuszu towarzyszyło wiele lokalnych i ogólnopolskich imprez oraz spotkań dla pracowników. Chcieliśmy – i wierzę, że udało nam się to znakomicie – połączyć przeszłość
i przyszłość naszej firmy. Przypominaliśmy ciekawą i długą historię
Totalizatora Sportowego, ale zaprezentowaliśmy się również jako firma nowoczesna, która ciągle się rozwija i tworzy swoje produkty, korzystając z innowacyjnych technologii. To, co łączy naszą przeszłość
z przyszłością, to na stale wpisany w naszą spółkę mecenat nad
sportem i kulturą. Stąd obecność w czasie obchodów jubileuszu
m.in. Roberta Lewandowskiego oraz innych gwiazd. Patrząc na
skalę naszego wsparcia społecznego przez te dziesięciolecia
możemy – my, jako pracownicy – być dumni z Totalizatora
Sportowego i firmy, w jakiej pracujemy.

Kornel Eljaszewicz,
Dyrektor Departamentu Partnerstw
i Eventów

73

W drugiej odsłonie: Wielkie Chwile, Wspólne Emocje, kampania wzmacniała rolę klienta w działalności Totalizatora Sportowego – pokazała, że to dzięki graczom LOTTO możemy wspólnie przeżywać sportowe i kulturalne emocje, a także kibicować polskim zawodnikom podczas najważniejszych wydarzeń sportowych.
W trzecim etapie kampanii zwracaliśmy się bezpośrednio do naszych klientów, przypominając, że gramy dla sportu i kultury. Za pomocą spotu wizerunkowego z udziałem ambasadorów Totalizatora Sportowego oraz przedstawicieli świata kultury
dziękowaliśmy graczom za wspieranie tych dwóch dziedzin życia społecznego.
Głównym ambasadorem kampanii został najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski. We współpracę przy kampanii zaangażowali się też inni polscy sportowcy, m.in.:
• wioślarki – srebrne medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio – Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko,
Katarzyna Zillmann,
• złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio Dawid Tomala,
• skialpinista Andrzej Bargiel,
• lekkoatleta Konrad Bukowiecki,
• tyczkarz Piotr Lisek,
• pianista Łukasz Byrdy.
Ambasadorzy dziękowali graczom za to, że grając w gry liczbowe LOTTO, wspierają sport i kulturę.
Nasza kampania była widoczna we wszystkich mediach. Spoty reklamowe zostały wyemitowane ponad 26 tys. razy w 98
stacjach telewizyjnych. Prawie 84% Polaków widziało reklamę Wielkie Chwile co najmniej raz. W Internecie kampania
miała ponad 405 milionów odsłon, a jej średni zasięg wyniósł ponad 22 mln. unikalnych użytkowników. W kinach spoty
reklamowe obejrzało ponad 3,3 mln widzów. Z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w 2021 roku pojawiło
się także 3401 materiałów prasowych dotyczących Jubileuszu Totalizatora Sportowego.
Efekty kampanii to 5-punktowy roczny wzrost świadomości marki LOTTO jako mecenasa sportu i kultury.
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FUNDACJA LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ

SIEDEM GŁÓWNYCH FILARÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI LOTTO:

Urodzona w 1900 roku Halina Konopacka była
pierwszą polską złotą medalistką olimpijską. 31 lipca
1928 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie wynikiem 39,62 metrów ustanowiła rekord świata
w rzucie dyskiem. Do końca swojej kariery nie została
pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach.
Halina Konopacka była sportowcem wszechstronnym.
Zdobyła 27 tytułów mistrzyni Polski w pchnięciu kulą,
rzucie dyskiem, oszczepem, skoku wzwyż, trójboju,
pięcioboju, sztafecie 4x75 m, 4x100 m, 4x200 m. W karierze pobiła 23 rekordy kraju, znakomicie grała również w piłkę ręczną, jeździła konno i pasjonowała się
automobilizmem.

Fundacja LOTTO z dumą nosi imię Haliny Konopackiej,
wspierając w codziennych działaniach rozwój sportowych pasji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej prowadzi działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, promocji kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, zdrowia
oraz pomocy społecznej, a także rozwiązywania problemów hazardowych. Naszym zadaniem jest branie udziału w kreowaniu aktywnego społeczeństwa poprzez
promowanie wartości takich jak partnerstwo, odpowiedzialność, szacunek, pasja i zasady fair play.

To ogromna radość widzieć, jak praca wnosi do świata
prawdziwą pozytywną zmianę. W Fundacji mamy szczęście, że obserwujemy to prawie codziennie. Zainteresowanie, z jakim spotykają się prowadzone przez nas programy
związane ze sportem i aktywnością najmłodszych pokazuje, jak bardzo potrzebna jest alternatywa dla wypełnionego technologią świata młodych ludzi. Piłka, tyczka,
skakanka, lotka albo kajak ciągle potrafią przynieść dzieciakom ogromnie dużo frajdy i oderwać na całe dnie od
Internetu, komórki czy konsoli. To, co cieszy nas szczególnie to fakt, że w tak wielu przypadkach zainteresowanie sportem nie znika wraz z końcem obozu lub
organizowanych przez nas zajęć i zostaje w nastolatku na długie lata.

SPORT

PARTNERSTWA

KULTURA

BEZPIECZNA

FILANTROPIA

SPOŁECZNE

NIEPODLEGŁA

EDUKACJA

ROZRYWKA

Anna Kukla, Prezes Fundacji LOTTO
im. Haliny Konopackiej
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Wiodącym filarem w działaniach Fundacji jest SPORT,
w którym priorytetowym i autorskim projektem jest
program Kumulacja Aktywności realizowany od 2013
roku. Program powstał w odpowiedzi na badania, które
wyraźnie wskazują na problem niskiej aktywności fizycznej wśród młodych Polaków i od drugiej edycji corocznie
uzyskiwał wsparcie finansowe Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od samego początku Fundacja stara się zachęcać
młodzież do podejmowania szeroko pojętej aktywności
fizycznej. Promuje ruch i zdrowy tryb życia oraz daje
unikalne możliwości treningu pod okiem utytułowanych
sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy,
Polski oraz znakomitych trenerów.
W 2021 roku zakończona została 8. edycja oraz przeprowadzony został nabór do 9. już edycji programu Kumulacja Aktywności. W konkursie dla prowadzących zajęcia
sportowe na autorski scenariusz zgłoszono blisko 130
wniosków, z których wybrano 65 propozycji bezpłatnych zajęć dla młodzieży prowadzonych przez znanych
sportowców. Wybrane do ich prowadzenia osoby reprezentowali różne dyscypliny sportowe – koszykówkę,
lekkoatletykę, badminton, kajakarstwo, wioślarstwo, zapasy, piłkę nożną, szermierkę, boks, piłkę ręczną, strzelectwo sportowe, biathlon, narciarstwo zjazdowe i inne.
W 2021 roku nowością było ratownictwo wodne. Projekty były realizowane w każdym województwie.Łącznie
w zajęciach w ramach Kumulacji Aktywności w 2021 r.
udział wzięło ponad 3 100 młodych uczestników
a koszt całego programu wyniósł blisko 2 mln zł.
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W 2021 roku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nasza
Fundacja kontynuowała również realizację programu
Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO, który wspiera
organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
W sumie dofinansowano 515 obozów, w tym 437 obozów wyjazdowych i 78 obozów stacjonarnych. Wzięło
w nich udział blisko 20 000 dzieci i młodzieży, a łącznie
przeprowadzono ponad 21 000 godzin zajęć sportowych
w 40 różnych konkurencjach sportowych. Budżet całego
programu wyniósł blisko 15 mln zł.
Filar PARTNERSTWA SPOŁECZNE w Fundacji LOTTO
to między innymi coroczny autorski program „odLOTTOwa jazda”. Do programu mogą zgłaszać się organizacje,
które chcą realizować projekty promujące aktywność
i zaangażowanie społeczne, zdrowy tryb życia i jazdę na
rowerze. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa uczestników poprzez włączanie się do wyzwania. W jego ramach
uczestnicy pokonują rowerowo kilometry na rzecz jednego z projektów społecznych realizowanych przez wcześniej wybrane organizacje non-profit. W 2021 roku do
rywalizacji w „odLOTTOwej jeździe” zakwalifikowały się
33 organizacje, a nagrody na realizacje własnych projektów społecznych wywalczyło 6 z nich. Wspólnym wynikiem ponad 7 tys. uczestników było pokonanie niemalże
2,2 mln km. Koszt realizacji programu wyniósł ponad 143
tys. złotych.

DOBRA PRAKTYKA
W związku z pandemią COVID-19 i ograniczeniami skutkującymi brakiem możliwości aktywnego wypoczynku dzieci
i młodzieży w trakcie ferii zimowych, Fundacja zaprezentowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży.
Akcja Ferie bez nudy wsparła rodziców i opiekunów w zorganizowaniu czasu wolnego w domu z wykorzystaniem nowoczesnej platformy internetowej www.feriebeznudy.pl. Platforma codziennie inspirowała dzieci i młodzież do czerpania radości
z czasu, który spędzają ze swoimi rodzinami w domu podczas pandemii.
Materiały rozrywkowe i edukacyjne przeznaczone były dla szerokiej grupy odbiorców o rozmaitych zainteresowaniach.
Pomysły na stronie internetowej inspirowały do kreatywnego i przyjemnego spędzenia z rodziną czasu, jaki wszyscy zyskaliśmy w tych niespodziewanych okolicznościach.
Z platformy internetowej skorzystało ponad 13,2 mln użytkowników, a całkowity koszt programu przekroczył milion złotych.
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W ramach dobrej współpracy, Fundacja realizuje wolontariat pracowniczy swojego Fundatora, Totalizatora
Sportowego. W jednej z aktywności w tym działaniu,
w programie „Kumulacja Dobrej Woli”, wspierane są
lokalne projekty społeczne zgłaszane przez pracowników Totalizatora Sportowego, pracowników spółek zależnych oraz kolektorów fizycznych, tworzących
minimum trzyosobowe zespoły. W 2021 roku była to
przede wszystkim kontynuacja działań skierowanych na
rzecz osób będących w trudnej sytuacji spowodowanej
utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, ale także projekty edycji tematycznych jak np. wsparcie świątecznych przedstawień w przedszkolach, czy budowanie
pozytywnych wzorców społecznych u dzieci szczególnie
pokrzywdzonych i wykluczonych społecznie poprzez organizację uroczystości świątecznych z rodzinną, przyjacielską atmosferą i prezentami.
Ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników cieszyła się także kontynuowana współpraca w projekcie
Rakreaton organizowanym wspólnie z Fundacją „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Inicjatywa
łączy aktywność ruchową z pomaganiem dzieciom

z chorobami nowotworowymi. W ramach akcji pracownicy tworzyli zespoły wolontariuszy rywalizujące o podium
i nagrody, którymi była możliwość wskazania organizacji
zajmujących się walką z chorobami nowotworowymi do
wsparcia finansowego przez Fundację. Łącznie 418 wolontariuszy zrzeszonych w 30 zespołach pracowniczych
Totalizatora Sportowego pokonało ponad 90 tys. kilometrów, stanowiąc najaktywniejszą społeczność w całym
wydarzeniu.
W celu pełnego wypełnienia zadań statutowych Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w Programie Grantów wspiera realizacje projektów innych organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych i rzeczowych na zadania z obszaru
sportu, kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej. W trybie stałym zbierane są wnioski
i na bieżąco przyznawane jest wsparcie na realizację najlepszych zgłoszonych projektów. W 2021 roku wsparcia
udzielono 277 organizacjom na łączną kwotę ponad
8 mln złotych.
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W ramach filaru KULTURA Fundacja LOTTO zrealizowała także kolejny z autorskich programów – tematyczny program grantowy Patroni Roku, który nawiązuje do powoływanych przez Sejm
i Senat patronów danego roku kalendarzowego. Program ma na celu uhonorowanie, przypomnienie
i podkreślenie historycznego znaczenia wyróżnionych
postaci i wydarzeń historycznych. Motywy tematyczne w 2021 roku to: Powstania Śląskie, kardynał Stefan
Wyszyński, Krzysztof Kamil Baczyński, Cyprian Kamil
Norwid, Tadeusz Różewicz, Stanisław Lem, pracownicy
ochrony zdrowia, Konstytucja 3 Maja (230. rocznica jej
uchwalenia). Do programu zgłaszać można było projekty związane z uchwalonymi w parlamencie motywami
tematycznymi. Wsparcie zostało przyznane 12 organizacjom, a całkowita kwota to niemal 200 tys. zł.
W 2021 roku nadal obserwowaliśmy wzrost dostępności technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży.
W związku z tym w ramach filaru BEZPIECZNA ROZRYWKA kontynuowaliśmy badania nad uzależnieniami
behawioralnymi w tych grupach wiekowych oraz sposobami ich przeciwdziałania. Flagowym programem jest
w tym kontekście „Granie na ekranie”, w którym nasza
Fundacja wspierała prowadzenie badań socjologicznych
nad ryzykiem występowania uzależnień behawioralnych
oraz kształtowanie postaw w zakresie świadomego korzystania z gier cyfrowych i hazardowych.
Fundacja rozpoczęła także kolejny cykl badań nad ryzykiem występowania uzależnienia od hazardu w populacji dorosłych Polaków i wśród pracowników Totalizatora
Sportowego.
Istotnym filarem działalności Fundacji jest także EDUKACJA. Zrealizowaliśmy Jubileuszowy Program Stypendialny „65 na 65”, który był związany z obchodzoną
w 2021 roku 65. rocznicą rozpoczęcia działalności naszego Fundatora. Nasze działanie zapewniło wsparcie
finansowe 65 studentom, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami, aktywnością naukową oraz osiągnięciami w swoich dziedzinach. Zdolna młodzież otrzymała stypendia o wartości 18 000 zł. Dzięki temu będą
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w stanie rozwijać nasz kraj jako naukowcy i specjaliści
w swoich dziedzinach. Program skierowany był przede
wszystkim do osób studiujących kierunki ścisłe, techniczne czy technologiczno-informatyczne, np. informatyka,
programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier
komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka,
ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji czy kierunki pokrewne. Uroczysta Gala inaugurująca Jubileuszowy Program Stypendialny „65 na 65” odbyła się 18 października 2021 roku
na Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie programu
dla laureatów przewidziano udział w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez
Fundację.
Filar FILANTROPIA nadaje kierunek naszym działaniom
skierowanym do najbardziej potrzebujących grup społecznych. Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2021 roku
Fundacja podobnie jak rok wcześniej wspierała działania
służby zdrowia w walce z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. W porozumieniu z Ministerstwem
Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych przekazane zostały darowizny pieniężne 8 placówkom w całej Polsce na kwotę prawie 1,3 mln zł. Darowizny zostały
przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i środków
ochrony osobistej, m.in. na tomograf komputerowy,
pompy infuzyjne, chłodnie laboratoryjną, lampy bakteriobójcze, defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,
wózki do przewożenia chorych, rozdzielacze do tlenu,
ssaki elektryczne, aparaty do EKG, maski jednorazowe,
rękawice ochronne itp.

DOBRA PRAKTYKA
Poza działaniami Fundacji LOTTO w 2021 roku Totalizator Sportowy zorganizował – w ślad za zalecaniami rządowymi –
szpital tymczasowy dla osób zakażonych COVID-19. We współpracy z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Tytusa
Chałubińskiego w Radomiu zorganizowaliśmy remont i adaptację pomieszczeń oraz zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt. Efektem naszych działań był nowocześnie wyposażony szpital tymczasowy ze 100 łóżkami dla pacjentów z SARS- CoV-2, w tym
z 20 łóżkami respiratorowymi.
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NAJPIĘKNIEJSZE EMOCJE 2021
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W TOKIO
211 polskich sportowców w Tokio to dla nas w Totalizatorze Sportowym 211 powodów, aby powiedzieć:
„Dziękujemy!”. Wiemy, że jak przystało na Olimpijczyków – każdy dał z siebie wszystko. Bycie częścią Rodziny
Olimpijskiej to dla nas prawdziwy zaszczyt.
KONCERTY W RAMACH XVIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA
W ciągu 15 dni przesłuchań XVIII Konkursu Chopinowskiego pianiści zaprezentowali łącznie niemal 2000 interpretacji kompozycji Fryderyka Chopina. Tak jak różnorodni byli pianiści, tak różnorodne było ich spojrzenie
na muzykę.
MILION FLAG DLA POLSKICH KIBICÓW
Wierzmy w kibicowanie i wiemy, że to naprawdę pomaga sportowcom. Rozdaliśmy polskim kibicom przez Euro
i Igrzyskami milion biało-czerwonych flag.
TYSIĄCE UŚMIECHÓW NA OBOZACH SPORTOWYCH
W 515 obozach uczestniczyło blisko 20 000 dzieci
i młodzieży z całej Polski.
INSPIRUJĄCE CHWILE Z RODZINAMI W CZASIE FERII BEZ NUDY
Ponad 13 milionów osób inspirowało się przygotowanymi przez Fundację LOTTO materiałami.
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[102-41]

NASI PRACOWNICY

Zatrudniamy blisko cztery tysiące pracowników
tworzących zespół znakomitych fachowców w swoich
dziedzinach. To oni swoim codziennym zaangażowaniem i profesjonalizmem tworzą organizację, której
mogą ufać klienci. Zapewniamy stabilne i przyjazne
środowisko pracy, w którym liczą się kompetencje, doceniane jest doświadczenie i wspierane są ambicje roz-

woju zawodowego. Robimy wszystko, co możliwe, aby
Totalizator Sportowy należał do tych miejsc pracy, do
których codziennie wraca się z radością – takich, które
motywują, pomagają i dają satysfakcję z wykonywanych zadań.

Rozwijamy Totalizator Sportowy, poszerzamy naszą
ofertę i zasięg działania. Nowe obszary – w szczególności dołączenie do wymagającego i dynamicznego
rynku e-commerce – stwarzają przestrzeń dla wysokiej
klasy specjalistów i rozwoju innowacyjnych kompetencji naszego zespołu. To wszystko wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia w organizacji – w 2021 roku
zwiększyliśmy liczbę pracowników o 797 osób. Wszy-

scy pracownicy w Totalizatorze Sportowym są zatrudnieni na etat, a niemal wszyscy – 99,7% – objęci są również umowami zbiorowymi. O jakości i ocenie pracy
w naszej organizacji świadczy też dwukrotnie niższy od
średniej rynkowej wskaźnik rotacji – w Totalizatorze
Sportowym wyniósł on w 2021 roku 8%, podczas gdy
w całej gospodarce wyniósł on 16% 6..

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW

Pracownicy Totalizatora Sportowego niezmiennie są
największą wartością firmy – dlatego staramy się odpowiadać na ich potrzeby. Z oczywistych względów
rok 2021 i poprzedni stanowiły duże wyzwanie dla
pracowników, ale też dla działów HR. Rok ubiegły, na
niespotykaną dotychczas skalę, zadomowił w firmie
nowe technologie dla pracowników i pracę w modelu hybrydowym, który ciągle doskonalimy. Przechodzimy dużą zmianę świadomie, budując
kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uelastyczniamy
sposób, w jaki pracujemy i myślimy o pracy. Wiemy, jak ważny jest balans pomiędzy
życiem osobistym i zawodowym oraz jak
ważna jest rola lidera w procesie dbania
o dobrostan pracownika. Z tych względów
położyliśmy większy nacisk na uwrażliwienie i wyposażenie menedżerów i pracowników w praktyczne wskazówki i narzędzia do
pracy. Choć nierzadko „po kablu światłowodowym” – jesteśmy bliżej pracowników niż
kiedykolwiek i ten trend zamierzamy utrzymać.

2018 2019 2020 2021
1575

2363

3128

3925

Bartosz Drozdowicz,
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Kapitałem Ludzkim
6. http://hrpress.pl/news/fluktuacja-pracownikow-w-polskich-firmach-najnowsze-dane/
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W komunikacji Totalizator Sportowy stawia na transparentność, dlatego zapewniamy naszym pracownikom aktualną wiedzę o działaniach spółki. Dzięki prowadzonej komunikacji wewnętrznej nasze zespoły są informowane
o sprawach bieżących oraz naszych zasadach i wartościach.
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a. Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć

Rodzaj umowy o pracę:

czas określony

czas nieokreślony

SUMA

W 2021 roku szczególną uwagę poświęcaliśmy
Jubileuszowi 65-lecia spółki, który wewnątrz firmy
naturalnie wywoływał duże poruszenie.
Każda osoba pracująca w Totalizatorze Sportowym miała okazję przekonać się, jak wielkie zasługi dla polskiego sportu i kultury miał na przestrzeni lat ich pracodawca i jak również teraz
nasza codzienna praca przekłada się na sukcesy
polskich sportowców czy rozwój świata kultury.
Komunikacja wewnętrzna w Totalizatorze Sportowym odbywa się wielokanałowo i jesteśmy
dumni z tego, że zbudowaliśmy tak cenną platformę wewnętrznego dialogu.

Aida Bella,
Dyrektor Departamentu
Komunikacji Korporacyjnej,
Rzecznik Prasowy
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b. Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć

pełen etat

część etatu

SUMA

kobiety

mężczyźni

suma

1 878

513

2 391

806

728

1 534

2 684

1 241

3 925

kobiety

mężczyźni

suma

2 676

1 239

3 915

8

2

10

2 684

1 241

3 925

8%

16%

Rotacja pracowników
w Totalizatorze Sportowym
w 2021 roku

Średni wskaźnik rotacji
na polskim rynku pracy
w 2021 roku
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ZATRUDNIENIE I ROTACJA PRACOWNIKÓW

2021

a. Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek

kobiety

mężczyźni

suma

poniżej 30 lat

261

67

328

od 30 do 50 lat

465

112

577

powyżej 50 lat

156

37

193

SUMA

882

216

1098

32,9%

17,4%

28,0%

kobiety

mężczyźni

suma

poniżej 30 lat

88

55

143

od 30 do 50 lat

56

28

84

powyżej 50 lat

57

31

88

201

114

315

7,5%

9,2%

8,0%

Wskaźnik zatrudnienia

2021

b. Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek

SUMA

Wskaźnik rotacji
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URLOPY RODZICIELSKIE

JAK SIĘ Z NAMI PRACUJE

2021

Jesteśmy dużą firmą o bogatej historii, ale nieustannie dostosowujemy się do nowoczesnych praktyk
w prowadzeniu biznesu. Inspirują nas metodyki zwinne oraz dążenie do ograniczenia zbędnych formalności
oraz nadmiernej biurokracji. Chcemy, by w Totalizatorze Sportowym podział kompetencji był jasny, umie-

jętność pracy w zespołach doceniana, a inicjatywy pracowników zawsze spotykały się z zainteresowaniem
organizacji. Inspirującą, 65-letnią tradycję łączymy
z nowoczesnym zarządzaniem i ogromnym potencjałem technologicznym. Zmieniamy się, idąc z duchem
czasu.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE ŁĄCZYMY Z ATRAKCYJNYM PAKIETEM
BENEFITÓW. OFERUJEMY:
kwartalne premie

pracowniczy program emerytalny

prywatną opiekę medyczną

bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne

bony świąteczne dwa razy w roku
nagrody z zysku
współfinansowanie karty sportowej
dodatkowe ubezpieczenia grupowe
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Jesteśmy firmą, która rozumie potrzebę równowagi między
pracą a życiem prywatnym, a naszych pracowników zachęcamy do spędzenia aktywnego czasu z bliskimi i co roku na
wiosnę uczestniczymy w akcji „Dwie godziny dla Rodziny”.
Umożliwiamy wówczas wszystkim zatrudnionym jednorazowe skrócenie czasu pracy o 120 minut i przeznaczenie go
na wypoczynek w rodzinnym gronie lub czas dla siebie.
W 2021 roku akcji przyświecało hasło „Pokoleniowo na
sportowo” – zachęcaliśmy tym samym pracowników i ich bliskich do wspólnej aktywności fizycznej. Z możliwości skrócenia czasu pracy skorzystało 1478 pracowników.
Rozwijamy Totalizator Sportowy i poszukujemy do pracy
osób ambitnych, które chcą związać swoją karierę z naszą
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kobiety

mężczyźni

suma

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku skorzystali z
urlopu rodzicielskiego

42

-

42

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku powrócili do
pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego

23

-

23

Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy

26

-

26

Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w
poprzednim roku raportowania (2020)

29

-

29

Wskaźnik powrotu do pracy

54,76%

-

54,76%

Wskaźnik utrzymania zatrudnienia

89,66%

-

89,66%

dofinansowanie do działań rozwojowych
(kursy i szkolenia)
dofinansowanie do nauki języków obcych
pożyczkę remontową i mieszkaniową
możliwość wypoczynku w ośrodkach Totalizatora Sportowego w Krynicy-Zdroju i Radawie

branżą. W 2021 roku wzięliśmy udział w Targach Pracy Jobicon oraz Targach Pracy IT dla Profesjonalistów, gdzie zaprezentowaliśmy naszą atrakcyjną ofertę jako pracodawca
i wskazaliśmy, na jakie stanowiska poszukujemy pracowników. Spotkania odbyły się zdalnie, a udział w nich wzięło ponad 140 pracodawców. Każdy miał dedykowaną zakładkę
na stronie internetowej targów, gdzie kandydaci mogli zapoznać się z materiałami oraz – przede wszystkim – na żywo
zadać pytania poprzez czat. Odpowiedzi udzielali pracownicy zespołu HR oraz Departamentu Rozwoju i Linii Biznesowej Online. Dzięki udziałowi w targach z naszymi ofertami
pracy zapoznało się 11 tys. osób, a ponad tysiąc przesłało
swoje CV. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania z naszymi pracownikami, na które łącznie zapisało się 205 osób.

DOBRA PRAKTYKA
Bezpieczeństwo naszych pracowników – zarówno osób pracujących w biurach, jak i sprzedawców zatrudnionych w naszych
punktach sprzedaży – nie podlega kompromisom. Wszystkie osoby zatrudnione w Totalizatorze Sportowym objęte są systemem bezpieczeństwa i higieny pracy określonym przez przepisy prawa oraz regulacje wewnętrze.
Ściśle przestrzegamy wszystkich prawnie wymaganych przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W organizacji działa wyspecjalizowana komórka zajmująca się kwestiami BHP. Do jej zadań należy m.in. szkolenie wstępne pracowników, koordynacja szkoleń okresowych, kontrola warunków pracy, udział w przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego dla
stanowisk pracy.
Badania medycyny pracy – wstępne, okresowe oraz kontrolne nasi pracownicy mogą odbyć w placówkach medycznych,
z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Jednocześnie surowo przestrzegamy obowiązku zachowania poufności posiadanych
informacji o stanie zdrowia pracowników. Do danych o stanie zdrowia pracownika ma dostęp ograniczona liczba osób.
W 2021 roku zachęcaliśmy naszych pracowników do szczepień na COVID-19. Wszystkie osoby, których termin szczepień
przypadał na czas pracy, mogły skorzystać z trzygodzinnej, płatnej przerwy w pracy i udać się na szczepienie.
W 2021 roku z tej możliwości skorzystało 221 osób.
W 2021 roku odnotowaliśmy 10 wypadków przy pracy pracowników, co w skali spółki wskazuje na utrzymywanie częstości
wypadków W na wyjątkowo niskim poziomie 2,28.
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[404-2]

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Od rozpoznawania fałszywych banknotów, poprzez zaawansowane technologie informatyczne po zawiłości spraw księgowych – w Totalizatorze Sportowym
dbamy o rozwój specjalistycznych kompetencji pracowników. Część kursów, jak na przykład te dotyczące zagadnień etyki i compliance czy związanych z Odpowiedzialną Grą, jest wspólna i obowiązkowa dla wszystkich
pracowników. Pozostałe dostosowywane są do potrzeb
konkretnych zespołów Totalizatora Sportowego i wspierają realizację celów biznesowych organizacji.
Nasi pracownicy co roku maja możliwość uczestniczenia
zarówno w różnorodnych działaniach grupowych i indy-

widualnych rozwijających lub podnoszących posiadane
przez nich kompetencje, jak i również pozwalających na
wymianę wiedzy i dobrych praktyk w środowisku międzynarodowym.
Są to m.in.:
szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne,

konferencje krajowe i zagraniczne,
studia – licencjat, magisterium, studia
podyplomowe.

Pogłębiamy umiejętności, które pracownicy naszej organizacji już posiadają i wspieramy ich specjalizację w danym obszarze. Doskonalimy
m.in. umiejętności managerskie wśród kadry kierowniczej, umiejętności handlowe wśród sprzedawców i wiedzę z zakresu IT
wśród pracowników informatycznych.
Poza doskonaleniem kompetencji, zapewniamy rozwój pracownikom zainteresowanym zmianą swojej roli w organizacji
– wspieramy awanse pionowe oraz planowane zmiany stanowisk. Tam, gdzie okoliczności na to pozwalają, zachęcamy do
wewnętrznej wymiany wiedzy, a trenerami podczas szkoleń
są nasi pracownicy. Chętnie sięgamy również po ekspertów
zewnętrznych, których cenne doświadczenie jest doceniane przez pracowników.
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leń w dogodnym dla nich czasie i miejscu, w 2021 roku
udostępniliśmy platformę e-learningową. Sukcesywnie
dodajemy do niej kolejne szkolenia, a rozwój oferty szkoleń realizowanych w formule online jest odpowiedzią na
potrzeby związane ze zmianami w zakresie organizacji
pracy pracowników (praca zdalna) oraz zmianami w zakresie sposobów pozyskiwania wiedzy.

kursy językowe,

Szkolenia w Totalizatorze Sportowym przygotowujemy tak, aby pracownicy na każdym stanowisku mogli rozwijać praktyczne kompetencje potrzebne im w codziennej pracy.

Justyna Radzikowska
Kierownik Zespołu Rozwoju Pracowników

Łącznie w 2021 roku w szkoleniach wzięło udział 21 936
uczestników. Realizujemy działania rozwojowe, korzystając z różnorodnych form, a sposób realizacji tych działań
jest każdorazowo dopasowywany do zdefiniowanej potrzeby rozwojowej, celu i zakresu szkolenia oraz możliwości realizacji w danej sytuacji. W celu uelastycznienia
procesu pozyskiwania wiedzy, ułatwienia dostępu do
wiedzy oraz umożliwienia pracownikom realizacji szko-

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA W TOTALIZATORZE SPORTOWYM W 2021 ROKU
WRAZ Z LICZBĄ UCZESTNIKÓW:

Szkolenie
rozpoznawanie
dokumentów
i banknotów
– 2987 osób

Compliance
– 4220 osób

Standard Obsługi
Klienta
– 1326 osób

Kodeks Etyki
– 2126 osób

Podstawowe
obowiązki
ustawowe instytucji
finansowych
– 2672 osób

MS Excel
– 2154 osób

MS Office 365
– 1185 osób

Odpowiedzialna Gra
– 2528 osób

Podstawy
programowania
w języku Python
– 11 osób

Przeciwdziałanie
mobbingowi
i dyskryminacji
– 3059 osób

Zmiana – szkolenie
motywacyjne
– 78 osób

DOBRA PRAKTYKA
Co roku prowadzimy spotkania „Akademia Sprzedaży” kierowane m.in. do kolektorów, partnerów sieciowych i agentów Totalizatora Sportowego. W czasie zajęć informujemy o nowościach w ofercie LOTTO, wskazujemy na najlepsze praktyki sprzedażowe i podkreślamy rolę lokalnych relacji biznesowych. Podczas spotkań wyróżniane są również punkty sprzedaży, które
wykazują się najwyższym obrotem. W zajęciach „Akademii Sprzedaży” w 2021 roku udział wzięło około 220 osób.
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[401-1]

Liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2021 roku:

Podział ze względu na strukturę:

Łącznie

kobiety

mężczyźni

wyższa kadra zarządzająca

1 108

284

824

średnia kadra zarządzająca

3 764

1 497

2 268

pozostali pracownicy

32 708

21 507

11 201

Suma godzin szkoleniowych

37 580

23 288

14 293

Łącznie

kobiety

mężczyźni

Centrala

9 161

4 689

4 472

Oddziały

28 419

18 599

9 821

Suma godzin szkoleniowych:

37 580

23 288

14 293

Łącznie

kobiety

mężczyźni

Liczba osób zatrudnionych w wyższej kadrze zarządzającej

71

18

53

Liczba osób zatrudnionych w średniej kadrze zarządzającej

168

66

102

3686

2600

1086

Podział ze względu na pion organizacyjny:

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

9,6

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety

8,7

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn

Podział ze względu na strukturę:

Liczba osób - pozostałych pracowników

11,5

DOBRA PRAKTYKA
W 2021 roku zorganizowaliśmy dla naszych ekspertów informatycznych Hackathon Cyfrowych Liderów, którego celem było
wsparcie ich potencjału w digitalizacji mikroprocesów biurowych i operacyjnych w Totalizatorze Sportowym. Uczestnicy,
pracując w tzw. zwinnych zespołach, stworzyli trzy prototypy aplikacji do zarządzania szkoleniami.
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[103-1], [103-2], [103-3], [405-1], [406-1]

RÓŻNORODNOŚĆ W NASZYM ZESPOLE

b) Kategorie pracowników

Podział ze względu na strukturę i wiek:

W Totalizatorze Sportowym liczą się wyłącznie
kompetencje i zaangażowanie. Gwarantujemy równe
szanse, a w różnorodności widzimy możliwości rozwoju
naszych produktów i usług. We wszystkich obszarach
firmy oraz w procesie rekrutacji szanujemy każdą osobę. Możliwość awansu w naszych strukturach opiera
się wyłącznie na obiektywnych przesłankach, takich jak
umiejętności i zdolności.

śmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Wszystkich
pracowników obowiązuje też „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”, zgodnie z którą w Totalizatorze Sportowym nie ma przyzwolenia ani tolerancji
dla zachowań zakazanych wobec pracowników – molestowania, zastraszania, znęcania się, dyskryminacji czy
mobbingu. W 2021 roku nie odnotowaliśmy ani jednego
przypadku takiego zachowania.

Skupiamy nasze wysiłki, aby zapobiegać uprzedzeniom,
dyskryminacji i niesprawiedliwości. Od 2012 roku jeste-

wyższa kadra zarządzająca

Łącznie

kobiety

mężczyźni

1

1

-

od 30 do 50 lat

36

9

27

powyżej 50 lat

34

8

26

Łącznie

71

18

53

Łącznie

kobiety

mężczyźni

2

1

1

od 30 do 50 lat

111

49

62

powyżej 50 lat

55

16

39

168

66

102

Łącznie

kobiety

mężczyźni

652

481

171

poniżej 30 lat

średnia kadra zarządzająca

RÓŻNORODNOŚĆ PRACOWNIKÓW I ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH
poniżej 30 lat

a) Organy nadzoru organizacji

Podział ze względu na strukturę i wiek:

Zarząd

Łącznie

kobiety

mężczyźni

poniżej 30 lat

-

-

-

pozostali pracownicy

od 30 do 50 lat

2

-

2

poniżej 30 lat

powyżej 50 lat

2

1

1

od 30 do 50 lat

2093

1508

585

Łącznie

4

1

3

powyżej 50 lat

941

611

330

Łącznie

kobiety

mężczyźni

Łącznie

3686

2600

1086

poniżej 30 lat

-

-

-

od 30 do 50 lat

2

-

2

Całkowita liczba zatrudnionych pracowników

3925

powyżej 50 lat

3

1

2

Liczba kobiet

2684

Łącznie

5

1

4

Liczba mężczyzn

1241

Rada Nadzorcza

95

Łącznie
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b) Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii

a) Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji

Zarząd

Łącznie

kobiety

mężczyźni

Łącznie

kobiety

mężczyźni

0%

0%

0%

1%

1%

0%

od 30 do 50 lat

50%

0%

50%

od 30 do 50 lat

51%

13%

38%

powyżej 50 lat

50%

25%

25%

powyżej 50 lat

48%

11%

37%

100%

25%

75%

Łącznie

100%

25%

75%

Łącznie

kobiety

mężczyźni

Łącznie

kobiety

mężczyźni

0%

0%

0%

1%

1%

1%

od 30 do 50 lat

40%

0%

40%

od 30 do 50 lat

66%

29%

37%

powyżej 50 lat

60%

20%

40%

powyżej 50 lat

33%

10%

23%

100%

20%

80%

Łącznie

100%

39%

61%

Łącznie

kobiety

mężczyźni

poniżej 30 lat

18%

13%

5%

od 30 do 50 lat

57%

41%

16%

powyżej 50 lat

26%

17%

9%

100%

71%

29%

poniżej 30 lat

Łącznie

Rada Nadzorcza

poniżej 30 lat

Łącznie

wyższa kadra zarządzająca

poniżej 30 lat

średnia kadra zarządzająca

poniżej 30 lat

pozostali pracownicy

Łącznie

WARTO WIEDZIEĆ
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię. Karta
jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem sygnatariusza (przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej) do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy, wykraczającym poza obowiązujące w tym zakresie
ustawodawstwo.
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O RAPORCIE

Totalizator Sportowy raportuje tematy niefinansowe
od 2009 roku. Niniejszy raport to drugi raport przygotowany zgodnie ze standardami raportowania zintegrowanego.
Wcześniejsze dokumenty raportowały kwestie zaangażowania społecznego organizacji.
Poprzedni został wydany w 2021 roku i dotyczył roku 2020.
Spółka od 2019 roku raportuje w cyklu rocznym, wcześniej
raporty wydawane były w cyklu dwuletnim.
Raport został przygotowany zgodnie z GRI Standards na
poziomie zgodności podstawowym („Core”). Jeśli w tekście
nie wskazano inaczej, raport obejmuje działalność Totalizatora Sportowego w Polsce w okresie od 1 stycznia 2021
roku do 31 grudnia 2021 roku i stanowi kontynuację poprzedniego raportu.
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W raportowanym okresie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha
wartości.
W niniejszym raporcie opisujemy zrównoważony rozwój
Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, w skład której wchodzą:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Merkury - Invest Sp. z o.o.
Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
Lottomerkury Sp. z o.o.
Wszystkie wyżej wymienione spółki zostały objęte sprawozdaniem finansowym.
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Raport odpowiada na oczekiwania interesariuszy
dotyczące zrównoważonego rozwoju Totalizatora Sportowego. W przygotowaniu dokumentu opieraliśmy się na
przeprowadzonym w 2022 roku badaniu zainteresowań
interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych organizacji,
którzy zdefiniowali najbardziej istotne zagadnienia doty-
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[102-40], [102-44], [102-46]

czące zrównoważonego rozwoju Totalizatora Sportowego.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi stworzona została
matryca istotności tematów.

1
16

8,00

2

7,00
Wielkość zatrudnienia w firmie: liczba nowych pracowników,
1

rotacja, benefity pracownicze, powroty do pracy po urlopach

9

Angażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne

6,00

15

prowadzone przez firmę

macierzyńskim lub tacierzyńskim

5,00
10

2

3

11

5

6

Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji

Komunikacja z pracownikami, w tym minimalne wyprzedzenie,

Wyniki finansowe (przychody, koszty), pomoc finansowa

13

4

3,00

Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa,
rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku

2,00

Zasady odpowiedzialnej sprzedaży produktów

1,00

14

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów użytkujących produkty
lub korzystających z usług

13

5

0,00

uzyskana od państwa
15

Zachowanie poufności w relacjach z klientami.
Działania zapobiegające utracie danych

przypadków korupcji (szkolenia, identyfikowanie i rozwiązywanie
ewentualnych incydentów)

8

14

kwestii społecznych i poszanowania praw człowieka

z jakim informuje się ich o istotnych zmianach operacyjnych

Aktywności podejmowane przez firmę w celu eliminacji
7

4,00

Ocena dostawców pod kątem praktyk zatrudnienia,

do zarządu, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
12

4

Działalność sponsoringowa i charytatywna

Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery

Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, w tym

3

16

Działania związane z edukacją i informowaniem o skutkach
nadużywania hazardu

Zapobieganie przypadkom naruszeń zasad wolnej konkurencji
i praktyk monopolistycznych

6

12

Ocena od 1 – 8, gdzie 1 oznacza „niezbyt istotne”, a 8 oznacza „najbardziej istotne”
interesariusze zewnętrzni

7

11

interesariusze wewnętrzni

10

8
9
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KLUCZOWI INTERESARIUSZE TOTALIZATORA SPORTOWEGO W 2021 ROKU:
Pracownicy
Instytucje państwowe, administracyjne i tworzące prawo
Klienci
Dostawcy/partnerzy
Otoczenie społeczne
Konkurencja

#WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo

[102-3], [102-53]

KONTAKTY:
Totalizator Sportowy www.totalizator.pl
Kasyno internetowe www.totalcasino.pl
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej www.fundacjalotto.pl
Gry i loterie LOTTO www.lotto.pl
Tor Służewiec www.torsluzewiec.pl
Traf Online www.trafonline.pl
Lottomerkury www.lottomerkury.com.pl

Podczas pracy nad strukturą publikacji wzięto również pod uwagę wewnętrzne polityki i strategie oraz poprzednie raporty firmy. Zewnętrzne dokumenty i standardy, które są istotne dla Totalizatora Sportowego przy realizacji działań
z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ich raportowaniu, to: Cele Zrównoważonego Rozwoju, norma ISO 26000
oraz CSR Guidelines przygotowany przez The European State Lotteries and Toto Association.
Przy tworzeniu raportu brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli pracowników Totalizatora Sportowego. Dzięki ich
zaangażowaniu, merytorycznym uwagom, sugestiom i propozycjom możliwe było zebranie danych i informacji zaprezentowanych w niniejszej publikacji.
Kontakt w sprawie raportu:
csr@totalizator.pl
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LOKALIZACJE:
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
ul. Targowa 25, 03–728 Warszawa
tel. 22 518 22 00
centrala@totalizator.pl

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

Oddział w Poznaniu
ul. Palacza 81, 60–273 Poznań
tel. 61 864 60 00
poznan@totalizator.pl

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

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

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

Oddział w Zielonej Górze
ul. Kręta 5, 65–770 Zielona Góra
tel. 68 322 17 60
zgora@totalizator.pl

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

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

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

Oddział w Lublinie
ul. Wolińskiego 20, 20–477 Lublin
tel. 81 759 33 00
lublin@totalizator.pl

Oddział w Warszawie
ul. Targowa 25, 03–728 Warszawa
tel. 22 518 24 09
warszawa@totalizator.pl

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

Oddział w Łodzi
ul. Wodna 43/45, 90–046
Łódź tel. 42 677 59 00
lodz@totalizator.pl

Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec
ul. Puławska 266, 02–684 Warszawa
tel. 22 543 95 00
sluzewiec@totalizator.pl

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

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

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

Oddział w Opolu
ul. Kośnego 22, 45–056 Opole
tel. 77 406 61 01
opole@totalizator.pl
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#WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo

TABELA GRI

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

GRI 102 Główne wskaźniki

102-1 Nazwa organizacji

41

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

102-22 Skład najwyższego ciała zarządzającego oraz jego komitetów

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

102-40 Lista grup interesariuszy

Rozdział 5. O raporcie.

102-41 Zbiorowe układy pracy

Rozdział 5. #Wygrywamy bo gramy zespołowo

102-42 Identyfikacja i selekcja interesariuszy

Rozdział 5. O raporcie

103

23

103

102-2 Działania, marki, produkty i usługi

Rozdział 3. #Wygrywamy razem bo gramy odpowiedzialnie

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Rozdział 5. O Raporcie

102-4 Rozmieszczenie krajów, w których działa organizacja

Rozdział 3. #Wygrywamy Razem bo gramy odpowiedzialnie

48

102-43 Podejście organizacji do angażowania interesariuszy

Rozdział 5. O raporcie

103

102-5 Charakter własności oraz forma prawna

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

23

102-44 Kluczowe zagadnienia poruszone przez interesariuszy

Rozdział 5. O raporcie

102, 103

102-6 Rynki obsługiwane przez organizację

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

23

102-45 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Rozdział 5. O raporcie

100

102-7 Skala organizacji

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

23

102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

Rozdział 5. O raporcie

101

102-8 Informacje o osobach zatrudnionych i innych pracownikach

Rozdział 5. #Wygrywamy bo gramy zespołowo

83

102-47 Lista istotnych aspektów

Rozdział 5. O raporcie

101, 102

102-48 Ponowne przedstawienie informacji

Rozdział 5. O raporcie

100

102-49 Zmiany w sposobie przygotowania raportu

Rozdział 5. O raporcie

100

102-50 Okres objęty raportem

Rozdział 5. O raporcie

100

102-51 Data poprzedniego raportu

Rozdział 5. O raporcie

100

102-52 Cykl raportowania

Rozdział 5. O raporcie

100

102-53 Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści

Rozdział 5. O raporcie

103

102-54 Informacje zgłoszone zgodnie ze standardami GRI

Rozdział 5. O raporcie

100

102-55 Indeks treści GRI

Rozdział 5. O raporcie

107, 110

102-56 Weryfikacja zewnętrzna

Rozdział 5. O raporcie

100

104

102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji

102-10 Istotne zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw

Rozdział 5. O raporcie

102-11 Zasada przezorności i podejście do niej w organizacji

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

102-12 Zewnętrzne inicjatywy

Rozdział 1. #WygrywamyRazem

12, 17

102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach

Rozdział 1. #WygrywamyRazem

17

102-14 Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji

Rozdział 1. #Wygrywamy razem

7

102-15 Kluczowe obszary wpływu, ryzyka i szanse

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania

Rozdział 1. #WygrywamyRazem

102-17 Mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

27, 29

102-18 Struktura organu zarządzającego organizacji

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

23

105

100

23

31, 33

9, 25

84
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TABELA GRI

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

GRI 103 Podejście do Zarządzania

Numer strony

GRI 303 Woda i ścieki

103-1 Uzasadnienie istotności aspektu i jego zakresu

Rozdział 5 #Wygrywamy bo gramy zespołowo

95

303-1 Interakcje z wodą jako wspólnym zasobem

Organizacja nie ma znaczącej interakcji z zasobami wodnymi

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy

Rozdział 5 #Wygrywamy bo gramy zespołowo

95

303-2 Zarządzanie oddziaływaniami związanymi z odprowadzaniem wody

Woda z organizacji zużywana jest do celów bytowych i jest odprowadzana
zgodnie z specyfiką wodno-kanalizacyjną danego regionu.

103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania

Rozdział 5 #Wygrywamy bo gramy zespołowo

95

303-3 Pobór wody

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

303-4 Odprowadzenie wody

Rozdział 3. #WygrywamyRazem, bo gramy odpowiedzialnie

GRI 201 Wyniki ekonomiczne

201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

33

GRI 205 Zapobieganie korupcji

205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom
antykorupcyjnym
206-1 Postępowania dot. zachowań antykonkurencyjnych, praktyk
antymonopolowych i monopolistycznych

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

57

GRI 304 Bioróżnorodność

304-1 Obszary prowadzenia działalności będące własnością, dzierżawione,
zarządzane w obszarach chronionych lub obszarach o wysokiej wartości pod
względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

304-2 Znaczący wpływ działań, produktów lub usług na różnorodność

Nie odnotowano znaczącego wpływu na bioróżnorodność

304-3 Siedliska chronione lub zrewitalizowane

Organizacja nie prowadzi działalności na terenach chronionych

304-4 Gatunki z czerwonej listy IUCN i krajowej listy ochrony gatunków z
siedliskami na obszarach dotkniętych operacjami

Nie odnotowano gatunków chronionych na obszarach objętych operacjami
organizacji

57

27

27

27

GRI 301 Materiały
GRI 305 Emisje
301-1 Użyte materiały według wagi lub objętości

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

301-2 Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

301-3 Odzyskane produkty i ich materiały opakowaniowe

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-1 Bezpośrednie (Zakres 1) emisje gazów cieplarnianych

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-2 Pośrednie (Zakres 2) emisje gazów cieplarnianych pochodzące z zakupionej energii

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-4 GHG ntensywność emisji gazów cieplarnianych

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-6 Emisje zubożające warstwę ozonową substancje (SZWO)

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

305-7 Tlenki azotu (NOX), tlenki siarki (SOX) i inne znaczące emisje do
powietrza

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

GRI 302 Energia

302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji

302-3 Energochłonność

302-4 Zmniejszenie zużycia energii

107

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021
Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021
Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika za
rok 2021
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TABELA GRI

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

GRI 306 Ścieki i odpady

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

403-6 Promocja zdrowia pracowników

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

306-1 Odprowadzanie wody według jakości i przeznaczenia

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody
postępowania z odpadem

Organizacja nie gromadzi danych pozwalających na zaraportowanie wskaźnika
za rok 2021

403-9 Wskaźnik urazów związanych z pracą

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

306-3 Znaczące wycieki

Organizacja nie odnotowała znaczących wycieków

403-10 Choroby zawodowe

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

306-4 Transport odpadów niebezpiecznych

Organizacja nie prowadzi transportu odpadów niebezpiecznych

404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników
oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

91

306-5 Zbiorniki wodne dotknięte zrzutami wody lub jej wyciekami

Nie odnotowano podobnych przypadków
GRI 405 Różnorodność i równe szanse

GRI 307 Zgodność z przepisami środowiskowymi

307-1 Przypadki nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony
środowiska

W raportowanym okresie nie odnotowano przypadków niesprzestrzegania
prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

405-1 Różnorodność w najwyższym organie zarządzającym i w kadrze pracowniczej

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

95

406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze
podjęte w tej kwestii.

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

95

GRI 401 Zatrudnienie
GRI 412 Prawa człowieka
401-1 Przyjęcia nowych pracowników i rotacja pracowników

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, nie dostępne
dla pracowników nie pełnoetatowych

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

401-3 Urlop rodzicielski

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

87
412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania
praw człowieka.

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii
politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.

W raportowanym okresie organizacja nie przekazała darowizn na partie
polityczne, polityków i instytucji o podobnym charakterze

416-1 Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie
i bezpieczeństwo.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

38

416-2 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami
dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

38

29

89

90

GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy

403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

417-2 Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami
dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

38

403-3 Usługi w zakresie zdrowia zawodowego

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

417-1 Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz
informacji na ich temat.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

38

403-4 Uczestnictwo pracowników, konsultacje i komunikacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

417-3 Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w
dotyczącymi komunikacji marketingowej.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

38

403-5 Szkolenie pracowników na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział 5. #Wygrywamy razem bo gramy zespołowo

90

418-1 Uzasadnione skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta i utraty
danych.

Rozdział 3. #WygrywamyRazem bo gramy odpowiedzialnie

51

109

110

#WygrywamyRazem, bo gramy zespołowo

TABELA GRI

Numer i nazwa wskaźnika

Rozdział

Numer strony

GRI 413 Społeczności lokalne

GRI 414 Ocena społeczna dostawców

419-1 Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi.

111

Rozdział 2. #WygrywamyRazem, bo gramy fair

27

