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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce kolejny już raport podsumowujący działania społeczne 
Fundacji LOTTO Milion Marzeń. 

W grudniu 2013 roku obchodziliśmy 4 lata. Był to ważny rok, w którym nie tylko 
realizowaliśmy działania w czterech, do tej pory wspieranych przez nas, filarach 
związanych ze sportem, kulturą, bezpieczną rozrywką oraz wolontariatem pracow-
niczym, ale też zaangażowaliśmy się w nowy obszar - filantropię. 

W 2013 roku z sukcesem kontynuowaliśmy programy zainicjowane w minionych 
latach, starając się jeszcze lepiej dostosować je do potrzeb odbiorców. Wśród nich 
były dwie edycje programu wolontariatu pracowniczego Kumulacja Dobrej Woli 
oraz projekt „Odpowiedzialny Sprzedawca II” skierowany do sprzedawców LOTTO 
i pracowników Totalizatora Sportowego. Wdrożyliśmy również nowe projekty. Wy-
startowała pierwsza edycja naszego największego i najważniejszego programu 
„Kumulacja Aktywności”, w którym przy współpracy z 50 mistrzami sportu zachę-
camy młodzież gimnazjalną do większej aktywności fizycznej, a program „Stypen-
dium na medal” stał się narzędziem wspierania utalentowanych sportowców. 
W obszarze kultury zaangażowaliśmy się w realizację programu „1/1 Mistrz 
i Uczeń” wspierającego młodych twórców i animatorów kultury oraz przeprowadzi-
liśmy akcję „Milion przygód z Książką”, mającą na celu promocję czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży. W 2013 roku zaangażowaliśmy się również w 35 inicjatyw 
o charakterze filantropijnym. 

W raporcie znajdą Państwo informacje na temat zasad funkcjonowania Fundacji, 
naszej strategii i kierunków zaangażowania społecznego oraz szczegółowy opis 
zrealizowanych działań we wszystkich wspieranych przez nas obszarach. 

Wierzymy, że realizowane przez nas programy prowadzą do istotnej zmiany spo-
łecznej i chcemy coraz lepiej działać na tym polu, nadal wspierając Polaków na 
drodze do odpowiedzialnego i szczęśliwego życia. 

W tym miejscu pragnę podziękować organizacjom i osobom, z którymi wspólnie 
mogliśmy prowadzić nasze działania. To dzięki ich zaangażowaniu, możemy efek-
tywnie realizować naszą misję. 

Zapraszam do zapoznania się z raportem, 

 

Bartosz Mielecki 
Prezes Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń 
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O Fundacji w pigułce1 

 6 etatowych pracowników; 

 4 lata doświadczenia w działalności społecznej; 

 Ponad 1000 gimnazjalistów z 37 miejscowości na terenie całej Polski uczestniczyło 
w ogólnorozwojowych, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, prowadzonych 
przez 50 mistrzów sportu (w tym 27 olimpijczyków) w ramach programu „Kumu-
lacja Aktywności”; 

 6 uzdolnionych sportowców zostało objętych programem „Stypendium na me-
dal”; 

 10 młodych twórców i animatorów kultury realizowało swoje artystyczne projekty 
pod okiem 10 wybitnych artystów w programie „1/1 Mistrz i Uczeń”; 

 392 sprzedawców LOTTO i pracowników Totalizatora Sportowego zostało prze-
szkolonych podczas 20 szkoleń przeprowadzonych w ramach programu „Odpo-
wiedzialny sprzedawca”; 

 223 wolontariuszy LOTTO pomogło 2 624 osobom, biorąc udział w 34 projektach 
zrealizowanych w ramach dwóch kolejnych edycji programu wolontariatu pra-
cowniczego „Kumulacja Dobrej Woli”; 

 Ponad 324 000 zł przeznaczono na wsparcie dla 35 wybranych projektów, organi-
zacji i osób w ramach Programu Filantropijnego; 

 50 000 zł Fundacja przekazała dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 
„Helenów”, którą objęła stałym patronatem; 

 przychód 7,4 mln zł, aktywa o wartości 4,4 mln zł, w tym 4,3 mln zł ulokowanych 
środków na zaplanowane w strategii działania i tylko niespełna 96,3 tys. zł zobo-
wiązań; 

 1 Fundator i strategiczny, długoterminowy darczyńca – Totalizator Sportowy 
sp. z o.o. 

 

 

  

                                                             
1 wg stanu na dzień 31.12.2013 
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Wprowadzenie 
O Fundacji 
Fundacja LOTTO Milion Marzeń istnieje od 2009 roku jako fundacja korporacyjna Totali-
zatora Sportowego. Nasze działania wpisują się w strategię społecznej odpowiedzialności 
Spółki w zakresie zaangażowania społecznego, w obszarach takich jak: 

 sport, 
 kultura, 
 bezpieczna rozrywka, 
 wolontariat pracowniczy, 
 filantropia. 

W 2013 roku rozszerzyliśmy zakres swoich działań o obszary wspierane dopłatami przez 
Totalizator Sportowy. W obszarze sportu uruchomiliśmy program pn. „Kumulacja Aktyw-
ności”, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, 
oraz program „Stypendium na medal”, poprzez który wspieramy młodych uzdolnionych 
sportowców, aby mogli rozwijać się i sięgać po kolejne medale, kreując tym samym kolej-
nych sportowych idoli. Podobnie, w filarze Kultura zaangażowaliśmy się w program „1/1 
Mistrz i Uczeń”, umożliwiający rozwój młodym artystom i animatorom kultury. 

Promujemy ideę wolontariatu i angażujemy pracowników i partnerów biznesowych Totali-
zatora Sportowego w działania na rzecz społeczności lokalnych. Zajmujemy się profilakty-
ką ryzyka uzależnienia od hazardu - edukujemy i kształtujemy wzorce odpowiedzialnej 
sprzedaży i odpowiedzialnego korzystania z gier, by gra pozostawała źródłem rozrywki i 
dobrej zabawy. Współpracujemy na tym polu z ekspertami i środowiskiem naukowym. 

O Fundatorze 
Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek, która od 
niemal 60 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych. Firma 
dysponuje siecią ponad 13,5 tysiąca punktów sprzedaży pracujących w systemie online. 

Tradycja zaangażowania społecznego sięga samego początku powstania firmy. Działalność 
Totalizatora Sportowego od zawsze była związana z inicjatywami, które wzmacniają zwią-
zek ze społecznościami lokalnymi. Spółka powstała po to, żeby popularyzować sport wśród 
dzieci i młodzieży oraz inwestować w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Pol-
sce. Przez dziesięciolecia wspierała budowę kilku tysięcy stadionów, boisk, basenów, kry-
tych lodowisk, sal gimnastycznych, hal sportowych, torów kajakowych, kortów teniso-
wych, skoczni i tras narciarskich. Spółka wspiera również organizację licznych imprez spor-
towych o randze ogólnopolskiej, jest też Sponsorem Generalnym Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i polskich reprezentacji olimpijskich. Totalizator Sportowy jest również me-
cenasem kultury narodowej, dofinansowującym organizację wydarzeń kulturalnych. 
Uczestniczył również w odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Na Totalizatorze Sportowym, jako spółce Skarbu Państwa, spoczywa również szczególna 
odpowiedzialność za kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania z gier hazardo-
wych. Oznacza to pełną odpowiedzialność za oferowane produkty i dotyczące ich regula-
miny. Spółka jest świadoma, że emocje towarzyszące korzystaniu z gier liczbowych i loterii 
pieniężnych, w tym perspektywa wielkiej wygranej, mogą w przypadku grupy osób podat-
nych zwiększać ryzyko uzależnienia. Od lat Totalizator Sportowy konsekwentnie dąży do 
zminimalizowania tego zagrożenia. 

O raporcie 
Niniejszy raport jest czwartym sprawozdaniem merytorycznym Fundacji, przygotowanym w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu 
sprawozdania z działalności fundacji – Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529). 
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Jak działamy? 
Organy Fundacji 
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicja-
tywnych, opiniodawczych i nadzorczych, natomiast Zarząd odpowiada za bieżące kierowanie dzia-
łalnością Fundacji. Wszyscy członkowie Rady Fundacji są reprezentantami Fundatora, czyli spółki 
Totalizator Sportowy. Są przez niego, podobnie zresztą jak Zarząd, powoływani i odwoływani. 

Istnieje bardzo silne rozgraniczenie pomiędzy Zarządem a Radą Fundacji, które ma pomóc unikać 
potencjalnych konfliktów interesu. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby pozostające w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu 
Fundacji. Ponadto, nie mogą nimi być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego. 

W przypadku wystąpienia ewentualnego konfliktu interesu, osoba, której on dotyczy, wyłączona 
jest z procesu decyzyjnego. Postępowanie takie dotyczy również władz i pracowników Fundacji 
w przypadku postępowań dotacyjnych dla podmiotów trzecich.  

Aspekt ten uwzględniony został również w procedurze przyznawania dotacji – wszelkie związki 
osób związanych z organizacją potencjalnego beneficjenta z pracownikami lub członkami władz 
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. lub podmiotów prawnych od niego zależnych (w tym Fundacji) 
muszą być ujawnione we wniosku o dotację. Nie stanowi to elementu wykluczającego wniosko-
dawcę i nie wpływa na jego ocenę, ale pozwala uniknąć ewentualnego konfliktu interesu na etapie 
rozpatrywania wniosku. 

Skład organów Fundacji 

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.: Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.: 

Rada Fundacji 

Wojciech Szpil 
(Przewodniczący Rady Fundacji) 

Aleksandra Piszczorowicz 
(Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji) 

Alina Urban 
(Członek Rady Fundacji) 

Tadeusz Petruczeńko 
(Członek Rady Fundacji) 

Wojciech Szpil 
(Przewodniczący Rady Fundacji) 

Aleksandra Piszczorowicz 
(Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji) 

Agnieszka Libor 
(Członek Rady Fundacji) 

Tadeusz Petruczeńko 
(Członek Rady Fundacji) 

Zarząd Fundacji 

Anna Zawadzka 
(Prezes Zarządu) 

Bartosz Mielecki 
(Prezes  Zarządu) 

 

Do 19 kwietnia 2013 roku Zarządowi bezpośrednio podlegał Dyrektor Fundacji, który koordynował 
pracę całego zespołu Fundacji - pracowników, wolontariuszy i ekspertów. W dniu 23 kwietnia 2013 
r. Fundator, reprezentowany przez Zarząd Spółki Totalizator Sportowy, powołał w skład Zarządu 
Fundacji jej dotychczasowego Dyrektora - Bartosza Mieleckiego i wyznaczył go do pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu, po przyjęciu rezygnacji dotychczasowego Prezesa - Anny Zawadzkiej. 

Zakres odpowiedzialności i zasady regulujące współpracę pomiędzy Fundatorem, Radą Fundacji 
i Zarządem, bardzo dokładnie reguluje Statut Fundacji. Jest on publicznie dostępny na stronie fun-
dacjalotto.pl/fundacja/statut. 
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Zespół Fundacji 
Na koniec 2013 roku w Fundacji na umowę o pracę zatrudnionych było 5 pracowników na 4,5 eta-
tu, podczas gdy na koniec poprzedniego roku były to 4 osoby. 

Równocześnie, działania Fundacji wspiera grupa kilkuset wolontariuszy - pracowników Totalizatora 
Sportowego i sprzedawców LOTTO. Ze względu na obowiązki zawodowe, wszystkie te osoby pra-
cowały jako wolontariusze, w niepełnym wymiarze czasu2. Wszyscy wolontariusze, zgodnie z obo-
wiązującym prawem, mają wykupione stosowne polisy ubezpieczeniowe. Łącznie, w samym tylko 
2013 roku chęć współpracy z Fundacją zgłosiło 223 wolontariuszy, a w całej jej historii – ponad 450 
osób. 

 

Transparentne reguły 
Fundacja bardzo dba o przejrzystość w zarządzaniu środkami powierzonymi przez Fundatora. 

Już pod koniec 2012 roku Fundacja rozpoczęła prace nad stosownymi procedurami towarzyszącymi 
programom dotacyjnym. Miały one na celu zapewnienie: 

 spójności wspieranych działań z celami strategicznymi Fundacji, 
 ujednoliconą, obiektywną i transparentną ocenę wpływających wniosków, 
 udokumentowanie procesu oceny i podejmowania decyzji, w tym osób, które biorą w nim 

udział. 

W sierpniu 2013 roku zostały przyjęte „Zasady filantropii Fundacji LOTTO Milion Marzeń”, które 
precyzyjnie zawęziły zakres dotowanych projektów i wykluczyły ryzyko uznaniowości. Czytelnie 
wskazują one na jakie wsparcie od Fundacji mogą liczyć osoby fizyczne i prawne, jakie kryteria sto-
suje Fundacja wybierając projekty w które się angażuje i jaka jest procedura ubiegania się o nie. 
Przyjęte mechanizmy ograniczają do minimum subiektywizm oceny dofinansowywanych progra-
mów, w tym ryzyko zachowań nieetycznych. Wszyscy wnioskodawcy zobowiązani są oświadczać, 
czy z ich organizacją są związane osoby, będące jednocześnie pracownikami lub członkami władz 
Totalizatora Sportowego lub podmiotów prawnych od niego zależnych.  

Ujednolicony system oceny wniosków o wsparcie ma na celu zapewnienie obiektywnych i optymal-
nych wyborów. Ocenie podlegają m.in. 

 cel i zakres przedsięwzięcia i jego zgodność z celami statutowymi i aktualnymi priorytetami 
Fundacji, 

 obiektywna możliwość realizacji projektu, 
 dotychczasowe doświadczenia Fundacji we współpracy z wnioskodawcą oraz jego poten-

cjał. 

Beneficjent jest zobowiązywany każdorazowo do terminowego rozliczenia projektu, poprzez złoże-
nie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Każdy z beneficjentów zostaje zobligowany do 
przechowywania dokumentów finansowych i poddawania się audytowi na wezwanie Fundacji. 

Podczas oceny projektów dofinansowywanych przez Fundację LOTTO Milion Marzeń, jest brany 
pod uwagę stopień w jakim udało się przyczynić realizatorowi do rozwiązania problemu społeczne-
go i to, jakie beneficjenci końcowi uzyskali oczekiwane korzyści. Obok typowych danych dotyczą-
cych wydatków finansowych, raporty uwzględniają również nakłady niefinansowe: czas pracy wo-
lontariuszy oraz dobra i usługi nieodpłatnie przekazane na realizację projektu. Ma to na celu 
uchwycenie całości realnych nakładów na realizację projektu, a docelowo, po uwzględnieniu korzy-
ści społecznych, wskaźników całościowej efektywności projektów. 

Tego typu analizy nakładów i korzyści, zwłaszcza w sytuacji, w której poszczególne dotowane pro-
jekty realizują zbliżone cele, umożliwiają porównywanie ich efektywności i wyszukiwanie najlep-
szych pomysłów i praktyk oraz ich upowszechnianie. Te z kolei stwarzają możliwość uczenia się i są 
bezpośrednim wkładem interesariuszy w wypracowywanie rozwiązań, które mogą być następnie 
upowszechniane i replikowane przez Fundację. 

Oprócz „Zasad Filantropii”, na stronie internetowej Fundacji znajdują się także regulaminy progra-
mów społecznych „Kumulacja Aktywności”, „Stypendium na Medal” i „1 na 1 Mistrz i Uczeń”, „Mi-

                                                             
2 Suplement NGOSS dzieli wolontariat na świadczony w pełnym wymiarze czasu (30 godzin w tygo-
dniu lub więcej) oraz niepełnym wymiarze czasu (poniżej 30 godzin). 
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lion Przygód z Książką”. Wyjątek stanowi tylko regulamin programu wolontariatu pracowniczego 
pn. „Kumulacja Dobrej Woli”, który jako, że jest adresowany do zamkniętego grona pracowników 
Totalizatora Sportowego i sprzedawców LOTTO, jest dostępny dla tej grupy w wewnętrznym intra-
necie Spółki. 

Fundacja otwarcie komunikuje też kto korzysta z jej wsparcia – na jej stronie internetowej wymie-
nieni są wszyscy beneficjenci (realizatorzy) prowadzonych przez nią programów o charakterze do-
tacyjnym („Kumulacja Aktywności”, „Stypendium na Medal”, „1 na 1 Mistrz i Uczeń”, „Milion Przy-
gód z Książką”, „Kumulacja Dobrej Woli”, Program Filantropijny). 

W listopadzie 2013 roku Fundacja została członkiem zrzeszenia Forum Darczyńców w Polsce3. Jest 
to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji, przyznających dotacje na cele spo-
łecznie użyteczne. Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różno-
rodne inicjatywy obywatelskie, realizowane dla dobra publicznego. Przystępując do Forum, Funda-
cja zobowiązała się do spełniania najwyższych standardów i rozwijania swojej działalności filantro-
pijnej w oparciu o najwyższe standardy krajowe i międzynarodowe. Równocześnie otrzymała moż-
liwość wymieniania się doświadczeniami i korzystania z najlepszych praktyk najbardziej doświad-
czonych polskich organizacji dobroczynnych, uczestniczenia w wypracowywaniu wspólnych stan-
dardów prowadzenia działań filantropijnych w Polsce 4. 

Od 2012 roku Fundacja uczestniczy wieloletnim w projekcie na rzecz budowania standardów dzia-
łania fundacji korporacyjnych w Polsce, który realizuje Forum Darczyńców. Uczestnicy projektu 
formułują wspólne standardy w takich obszarach jak: misja i cele fundacji, relacje z beneficjentami, 
zarządzanie finansami, relacje z fundatorem, z pracownikami, z otoczeniem, ocena działalności 
fundacji, jawność i przejrzystość. W ramach naszego projektu wymiana doświadczeń i dzielenie się 
dobrymi praktykami są bardzo istotne. Wypracowanie i wdrożenie wspólnych standardów przyczy-
ni się do jeszcze bardziej efektywnego działania fundacji korporacyjnych w Polsce. 

Fundacja sporządza bilans zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
15.11.2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi (Dz.U.137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami okre-
ślonymi Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001 r. w sprawie ramowego za-
kresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U.50 poz. 529 z późniejszymi zmianami). 

Fundacja upublicznia sprawozdania finansowe, jak i sprawozdania merytoryczne związane z ich 
wydatkowaniem. Są one dostępne na stronie internetowej Fundacji. 

  

                                                             
3 http://www.forumdarczyncow.pl/ 
4 http://www.forumdarczyncow.pl/text.php?menu_id=33 
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Strategia i kierunki społecznego zaangażowania 
W 2013 r. Fundacja realizowała Strategię na lata 2012-2014. W czerwcu 2013 roku została ona 
rozszerzona poprzez stworzenie nowego, piątego filaru działań, pn. „Filantropia”. 

Strategia szczegółowo prezentuje działania Fundacji, poprzez które realizuje ona swoją misję: 
wspieranie Polaków na drodze do odpowiedzialnego i szczęśliwego życia. Fundacja aktywizuje 
ludzi do działania, zwłaszcza dzieci i młodzież, poprzez: 

 popularyzowanie amatorskiego uprawiania sportu, 
 zachęcanie do aktywności w obszarze kultury i ułatwianie dostępu do niej, 
 rozwijanie świadomości całych rodzin na temat odpowiedzialnej rozrywki, 
 wspieranie prospołecznych aktywności pracowników Totalizatora Sportowego. 

Fundacja wychodzi naprzeciw zdefiniowanym problemom społecznym. Nasze zaangażowanie jest 
skierowane w szczególności na obszary wspierane dopłatami przez Totalizator Sportowy, czyli 
sport, kulturę i zdrowie. Swoje działania adresujemy nie tylko do amatorów, ale także do profesjo-
nalistów – współpracujemy z nimi aby lepiej realizować naszą misję. Dążymy do tego, by wszyscy - 
młodzież i całe rodziny - prowadzili zdrowy i aktywny tryb życia. By umieli stawiać sobie cele i do 
nich konsekwentnie dążyć. Umożliwiamy korzystanie z różnych form aktywności sportowej i kultu-
ralnej tym, którzy mają ograniczone możliwości – osobom niepełnosprawnym, chorym, opuszczo-
nym. Pracowników naszego Fundatora uwrażliwiamy na problemy ich społeczności lokalnych i 
pomagamy im wyjść naprzeciw nim. Osobom korzystającym z gier i loterii LOTTO podpowiadamy 
jak grać, by ta forma rozrywki pozostała przyjemna i zdrowa. Te aktywności są naturalnym przedłu-
żeniem kompleksowych działań prowadzonych przez Totalizator Sportowy w ramach programu 
„Bezpieczna Rozrywka”. 

Te kierunki strategiczne, znajdują odzwierciedlenie w pięciu filarach działań Fundacji: 

 „Przez sport do zdrowia”: Działania Fundacji prowadzone w tym obszarze dopełniają wielolet-
nie i szeroko zakrojone działania LOTTO na rzecz rozwoju polskiego sportu. W ramach tego fila-
ru Fundacja zainicjowała i rozpoczęła realizację programu „Kumulacja Aktywności”, mającego 
na celu promowanie powszechnego uprawniania sportu wśród młodzieży gimnazjalnej. Jego 
dopełnieniem jest drugi program sportowy pn. „Stypendium na medal”, poprzez który Fundacja 
wspiera rozwój młodych uzdolnionych sportowców w ich dążeniach do sukcesów. 

 „Kultura”: Inicjatywy kulturalne Fundacji stanowią naturalne uzupełnienie zaangażowania spo-
łecznego LOTTO w obszarze kultury. W tym obszarze Fundacja zrealizowała 2 programy zachę-
cające do działania na polu kultury i sztuki oraz ułatwiające dostęp do niej. Program „1/1 Mistrz 
i Uczeń”, realizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, służył wspiera-
niu rozwoju młodych artystów i animatorów kultury, zaś projekt „Milion przygód z książką” miał 
na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 „Bezpieczna Rozrywka”: To obszar działań Fundacji, dopełniający aktywność Totalizatora Spor-
towego w obszarze odpowiedzialności społecznej. Obejmuje działania nastawione na maksyma-
lizowanie społecznych korzyści z działalności Fundatora oraz minimalizowanie ewentualnych 
negatywnych skutków grania. W jego ramach m.in. przeprowadzono szkolenia dla kolektorów 
LOTTO nt. odpowiedzialnej sprzedaży, prowadzono internetową bazę wiedzy „Jak Grać Odpo-
wiedzialnie” i infolinię dla graczy. 

 „Kumulacja Dobrej Woli”: Fundacja zachęca pracowników i partnerów biznesowych LOTTO do 
podejmowania aktywności społecznej w ich społecznościach lokalnych. W ramach tego progra-
mu uczestnicy mają możliwość inicjowania działań społecznych w swoim otoczeniu i na ich rea-
lizację otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne. Fundacja wspiera inicjatywy wykorzystu-
jące kompetencje osobiste pracowników Totalizatora Sportowego i sprzedawców LOTTO, ich 
pasje i doświadczenia pozazawodowe. 

 „Filantropia”: Fundacja prowadzi działalność charytatywną w imieniu Totalizatora Sportowego. 
W jej ramach wspiera organizacje non profit w szczególności w obszarach sportu, kultury, po-
mocy społecznej i socjalnej oraz innych uznanych za ważne społecznie. Służy także wsparciem 
dla osób indywidualnych, związanych zawodowo ze spółką, które znalazły się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji życiowej lub zostały dotknięte zdarzeniami losowymi. Fundacja sprawuje też 
patronat nad Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.  
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Działania realizowane 
przez Fundację LOTTO Milion Marzeń 
w 2013 roku 

 

  

kultura
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Filar I: PRZEZ SPORT DO ZDROWIA 

W ramach tego filaru Fundacja inicjuje i podejmuje realizację projektów mają-

cych na celu promowanie powszechnego i amatorskiego uprawiania sportu, pro-

pagowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz 

wspieranie rozwoju sportu. Działania Fundacji dopełniają wieloletnią i szeroko 

zakrojoną działalność Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO, na 

rzecz rozwoju polskiego sportu. 

 

 
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla gimnazjalistów, prowadzone w ramach programu Kumulacja Aktywności przez Joannę Nowicką - czte-
rokrotną olimpijkę i Mistrzynię Polski w łucznictwie 
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Program KUMULACJA AKTYWNOŚCI 
To flagowy program Fundacji w obszarze sportu. Jego celem jest aktywi-
zacja sportowa młodzieży gimnazjalnej, szczególnie tej mało zaintereso-
wanej wysiłkiem fizycznym. W jego realizację zostało zaangażowanych 
50 mistrzów sportu, którzy we wrześniu 2013 r. rozpoczęli prowadzenie 
autorskich zajęć sportowych dla ponad 1 000 gimnazjalistów z całej Pol-
ski. 

 budżet programu w 2013 r.: 1 118 355,84 zł 
 współpraca: 50 Mistrzów Sportu, Fabryka Komunikacji Społecznej 
 patronat: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Polski Komitet Olimpijski 
 więcej informacji: kumulacjaaktywnosci.pl, 

fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci 
facebook.com/kumulacjaaktywnosci 

 odbiorcy: młodzież gimnazjalna z całej Polski, rodzice, nauczyciele WF 

W ramach przygotowań do uruchomienia programu, na zlecenie Fundacji, w 2012 roku, Centrum 
Badania Opinii Społecznej przeprowadziło ogólnopolskie badania społeczne na reprezentatywnej 
grupie gimnazjalistów. Wyniki dowiodły, że około połowa z nich ma niski wskaźnik aktywności spor  
towej, przeznaczając średnio mniej niż 1 godzinę dziennie na aktywność fizyczną – znacznie mniej 
niż na komputer, oglądanie telewizji czy spotkania towarzyskie. Ta sytuacja jest znacznie gorsza 
w przypadku dziewczynek, które nie tylko, że same nie garną się do sportu ale są też bardziej 
„ulgowo” traktowane pod tym względem przez rodziców, nauczycieli, a nawet rówieśników. Chęć 
uprawiania sportu zmniejsza się proporcjonalnie do wieku - im starszy respondent tym chęć i czas 
poświęcane na aktywność fizyczną są mniejsze. Badania 
dowiodły jednocześnie, iż największy wpływ na takie za-
chowanie młodzieży ma brak dobrego przykładu ze strony 
rodziców, niewystarczający autorytet nauczycieli wycho-
wania fizycznego oraz niewłaściwe wzorce zachowań pre-
ferowane przez grupę rówieśniczą. 

Dlatego program „Kumulacja Aktywności” został skiero-
wany nie tylko do młodzieży w wieku gimnazjalnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i starszych roczni-
ków gimnazjalnych) ale także do rodziców, szkół i nauczy-
cieli WF, a w realizację programu zostali włączeni znani, 
doświadczeni i utytułowani sportowcy, którzy swoim przy-
kładem i autorytetem zachęcali młodzież do większego 
zaangażowania się w uprawianie sportu. 

We współpracy z ekspertem, dr hab. Jackiem Kurzępą, 
profesorem socjologii ze Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej, zostały przygotowane materiały informacyjno-
edukacyjne, skierowane do młodzieży, rodziców i nauczy-
cieli, a także zakres tematyczny i scenariusze spotów fil-
mowych, do zamieszczenia w mediach społecznościowych 
i na specjalnie uruchomionej stronie internetowej pro-
gramu kumulacjaaktywnosci.pl. 

Przy współpracy z Kajetanem Broniewskim - byłym olimpijczykiem, oraz środowiskami sportowymi 
(Polskim Komitetem Olimpijskim, polskimi związkami sportowymi, Polska Federacją Sportu Mło-
dzieżowego), zaproszono do współpracy wybitnych sportowców, proponując im przedstawienie 
swoich pomysłów na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą gimnazjalną. 

Honorowy patronat nad programem objęli Minister Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpij-
ski. 

Latem 2013 r. Fundacja przeprowadziła konkurs, mający na celu wybór sportowców prowadzących 
zajęcia. Do Fundacji wpłynęło aż 86 wniosków, w tym aż 32 od byłych olimpijczyków. Kapituła Pro-
gramu oceniła zgłoszenia i dokonała wyboru 50 najlepszych autorskich projektów zajęć, przyznając 
ich autorom granty w wysokości po 20 000 zł brutto. W rezultacie, zajęcia dla gimnazjalistów zosta-

Lokalizacja projektów realizowanych w ramach programu Kumulacja 
Aktywności 
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ły uruchomione w 37 miejscowościach, na terenie 14 województw, a wśród prowadzących je znala-
zło się 27 olimpijczyków, w tym tak znani jak np. wioślarz Marek Kolbowicz i kajakarka Aneta Ko-
nieczna (5-krotni uczestnicy Igrzysk Olimpijskich), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), judoka 
Paweł Nastula, czy gimnastyk Leszek Blanik. Do programu włączyli się także czynni sportowcy tacy 
jak Sylwia Lewandowska (wioślarka), Rafał Kownatke (lekkoatleta - pchnięcie kulą), Jakub Ilewicz 
(narciarstwo alpejskie) czy  Radosław Zawrotniak (szermierka). 

 
W dniu 16 września 2013 roku w Centrum Olimpijskim uroczyście została zainaugurowana realiza-
cja programu. Tego dnia odbyła się konferencja prasowa, z udziałem sportowców i zaproszonych 
gości, m.in. Prezesa Totalizatora Sportowego - Wojciecha Szpila i Sekretarza Generalnego Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego - Adama Krzesińskiego. 

Wszyscy uczestnicy programu odbyli szkolenie odnośnie zasad prowadzenia zajęć i otrzymali od 
Fundacji materiały informacyjno-promocyjne programu (ulotki dla młodzieży i rodziców, plakaty, 
koszulki). Realizację swoich projektów mistrzowie rozpoczęli we wrześniu 2013 roku od przepro-
wadzenia rekrutacji młodzieży. 

Zajęcia prowadzone w ramach programu miały bardzo różnorod-
ny charakter, niektóre z nich były poświęcone jednej dyscyplinie 
sportu, np. judo, karate, czy rugby, zaś inne mają charakter inter-
dyscyplinarny, tak aby młodzi ludzie mogli znaleźć najbardziej 
odpowiadający im rodzaj aktywności fizycznej. Z uwagi na 
ogromne zainteresowanie młodzieży uczestnictwem w zajęciach, 
kilku prowadzących zdecydowało się poprowadzić w ramach 
programu aż po dwie grupy. W wielu wypadkach zajęcia trwały 
znacznie dłużej niż uzgodnione 60 minut. 

  

Uczestnicy i organizatorzy „Kumulacji Aktywności” w czasie uroczystej inauguracji programu przed Centrum Olimpijskim w Warszawie 

Gimnazjaliści z Poznania, prowadzeni przez Elżbietę Urbańczyk-
Bauman, przed zajęciami na lodowisku 
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Mistrzowie i prowadzone przez nich zajęcia: 

Lp. 
Nazwisko i imię 
mistrza Sport Miejscowość Tytuł i rodzaj zajęć 

1. Paweł Baraszkiewicz kajakarstwo Piła 
„Rozpowszechnianie i zainteresowanie młodzieży ruchem na świeżym powie-
trzu oraz dyscypliną jaką jest kajakarstwo i nie tylko” – zajęcia interdyscyplinar-
ne 

2. Joanna Bednarska judo Gdynia „Zajęcia sportowe z elementami judo i zapasów” – zajęcia głównie z judo z 
uwzględnieniem innych sportów walki i zapasów 

3. Leszek Blanik gimnastyka Gdańsk 
„Gimnastyka na wesoło – skocz z Blanikiem” – zajęcia z gimnastyki akrobatycz-
nej 

4. Kajetan Broniewski wioślarstwo Warszawa „Sport, jako jeden z podstawowych elementów na osiągnięcie sukcesu w życiu 
osobistym i zawodowym” – zajęcia interdyscyplinarne 

5. Magdalena Bryk-Duda zapasy 
Stok Lacki 
gm. Siedlce 

„Kumulacja Aktywności – zajęcia interdyscyplinarne z uwzględnieniem najnow-
szych trendów fitness np. zumba” 

6. Anna Chodakowska judo Opole „Bezpieczne upadki” – zajęcia z judo z elementami akrobatyki 

7. Lidia Chojecka Lean-
dro lekka atletyka Dziewule 

gm. Zbuczyn „Zajęcia lekkoatletyczne” – zajęcia z różnych dyscyplin lekkoatletycznych  

8. Krystyna Danilczyk-
Zabawska 

lekka atletyka Białystok „Być aktywnym w szkole i w życiu” – zajęcia interdyscyplinarne 

9. Jakub Garbacz baseball Wrocław 
„Baseball, jako alternatywna forma aktywności fizycznej oraz możliwość dąże-
nia do mistrzostwa sportowego” – zajęcia z baseball’u 

10. Piotr Haczek lekka atletyka Żywiec „Rugby touch – sport dla wszystkich” – trening rugby 

11. Dariusz Hejduk karate tradycyj-
ne Zielona Góra „Symetria” – zajęcia karate tradycyjnego dla gimnazjalistów 

12. Jakub Ilewicz 
narciarstwo 
alpejskie Bielsko-Biała „Narty z Ilewiczem” – zajęcia interdyscyplinarne w tym nauka jazdy na nartach 

13. Aleksandra Jakubczak lekka atletyka Zamość „Dołącz do najlepszych” – zajęcia interdyscyplinarne w tym aikido, finess, 
kulturystyka, biegi 

14. Anna Jesień lekka atletyka Szczytno „Touch rugby – sport dla wszystkich” – trening rugby 
15. Maciej Jędruszek karate shotokan Wrocław „Trening czyni mistrza - bądź sprawny jak karateka” – zajęcia z karate shatokan 

16. Olga Karłowicz pływanie Wyszków „Zajęcia ogólnorozwojowe” - fitness, aerobik w wodzie, siłownia, gry zespoło-
we, zajęcia korekcyjne 

17. Katarzyna Klata łucznictwo Teresin „Przygoda z Robin Hoodem” – zajęcia z łucznictwa 
18. Marek Kolbowicz wioślarstwo Szczecin „Różne dyscypliny sportu – wiem i znam” – zajęcia interdyscyplinarne 
19. Aneta Konieczna kajakarstwo Poznań „Ćwicz z Olimpijką” – zajęcia interdyscyplinarne 

20. Rafał Kownatke lekka atletyka Puck 
„Aktywny gimnazjalista” – zajęcia interdyscyplinarne o charakterze ogólnoro-
zwojowym  

21. Tomasz Krawczyński lekka atletyka Pruszków „Od komputera na boisko” – zajęcia interdyscyplinarne z uwzględnieniem 
takich nowych dyscyplin jak bocce 

22. Sławomir Kruszkowski wioślarstwo Toruń „Sport – najlepsze uzależnienie” – zajęcia interdyscyplinarne 
23. Jaśmina Kuc akrobatyka Wrocław „Gim-extrem” – zajęcia z gimnastyki akrobatycznej 

24. Tomasz Kucharski wioślarstwo Gorzów Wlkp. „Jestem aktywny – ćwiczę z mistrzem” – zajęcia interdyscyplinarne z uwzględ-
nieniem fitness, zajęć gimnastycznych i akrobatycznych  

25. Rafał Kuczera lekka atletyka Ząbkowice Śl. 
„Moje zdrowie, sport i ja” – zajęcia interdyscyplinarne min kolarstwo wysoko-
górskie, gry zespołowe, lekkoatletyki, sporty walki 

26. Tadeusz Kulczycki lekka atletyka Mieścisko 
„Aktywnie przez życie – dla każdego coś niezwykłego” – zajęcia interdyscypli-
narne z uwzględnieniem gier regionalnych jak pirścieniówka , kwadrant, palant 
ale też pilates i crossfit 

27. Sylwia Lewandowska wioślarstwo Warszawa „Zajęcia ze sportów drużynowych i indywidualnych kształtujących różne cechy 
motoryczne” – zajęcia interdyscyplinarne o zakresie ogólnorozowjowym 

28. Łukasz Ligocki snowboard 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 

„Przekonaj się do sportu” – zajęcia interdyscyplinarne a zimą zajęcia ze snow-
bodingu 

29. Damian Łukasik piłka nożna Konin „Aktywność fizyczna na okrągło” – zajęcia z piłki nożnej, z uwzględnieniem 
przygotowania indywidualnego i kondycyjnego 

30. Mirosław Małek żeglarstwo Rybnik 
„Wiatr i woda – twoja windsurfingowa przygoda” – zajęcia interdyscyplinarne – 
nauka windserfingu 

31. Łukasz Mandes szermierka Warszawa „Ruch w stronę sportu” – zajęcia z szermierki 

32. Renata Mauer-
Różańska strzelectwo Wrocław „Trening siły mięśni, równowagi ciała i relaksacji” – zajęcia interdyscyplinarne 

33. Paweł Najdek podnoszenie 
ciężarów 

Chraplewo 
k. Opalenicy 

„W silnym ciele, silny duch” – zajęcia interdyscyplinarne  z uwzględnieniem 
ćwiczeń siłowych 

34. Mariusz Nalewajek żeglarstwo Mrągowo „Bogactwo Mazur – różnorodność sportów” – zajęcia interdyscyplinarne 

35. Paweł Nastula judo Warszawa 
„Judo z elementami samoobrony” – zajęcia z judo z elementami innych sztuk 
walki np. kikboxingu 

36. Joanna Nowicka łucznictwo Kołobrzeg „Łucznictwo dla każdego” – zajęcia z łucznictwa 

37. Bartosz Ostrowski podnoszenie 
ciężarów Ciechanów „Kumulacja Aktywności – bądź zdrowy” – zajęcia siłowe, podnoszenie ciężąrów 

38. Małgorzata Petryna kajakarstwo Miastko „Aktywni znaczy silniejsi” – zajęcia interdyscyplinarne ze szczególnym uwzględ-
nieniem zajęć „na dworze” 

39. Paweł Rańda wioślarstwo Wrocław „Poznawanie świata sportu” – zajęcia interdyscyplinarne 
40. Artur Sakowski wioślarstwo Płock „Aktywacja talentu” – zajęcia interdyscyplinarne 

41. Adam Seroczyński kajakarstwo Olsztyn 
„Kumulacja aktywności z medalistą olimpijskim w kajakarstwie Adamem Sero-
czyńskim” – zajęcia z kajakarstwa z uwzględnieniem elementów rozwijających 
kondycję 
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42. Michał Staszak szermierka 
Kamieniec 
Wrocławski 

„A może szermierka?” – zajęcia interdyscyplinarne ale uwzględniające też 
szermierkę 

43. Marek Twardowski wioślarstwo Augustów „Kajakarstwo – suma wielu sportów” – zajęcia z kajakarstwa z elementami 
innych sportów 

44. Wojciech Urbaniak koszykówka Warszawa „Basketmania – od dwutaktu do NBA” – zajęcia z koszykówki 

45. Elżbieta Urbańczyk-
Baumann  

kajakarstwo Poznań „Bądź aktywny – spełniaj marzenia” – zajęcia interdyscyplinarne 

46. Małgorzata Wardo-
wicz wioślarstwo Rokietnica 

Szmotulska 
„Zajęcia sportowe z mistrzem” – zajęcia interdyscyplinarne głównie nastawione 
na zwiększanie kondycji fizycznej, koordynacji ruchów i sprawności 

47. Rafał Wieruszewski lekka atletyka Środa Wlkp. „Lekkoatletyka jako podstawa wszystkich sportów” – zajęcia  lekkoatletyczne 
48. Krzysztof Wojdan Judo Kraków „Zajęcia z judo i samoobrony” 

49. Adam Wysocki kajakarstwo Augustów „Wszechstronne przygotowanie do uprawiania kajakarstwa” – zajęcia interdy-
scyplinarne z głównym naciskiem na kajakarstwo 

50. Radosław Zawrotniak szermierka Kraków „Szybkość, refleks, koordynacja = mistrzowskie treningi z Radkiem Zawrotnia-
kiem” – zajęcia interdyscyplinarne z uwzględnieniem szermierki 

Fundacja poinformowała wszystkie urzędy gmin, na terenie których odbywały się zajęcia, 
o programie, oraz o tym, którzy mistrzowie i w których szkołach prowadzą zajęcia na 
terenie danej gminy 

Na specjalnie dedykowanej programowi stronie kumulacjaaktywnosci.pl i na profilu fa-
cebook.com/kumulacjaaktywnosci prowadzone były różnorodne działania, mające za-
chęcać młodzież do większej aktywności fizycznej – zamieszczane były relacje zdjęciowe 
z prowadzonych zajęć, informacje o najciekawszych wydarzeniach związanych ze spor-
tem, wyniki sportowe tych mistrzów sportu, którzy są czynnymi zawodnikami, linki do 
inspirujących stron, specjalne plakaty z motywującym lub humorystycznym przekazem 
oraz cytaty z wypowiedzi znanych sportowców w oryginalnej graficznej formie. Na stro-
nie programu zostały też umieszczone materiały przeznaczone dla rodziców, tłumaczące nie tylko 
zasady programu, ale także powody dla których ruch i aktywność fizyczna są niezbędne dla prawi-
dłowego rozwoju ich dzieci. Nauczyciele mogli znaleźć scenariusze zajęć napisane przez Mistrzów 
Sportu, a które mogą wykorzystywać w prowadzonych przez siebie lekcjach WF. Dodatkową zachę-
tą i inspiracją były krótkie filmiki instruktażowe, pokazujące w dowcipnej formie jak 
w prosty sposób można łączyć przyjemne spędzanie czasu z rodziną lub przyjaciółmi 
z ćwiczeniami i sportem oraz jak uatrakcyjnić lekcje WF. 

W realizację projektu zaangażowało się 47 szkół gimnazjalnych, pomagając mistrzom 
sportu w rekrutacji młodzieży i udostępniając im zaplecze sportowe do realizacji zajęć. 
I tak np. Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie nieodpłatnie udostępniło młodzieży spe-
cjalne pomieszczenie, w którym wraz ze swoim Mistrzem - Pawłem Najdkiem urządziła 
siłownię, która będzie służyć uczniom także po zakończeniu programu. Część szkół już 
teraz zadeklarowała chęć dalszego kontynuowania zajęć po zakończeniu programu, we 
własnym zakresie, a nawet planuje wpisać uczniom uczestnictwo w „Kumulacji Aktywno-
ści” do osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym. 

Dla uczestników programu często był to pierwszy kontakt ze sportem poza lekcjami WF w szkole. 
Część z nich tak zaangażowała się w ćwiczenia że postanowiła rozpocząć także treningi w klubach 
sportowych np. kilku podopiecznych Joanny Nowickiej, Sylwii Lewandowskiej czy Wojciecha Urba-
niaka. Mimo początkowej słabej formy, uczestnicy mają także już pierwsze swoje sukcesy 
– grupa Macieja Jędruszka po 3 miesiącach ćwiczeń wzięła udział w turnieju karate Budo-
kan Cup, gdzie zdobyła 2 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale. 

Fundacja prowadziła monitoring zajęć realizowanych w ramach programu – zarówno 
poprzez regularne kontakty ze sportowcami, jak i poprzez wizyty w miejscach realizacji 
wybranych projektów. 

Realizacji programu towarzyszyła ewaluacja, na podstawie wyników której zostanie opra-
cowana druga edycja programu. Ewaluacja była przeprowadzana na 3 sposoby:  

 Badania ilościowe ankietowe przeprowadzane wśród gimnazjalistów uczestni-
czących w zajęciach sportowych na początku i na koniec cyklu zajęć (opracowa-
nie ich wyników zostało powierzone Fundacji CBOS); 

 Badania jakościowe prowadzone przez dr. hab. Jacka Kurzępę wśród prowadzą-
cych zajęcia, gimnazjalistów i ich rodziców (7 grup); 

 Sonda wśród prowadzących zajęcia i analiza uwag zawartych w sprawozdaniach końco-
wych prowadzących zajęcia. 

  

Grupa Mirka Małka ćwiczy windsurfing na 
Jeziorze Rybnickim 

Ćwiczenia z karate shatokan z Maciejem 
Jędruszkiem 

Mem ze strony facebook.com/kumulacja-
aktywnosci 
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Wypowiedzi uczestników programu: 

Jaśmina Kuc 
akrobatka, realizująca we Wrocławiu projekt pn. „Gim-extrem”  

„Szybko okazało się, że zajęcia z gimnazjalistami muszą różnić się 
od typowych treningów akrobatycznych dla dzieci. Młodzież, która 
pojawiła się na zajęciach, była uprzedzona do gimnastyki. 
W większości obawiali się wykonania podstawowych elementów, 

jak stanie na rękach, czy przewrót w tył. Kartą przetargową stała się trampolina i mini 
tramp. Skoki były dla młodzieży czymś nowym, atrakcyjnym, wzbudzającym wiele pozy-
tywnych emocji. (…) Praca z młodzieżą w tym wieku nie jest łatwa, staraliśmy się opierać 
na kilku podstawowych zasadach: chęć poznania i zrozumienie każdego z uczestników. 
Indywidualizacja i dostosowanie zadań do sprawności każdego, zainteresowanie ich 
potrzebami i partnerskie podejście, możliwość wyboru i motywacja. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że nasze treningi były miejscem, do którego gimnazjaliści przychodzili, aby miło 
spędzić czas. Zadecydowały również o podejmowaniu aktywności fizycznej przez osoby, 
które do tej pory raczej stroniły od tego typu działań. Kumulacja Aktywności to wspaniała inicjaty-
wa, jakiej do tej pory brakowało! Trzymamy kciuki za kolejne edycje programu”. W sprawozdaniu 
z realizacji projektu dopisała: „To wspaniała inicjatywa, z której powinniśmy być dumni i chwalić się 
nią wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe!!!” 

 

Paweł Najdek 
ciężarowiec, prowadzący w Chraplewie zajęcia pn. „W silnym ciele, 
silny duch” 

„Prowadzę zajęcia w gimnazjum niepublicznym, w którym naukę 
kontynuują uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie poradzili sobie 
z nauką w zwykłych gimnazjach. (…) Jest to młodzież, która została 

usunięta z innych placówek gimnazjalnych z powodu słabych wyników w nauce lub z 
powodu złego zachowania, a czasem przeniesiona z powodu złamania prawa i decyzją 
sądu pozostająca pod nadzorem kuratora. (…) To młodzież z wieloma deficytami wycho-
wawczymi z przeszłości, z bardzo różnych powodów. Ale młodzież bardzo wartościowa. 
(…) Wcześniej pracowałem z niektórymi z tych uczniów na zajęciach z podnoszenia cięża-
rów i zauważyłem, że właśnie te dzieciaki doskonale odnajdują się w zajęciach sportowych. 
A najzwyczajniej, nie mają takiej możliwości. Więc realizacja projektu to dla nich wielki prezent i jest 
to widoczne na każdych zajęciach. (…) Do tej pory jedynym ograniczeniem był brak środków na 
realizację zajęć sportowych. Zmieniło się to dzięki programowi Kumulacja Aktywności. Myślę, że po 
prostu trzeba pokazać młodym ludziom różne możliwości aktywności fizycznej. Trzeba im pokazać, 
jak takie zajęcia mogą być fajne i atrakcyjne.” 

 

Uczestnicy zajęć (wypowiedzi anonimowe z ankiet ewaluacyjnych): 

 „Cieszę się, że istnieją tego typu zajęcia, są w dobrym miejscu i czasie, trenerzy są napraw-
dę dobrzy, wiele nauczyłem się na zajęciach. Jest to też świetna rozrywka!” 

 „Chciałbym, żeby trwało to całe życie, ponieważ podoba mi się ten sport!” 

 „By odbywało się takich zajęć więcej z innych rodzajów sportów!” 

 „Uważam, że mój trener trenuje mnie jak najlepiej potrafi, a ja widzę u siebie postępy.” 
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Program STYPENDIUM NA MEDAL 
To nowy program sportowy Fundacji, stwarzający szanse rozwoju dla utalentowanych sportow-
ców, którzy z zaangażowaniem oddają się swojej sportowej pasji. Dzięki wypłacanym w każdym 
miesiącu stypendiom, mogą oni doskonalić swoje umiejętności i rozwijać karierę, inwestując 
przekazywane im wsparcie w rozmaite działania podnoszące ich poziom sportowy. 

 budżet programu w 2013 r.: 90 000,00 zł 
 realizator programu: Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/sport/stypendium-na-medal 
 odbiorcy: sportowcy 

Prace nad przygotowaniem i wdrożeniem programu stypendialnego pn. „Stypendium na medal” 
dla młodych i wyróżniających się sportowców Fundacja rozpoczęła wiosną 2013 r. Po przeprowa-
dzeniu analizy systemu wspierania polskich sportowców, możliwości otrzymywania przez nich 
wsparcia finansowego, oraz po odbyciu spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego, zosta-
ły opracowane szczegółowe założenia i dokumenty programowe. 

W październiku została zmodyfikowana formuła programu w taki sposób, że odtąd stypendystami 
mogły zostawać także osoby prezentujące unikalną pasję sportową w sportach innych niż indywi-
dualne dyscypliny olimpijskie. 

W 2013 roku w programie uczestniczyli następujący sportowcy: 

Natalia Partyka (stypendystka od 1.07.2013 r.) – tenis stołowy, 4-krotna reprezentantka Polski 
na Igrzyska Paraolimpijskie, od Sydney 2000 do Londynu 2012, 3-krotna złota medalistka tych 
Igrzysk, a także uczestniczka Igrzysk Olimpijskich 2008 i 2012. Jest ambasadorem programu 
rozwoju tenisa stołowego Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego „ITTF DREAM BUIL-
DING”, kierowanego do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

 
Piotr Myszka (stypendysta od 1.07.2013 r.) – żeglarstwo, klasa RS:X, jeden z trzech członków 
najwyższej kategorii A-1 Kadry Szkolenia Olimpijskiego Polskiego Związku Żeglarskiego, medali-
sta mistrzostw świata i Europy w latach 2010-2011. Laureat nagrody Fair Play Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego za rok 2012. Mocno zaangażowany w działania promujące żeglarstwo wśród 
najmłodszych adeptów tego sportu, a szczególnie wychowanków domów dziecka. Jego celem 
jest medal Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. 

 

Łukasz Nowak (stypendysta od 1.07.2013 r.) – lekka atletyka, chód sportowy, reprezentant 
Polski na ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie w chodzie sportowym na 50 km zajął 8. 
miejsce (po weryfikacji wyników). Powtórzył to osiągnięcie na Lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Świata Moskwa ‘2013, po rywalizacji z całą czołówką światową w tej samej konkurencji. 

 

Para sportowa Magdalena Klatka i Radosław Chruściński (stypendyści od 1.07.2013 r.) - łyż-
wiarstwo figurowe, najmłodsza para sportowa mistrzostw świata i Europy 2013 r. – zajęli 15. 
miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów i 18. miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów. 
Kandydowali do startu na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, uczestnicząc w zawodach kwalifika-
cyjnych we wrześniu 2013 r. w Obersdorfie, ale kwalifikacji nie zdobyli. 

 
Bartosz Ostałowski (stypendysta od 1.10.2013 r.)  – niepełnosprawny, 27-letni pasjonat spor-
tów motorowych – drifter i kierowca sportowy z Nowego Sącza, kierujący autem za pomocą 
lewej stopy. Jego celem jest rywalizacja z osobami pełnosprawnymi w rajdach samochodowych. 
A oprócz tego … maluje obrazy (również stopą)! Planuje podjęcie działań popularyzujących drift 
wśród młodzieży. 
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Anna Figura (stypendystka od 1.10.2013 r.) - narciarka wysokogórska z Łysej Polany k. Zakopa-
nego, jedna z najbardziej uzdolnionych polskich zawodniczek w ski-alpinizmie. Startując w kate-
gorii espoir (tzw. „nadzieje”, seniorki do lat 23), godnie reprezentowała Polskę na mistrzostwach 
świata i Europy w 2012 i 2013 roku, zajmując medalowe miejsca w sprincie i w biegu indywidu-
alnym. 

 
W okresie uczestnictwa w programie każdy stypendysta otrzymywał comiesięczne stypendium 
w wysokości 3 000 zł brutto miesięcznie. 

Stypendia są przekazywane stypendystom na podstawie umów zawieranych bezpośrednio ze spor-
towcami lub z ich macierzystymi klubami sportowymi. Są one przeznaczone na pokrycie bezpo-
średnich kosztów szkolenia zawodnika, odnowy biologicznej i rehabilitacji, udziału w zawodach, 
kosztów tzw. „trenerskich”, a w szczególnych przypadkach – także na pokrycie bieżących, bytowych 
potrzeb sportowców. 

Warto odnotować sukcesy wspieranych sportowców odniesione w okresie pobierania stypendiów: 

 Piotr Myszka – otrzymał wyróżnienie Fair Play od PKOL za godną postawę 
sportową w roku 2012, zdobył 7. miejsce na Mistrzostwach Europy i tytuł mi-
strza Polski w żeglarskiej klasie RS:X, zajął 1. miejsce w regatach EUROSAF – 
Mistrzostwach Francji oraz został wybrany najlepszym sportowcem miasta 
Gdańska 2013 roku; 

 Łukasz Nowak – zajął 8. miejsce na sierpniowych Lekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Świata w Moskwie, w chodzie na 50 km; 

 łyżwiarze figurowi Magdalena Klatka i Radosław Chruściński reprezentowali 
Polskę w kwalifikacjach do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, rozegra-
nych we wrześniu w Obersdorfie; 

 Natalia Partyka skutecznie rywalizowała w polskiej ekstraklasie tenisa stoło-
wego i w turniejach międzynarodowych, a Międzynarodowa Federacja Teni-
sa Stołowego (ITTF) wybrała ją na pierwszego ambasadora programu „ITTF 
DREAM BUILDING” (program rozwoju tenisa stołowego, dedykowany dzieciom 
i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym); 

 Bartosz Ostałowski wystąpił w przejazdach pokazowych w ramach Kryterium 
Asów na ul. Karowej, kończącym Rajd Barbórki w Warszawie. 

Fundacja wyprodukowała krótki film o stypendyście Bartku Ostałowskim, który 
po raz pierwszy został zaprezentowany w listopadzie 2013 roku podczas Wielkiej 
Gali Integracji w warszawskiej Sali Kongresowej. Jego obszerne fragmenty zosta-
ły zaprezentowane także w Telewizji POLSAT (program „Bez Barier”), TVP2 (pro-
gram „Pytanie na śniadanie”) i TVP INFO (Studio LOTTO). Film jest dostępny na 
stronie internetowej Fundacji fundacjalotto.pl. 

W roku 2014 planowane jest rozszerzenie programu „Stypendium na medal”. 

  

Łukasz Nowak: 

“Były to moje pierwsze Mistrzostwa 
Świata. Rok temu debiutowałem na 
Igrzyskach z 9. miejscem w chodzie na 
dystansie 50 km, a więc teraz w Mo-
skwie apetyt był na finał światowego 
czempionatu. Tak się właśnie stało. 
8. miejsce i potwierdzenie dyspozycji 
z Londynu pokazuje, że praca jaką 
wykonuję idzie w dobrym kierunku. 
Krok po kroku w kierunku pozycji me-
dalowych. Taki jest mój cel i mam 
nadzieję, że to udowodnię w kolejnych 
najważniejszych imprezach świato-
wych”. 
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Filar II: KULTURA 

W ramach filaru Kultura Fundacja wspiera rozwój młodych artystów i ułatwia 

dostęp do kultury. W 2013 roku Fundacja zaangażowała się w realizację progra-

mu mentoringowego „1/1 Mistrz i Uczeń” (przy współpracy z Towarzystwem 

Inicjatyw Twórczych „ę”,) i podjęła działania promujące czytelnictwo wśród dzie-

ci i młodzieży. 

Działania Fundacji dopełniają działalność Totalizatora Sportowego w obszarze 

wspierania polskiej kultury. 

 

 

  

Spotkanie zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie (woj. łódzkie) według scenariusza „Brzydkie kaczątko” 
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Program 1/1 MISTRZ I UCZEŃ 
Pierwszy w Polsce program mentoringowy w obszarze kultury, 
który w innowacyjny sposób stworzył dziesięciu młodym artystom 
i animatorom kultury szansę na zrealizowanie własnych projek-
tów artystycznych lub społeczno-kulturalnych pod kierunkiem 
znanych i doświadczonych twórców. Jednocześnie program umoż-

liwia większy dostęp do kultury społecznościom lokalnym, w których żyją i pracują młodzi artyści. 

 budżet programu w 2013 r.: 442 838,52 zł 
 partnerzy: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/kultura/1na1, 1na1.e.org.pl 
 odbiorcy: 10 młodych artystów i animatorów kultury, 

10 wybitnych twórców, 
10 społeczności lokalnych 

Wierząc w skuteczność relacji „mistrz i uczeń” w procesie edukacji i międzypokoleniowego przeka-
zywania wiedzy i doświadczeń, Fundacja podjęła współpracę z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych 
„ę” przy realizacji programu mentoringowego, skierowanego do 
młodych artystów i animatorów kultury, stawiających dopiero 
pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej. W ramach programu 
uczestnicy otrzymali wsparcie merytoryczne uznanych artystów 
i pedagogów, a także pomoc profesjonalnych art-coachów i grant 
w wysokości 6 000 złotych brutto na pokrycie kosztów realizacji 
swoich pomysłów artystycznych i animacyjnych. Uczniowie mają 
okazję doskonalić się w swojej profesji poprzez czerpanie z najlep-
szych wzorców ale także pozyskują bardziej prozaiczne umiejętno-
ści, takie jak wyznaczanie celów, planowanie budżetu, czy rozlicza-
nie efektów działań, które pozwolą im w przyszłości w świadomy 
sposób kierować swoją karierą. 

Do uczestnictwa w programie w roli mistrzów zaproszono znanych 
twórców: Jolantę Dylewską, Zbigniewa Liberę, Oskara Dywickiego, 
Tadeusza Rolke, Tomasza Tomaszewskiego i Janusza Porębskiego 
oraz doświadczonych animatorów kultury: Zofię Bisiak, Janusza 
Byszewskiego, Bożenę Szroeder i Zofię Zaorską. Nad merytorycz-
nym poziomem programu pieczę objęła Rada Programowa w oso-
bach Marii Seweryn, Piotra Stasiaka oraz Magdaleny Wójcickiej. 

Rekrutację młodych twórców przeprowadzono w formie konkursu. 
Uczestnicy zostali wybrani spośród ponad 200 zgłoszeń w końcu 
sierpnia. 

 

Duety „Mistrzów i Uczniów”: 

 

PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY: 

Zbigniew Libera 

Karolina Grzywnowicz 

 
Projekt poświęcony  tożsamości i pamięci dawnych mieszkańców Bieszczad. Karolina poszukuje roślin, które 
wskazują na obecność człowieka w miejscach dawno przez ludzi opuszczonych – na terenach wysiedlonych 
bieszczadzkich wsi. Chce pokazać, że rośliny kiedyś uprawiane a teraz rosnące dziko są zapisem historii, że 
przechowują pamięć o tych zapomnianych miejscach i mogą stanowić klucz do ich zrozumienia. 

Opinie Mistrzów nt. relacji „mistrz – uczeń”: 

Tomasz Tomaszewski: 
„Zanim wymyślono szkolnictwo grupowe, wszy-
scy pobierali wiedzę i edukację właśnie w ten 
sposób. To jest najbardziej wyrafinowana forma 
uczenia. Myślę nawet, że najlepsza.” 

Jolanta Dylewska: 
„Mistrz jest kimś takim, kto potrafi cię dotknąć, 
byś sam coś znalazł. I to jest ogromnie ważne, 
żeby nie podawać rozwiązań tylko wskazywać 
kierunek.” 

Zofia Zaorska: 
„Mistrz powinien rozumieć, że nie we wszystkim 
musi być lepszy od Ucznia. We współczesnym 
świecie komunikujemy się taką ilością kanałów, 
że zwyczajnie nie da się na wszystkich tych po-
lach być równie dobrym. Często Uczniowie są w 
tej kwestii dużo sprawniejsi niż Mistrzowie. Ale 
nie ma w tym nic złego. Przecież to relacja, więc 
działa we dwie strony.” 
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PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY: 

Oskar Dawicki 

Tomasz Pilikowski 

 
Tomasz przygotowuje film, który opowiada historię matematyka, który nie potrafi poradzić sobie we współ-
czesnym świecie. Bohater czuje się przytłoczony postępującą dekonstrukcją i relatywizacją pojęć. Szukając 
prawdy, obiektywnych punktów odniesienia i definicji dochodzi do wniosku, że świat internetu jest bardziej 
prawdziwy i obiektywny niż życie w tzw. „realu”. 

 

FOTOGRAFIA 
DOKUMENTALNA: 

Tadeusz Rolke 

Zuzanna Nadzieja 

 
Zuzanna realizuje projekt fotograficzny, mający na celu utrwalenie pamięci o mikro życiu trwającym jeszcze w 
coraz częściej likwidowanych budkach dróżniczych i nastawniach. 

 

FOTOGRAFIA 
DOKUMENTALNA: 

Tomasz Tomaszewski 

Mateusz Baj 

 
Mateusz mierzył się z tematem pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Poprzez zdjęcia przedstawił 
sobie sąsiadów, którzy od II wojny światowej oddzieleni są od siebie sztuczną, nieistniejącą nigdy wcześniej 
granicą. 

 

DESIGN 
SPOŁECZNY: 

Jerzy Porębski 

Marcin Nowicki 

 
W swoim projekcie Marcin analizował i rozwijał koncepcje miejskiej instalacji, będącej wizualizacją stanów 
emocjonalnych użytkowników sieci społecznościowych. 
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FILM 
DOKUMENTALNY: 

Jolanta Dylewska 

Iwo Kondefer 

 
Iwo realizował film dokumentalny o Aldonie Plewińskiej – niepełnosprawnej fotomodelce, która urodziła się 
bez rąk i nogi i która obecnie zaczyna robić coraz większą karierę. Bohaterka filmu liczy, że poprzez fotomode-
ling zachęci niepełnosprawnych do nietypowych działań i otworzy na nie polskie społeczeństwo. 

 

ANIMACJA 
KULTURY: 

Janusz Byszewski 

Natalia Szostak 

 
Projekt ten, to kolejna odsłona trwającego od trzech lat projektu PLATERØWKA.  Tym razem animatorzy w cało-
ści skoncentrowali się na relacji z wybraną grupą mieszkańców. Podjęli wspólną próbę określenia swojego 
miejsca na tle krajobrazu dzielnicy i jego historii. 

 

ANIMACJA 
KULTURY: 

Bożena Szroeder 

Agnieszka Chlebowska 

 
Projekt dotyczył jednej z kamienic mieszczącej się na poznańskiej dzielnicy Jeżyce. W piwnicy, w której kiedyś mie-
ścił się zakład fotograficzny, w ramach projektu powstawała pracownia – miejsce spotkań, wydarzeń, warsztatów. 
„We współpracy z dziećmi i młodzieżą, mieszkańcami i miłośnikami Jeżyc zajęliśmy się odkrywaniem miejsca, bada-
niem jego sposobu istnienia oraz dzielnica jako przestrzeń społeczna, tworzywem działań jest słowo jako znak wizu-
alny oraz narzędzie opowiadania historii”, opowiada Agnieszka. 

 

ANIMACJA 
KULTURY: 

Zofia Bisiak 

Maria Dworak 

 
Projekt fotograficzny, w którym fotografia posłużyła za narzędzie interwencji socjalnej. W projekcie brali udział 
podopieczni organizacji pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wraz ze swoimi mistrzami – 
fotografami, w relacji indywidualnej, zgłębiali tajniki tejże sztuki, fotografując życie codzienne, postacie i przestrzeń 
w której funkcjonują. Projekt był okazją, aby dzieci pokazały ulice, dzielnice, miejsca, gdzie przebywają, gdzie się 
bawią, gdzie spędzają wolny czas tak jak sami je widzą. 
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ANIMACJA 
KULTURY: 

Zofia Zaorska 

Magdalena Przygońska 

 
Magda przygotowywała cykl warsztatów twórczych z seniorami. Ich motywem przewodnim będzie storytel-
ling, czyli sztuka opowiadania. „Spróbujemy ocalić od zapomnienia stare polskie podania i legendy - nasze 
działania będą miały charakter międzypokoleniowy – do projektu zaprosimy dzieci z okolicznych przedszkoli”, 
mówi młoda animatorka. 

 

We wrześniu 2013 na specjalnych warsztatach młodzi twórcy mogli poznać się wza-
jemnie, wymienić doświadczeniami, a także nauczyć się jak planować pracę, definio-
wać swoje potrzeby i osiągać założone cele. Od tego momentu rozpoczął się pięcio-
miesięczny okres wytężonej pracy par mistrz i uczeń nad doprecyzowaniem lub prze-
formatowaniem i realizacją autorskich projektów artystycznych. 

Cały program zakończy się w kwietniu 2014 roku prezentacjami dokonań artystycz-
nych lub wydarzeniami animacyjnymi w społecznościach lokalnych młodych twórców 
i animatorów kultury oraz specjalną publikacją podsumowującą efekty całego pro-
gramu. 

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” - partner Fundacji w tym programie, jest stowarzyszeniem 
którego celem jest upowszechnianie kultury i aktywizowanie środowisk lokalnych. Od 2002 roku 
prowadzi w całej Polsce projekty społeczno-kulturalne, m.in. „Spółdzielnię Młodych Twórców”, 
„Obywatele działają” czy „Otwarty sektor kultury”. 

  

Warsztaty dla Uczniów, wrzesień 2013 
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Program MILION PRZYGÓD Z KSIĄŻKĄ 
Program miał na celu zwiększanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach akcji wsparcie 
otrzymały małe biblioteki publiczne, nie tylko poprzez zwiększenie ich księgozbiorów ale także 
poprzez pomoc w wypełnieniu przez nie funkcji edukacyjnej i animacji społeczno-kulturalnej. 

 budżet programu w 2013 r.: 42 633,71 zł 
 partnerzy: Wydawnictwo Media Rodzina, 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 

 więcej informacji: fundacjalotto.pl/kultura/milion-przygod-z-ksiazka 
 odbiorcy: dzieci i młodzież oraz biblioteki publiczne na terenie całej Polski 

W związku z sukcesem jaki odniosła 4. edycja programu wolontariatu pracowniczego „Kumulacja 
Dobrej Woli”, w ramach której wolontariusze LOTTO promowali czytelnictwo wśród dzieci i mło-
dzieży, Fundacja postanowiła kontynuować działania w tym obszarze. Do współpracy zostały zapro-
szone Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej Cal – organizacje o ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu projektów spo-
łecznych i edukacyjnych, a Wydawnictwo Media Rodzina przekazało 5 000 tysięcy książek. 

Akcja miała formułę konkursu w którym mogły wziąć udział biblioteki publiczne z całej Polski. 
Pierwsze 100 bibliotek, które zgłosiły chęć przeprowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży otrzymało po 50 książek dla dzieci i młodzieży (decydowała kolejność zgłoszeń). Akcja spo-
tkała się z ogromnym zainteresowaniem bibliotek i nabór  trzeba było zakończyć już po 2 godzinach 
od ogłoszenia!  

Wszystkie biblioteki, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie otrzymały książki, a w 
okresie wakacyjnym przeprowadziły zajęcia animacyjno-edukacyjne na podstawie dostarczonych 
im scenariuszy zajęć dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Do wyboru było 10 scenariuszy, 
opartych o tematykę przekazanych książek. Opracowaniem scenariuszy zajęli się psycholodzy i 
pedagodzy związani ze Stowarzyszeniem CAL. Zostały one opublikowane 
na stronach internetowych organizatorów na licencji Creative Commons, 
dzięki czemu mogą z nich korzystać nie tylko uczestnicy akcji „Milion 
Przygód z Książką” ale także wszystkie inne biblioteki oraz instytucje edu-
kacyjne i kulturalne. 

Po zakończeniu wszystkich zajęć, Fundacja ogłosiła konkurs na najlepszą 
relację z przeprowadzonych zajęć animacyjnych, umieszczoną na lokal-
nych stronach internetowych. Zgłosiło się 25 bibliotek. Komisja Konkur-
sowa nagrodziła trzy biblioteki (Gminną Bibliotekę Publiczną w Sławnie, 
Bibliotekę Publiczną im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, oraz 
Bibliotekę Publiczną w Sławie - filia w Starym Strączu). Laureaci otrzymali 
nagrody – projektory multimedialne. 

Dzięki temu, że Fundacji udało się zaoszczędzić część środków przezna-
czonych na realizację projektu „Milion przygód z książką”, możliwe było 
wsparcie także kolejnego przedsięwzięcia mającego na celu promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Media Rodzina zor-
ganizowało i przeprowadziło akcję pn. „Książkobus”. W pierwszym tygo-
dniu października kolorowy Książkobus odwiedził 13 miejscowości woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego (Olsztyn, Szczytno, Nidzica, Działdowo, 
Iława, Ostróda, Morąg, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Korsze, Kętrzyn, 
Giżycko, Mrągowo). Książkobus powitały miejskie biblioteki wraz z 
uczniami z wybranych szkół podstawowych. Dzieci brały udział w konkur-
sach i zabawach organizowanych przez biblioteki, po czym miały możli-
wość zajrzenia do Książkobusa, w którym czekały na nie nagrody i posta-
cie z bajek. Zaangażowanym bibliotekom zostało przekazanych łącznie 
ponad 7 000 książek. 

  

Zajęcia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 
Zagórowie 

Książkobus w Lidzbarku Warmińskim 
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Filar III: BEZPIECZNA ROZRYWKA 

Jednym z priorytetów Fundacji LOTTO Milion Marzeń jest promowanie odpo-

wiedzialnej rozrywki i edukacja nt. ryzyka uzależnienia od hazardu. Chcąc wspie-

rać Totalizator Sportowy w kształtowaniu bezpiecznych wzorców korzystania 

z gier hazardowych, Fundacja realizuje program „Bezpieczna Rozrywka”, będący 

kontynuacją prowadzonego wcześniej programu „Bezpieczna Gra”. W tym ob-

szarze Fundacja współpracuje z ekspertami, a swoje działania kieruje zarówno do 

całego społeczeństwa, jak i do swojego Fundatora. 

Ten obszar działań Fundacji jest adresowany do: 

 wszystkich osób, które pośrednio lub bezpośrednio są dotknięte uzależnieniem 

od hazardu lub narażone na takie ryzyko, 

 pracowników Totalizatora Sportowego i sprzedawców LOTTO. 
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Baza wiedzy JAK GRAĆ ODPOWIEDZIALNIE 

Od 2011 roku Fundacja tworzy i rozwija bazę wiedzy, służącą popularyzowaniu zasad bezpiecznej 
rozrywki. O tym co to jest hazard, czy codzienne granie w LOTTO oznacza, że jest się osobą uza-
leżnioną, gdzie jest granica pomiędzy graniem zwyczajnym a graniem problemowym, czy też kto 
jest najbardziej narażony na uzależnienie od hazardu można dowiedzieć się ze strony jakgracod-
powiedzialnie.pl. 

 budżet programu w 2013 r.: 696,54 zł 
 realizator: Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
 więcej informacji: jakgracodpowiedzialnie.pl, 

fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie 
 odbiorcy: gracze LOTTO, osoby zainteresowane działaniami Fundacji, 

wynikami badań przeprowadzonych przez Fundację 

Gromadzona jest tu przede wszystkim wiedza dotycząca profilaktyki ryzyka uzależnienia od hazar-
du. Można dowiedzieć się m.in. czym jest hazard i jakie są symptomy uzależnienia od niego, oraz 
gdzie powinny kierować się osoby potrzebujące wsparcia. Wyjaśniamy także, czy granie w gry licz-
bowe lub zdrapki może doprowadzić do uzależnienia oraz dlaczego dzieciom nie wolno grać w gry 
LOTTO. 

Baza zawiera też bibliotekę z wynikami badań dotyczących uzależnienia od hazardu, materiałami ze 
szkoleń i konferencji dla terapeutów uzależnienia od hazardu oraz adresy wybranych stron interne-
towych (wywiady, artykuły, witryny wspólnot anonimowych hazardzistów). 

Można tu znaleźć też informacje o tym jakie projekty z zakresu bezpiecznej gry (responsible ga-
ming) zrealizowała dotychczas Fundacja LOTTO Milion Marzeń, oraz jakie działania w tym obszarze 
prowadzą inne firmy loteryjne na świecie. 

Informacje o tym jak grać bezpiecznie w gry i loterie LOTTO, oraz w których placówkach prowadzo-
ne są nieodpłatne terapie uzależnienia od hazardu znajdują się też na telefonicznej linii wsparcia 
dla graczy (0800 100 800), prowadzonej przez Fundację wspólnie z Totalizatorem Sportowym. 
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Projekt szkoleniowy ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA II 

W 2013 r. Fundacja zrealizowała drugą edycję projektu szkoleniowego dla 
pracowników Totalizatora Sportowego i sprzedawców LOTTO z cyklu „Od-
powiedzialny Sprzedawca”. Miał on na celu zwiększenie świadomości osób 

odpowiedzialnych za sprzedaż produktów LOTTO na temat uzależnienia od hazardu. Była to kon-
tynuacja projektu przeprowadzonego pilotażowo w 2012 roku. 

 budżet programu w 2013 r.: 124 591,86 zł 
 współpraca: Ministerstwo Zdrowia, 

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” 
Totalizator Sportowy sp. z o.o. 

 więcej informacji: fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/odpowiedzialny-sprzedawca 
 odbiorcy: Sprzedawcy LOTTO i pracownicy Totalizatora Sportowego 

Szkolenie było skierowane do operatorów gier losowych – kolektorów fizycznych oraz pracowników 
Totalizatora Sportowego z otoczenia sprzedaży. Jego głównym celem było zwiększenie wśród 
uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie promowania odpowiedzialnego i kontrolowanego 
grania oraz rozpoznawania symptomów grania problemowego i patologicznego. 

W oparciu o doświadczenia szkoleń przygotowanych i prze-
prowadzonych przez Fundację w 2012 roku, przy współpracy 
z Mazowieckim Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uza-
leżnionych „Powrót z U” oraz z Działem Sprzedaży i Marketin-
gu Totalizatora Sportowego sp. z o.o., został opracowany pro-
gram szkoleń oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Każdy 
uczestnik otrzymał broszurę, będącą kompendium wiedzy na 
temat hazardu, uzależnienia od hazardu i bezpiecznej gry. 
Fundacja przeprowadziła rekrutację uczestników szkoleń 
w 11 oddziałach Totalizatora Sportowego na terenie całej 
Polski. W rezultacie odbyło się 20 szkoleń w 11 miastach, 
w których uczestniczyło 392 sprzedawców LOTTO i pracowni-
ków Totalizatora Sportowego z Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Lublina, 
Krakowa, Bydgoszczy, Szczecina, Olsztyna, Opola, Gdańska 
i Warszawy. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału 
w szkoleniu „Odpowiedzialny Sprzedawca”. 

Projekt otrzymał finansowe wsparcie z Ministerstwa Zdrowia 
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardo-
wych. 

Na zakończenie projektu powstał raport zawierający wnioski 
końcowe i rekomendacje odnośnie przyszłych szkoleń. Funda-
cja planuje kontynuować takie szkolenia w 2014 roku dla ko-
lejnych sprzedawców LOTTO – kolektorów prawnych oraz 
pozostałych kolektorów fizycznych, którzy nie zostali objęci 
szkoleniami w 1. i 2. edycji projektu, a także dla pracowników 
Totalizatora Sportowego. 

  

Szkolenie "Odpowiedzialny Sprzedawca” w Łodzi 

Szkolenie "Odpowiedzialny Sprzedawca” w Lublinie 
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Konkurs na najlepsze prace magisterskie dot. uzależnienia od hazardu  

W styczniu 2013 roku zakończył się konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce uzależ-
nień od gier pieniężnych, ogłoszony przez Fundację LOTTO Milion Marzeń w listopadzie 2011 r. 
Konkurs trwał przez cały rok akademicki 2011/2012. Był to pierwszy taki konkurs w Polsce. Jego 
celem było zachęcenie studentów ostatnich lat wydziałów humanistycznych do pogłębienia wie-
dzy na temat profilaktyki uzależnienia od hazardu oraz prowadzenia badań poświęconych oso-
bom uzależnionym i zagrożonym ryzykiem. 

 budżet programu w 2013 r.: 18 925,50 zł 
 współpraca: dr Ewa Woydyłło, Jacek Santorski 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/konkurs-na-

prace-magisterskie 
 odbiorcy: studenci ostatnich lat wydziałów humanistycznych 

Jury w składzie: 

 dr Ewa Woydyłło – psycholog i terapeuta uzależnień, 
 Jacek Santorski – psycholog społeczny i biznesu oraz 
 Anna Zawadzka – Prezes Fundacji LOTTO Milion Marzeń 

nagrodziło 6 absolwentów z Warszawy, Gdańska, Lublina, Poznania i Wrocławia. 

Uroczystość rozdania nagród odbyła się 31 stycznia 2013 roku 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Miejsce I oraz nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł została przy-
znana Monice Bogusz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwer-
sytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za pracę magisterską pt. 
„Poczucie własnej skuteczności i poczucie umiejscowienia kontroli 
a uprawianie hazardu”. 

Miejsce II i nagrodę 3000 zł otrzymała Magdalena Dyś z Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „Rozmiar i 
formy uzależnień młodzieży licealnej i studentów od internetu i gier 
internetowych”. 

Miejsce III i nagroda 2000 zł przypadły Natalii Kamili Gomółce z Wydziału Nauk Humanistycznych i 
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską pt. „Temperamentalne i oso-
bowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od hazardu”. 

Wyróżnienia otrzymały: 

 Bogumiła Nowaczyk, absolwentka pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Hazard a postawy rodzicielskie”, 

 Monika Załuga z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjaliza-
cji Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. 
„Patologiczny hazard”, 

 Marzena Górska – Wydział Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II za pracę magisterską pt. 
„Poczucie jakości życia a aktywność hazardowa młodzieży”. 

  

Uczestnicy gali wręczenia nagród 

Dr Ewa Woydyłło: 

„Mamy czym się pochwalić. Wiemy, jak pomagać 
uzależnionym od hazardu. I choć brakuje nam ro-
dzimych opracowań tego problemu, to dzięki kon-
kursom takim jak „Wygraj z hazardem”, sytuacja ta 
ulega znacznej poprawie.” 
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Badanie pn. „Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście 
wybranych potencjalnych zmian na rynku gier hazardowych w Polsce” 

W listopadzie 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu badawczego przy współpracy z Uniwersy-
tetem Warszawskim. Celem projektu jest określenie społecznej odpowiedzialności Totalizatora 
Sportowego w kontekście wybranych potencjalnych zmian na rynku gier hazardowych w Polsce 
oraz zbadanie wpływu produktów i reklam Totalizatora Sportowego  na uzależnienie od hazardu. 

 budżet programu w 2013: 14 410,00 zł 
 współpraca: Uniwersytet Warszawski 

Totalizator Sportowy sp. z o.o. 
 odbiorcy: społeczeństwo, Totalizator Sportowy sp. z o.o. 

W 2013 r. zostały przeprowadzone prace przygotowawcze do uruchomienia projektu. Przy współ-
pracy z zespołem badawczym oraz przedstawicielami Totalizatora Sportowego uzgodniono zakres 
merytoryczny badania i podpisano umowę z Uniwersytetem Warszawskim. 

Działania w projekcie zakładają przeprowadzenie analizy danych zastanych (krajowych i zagranicz-
nych), w tym przegląd opracowań teoretycznych oraz wykonanie badań uzupełniających. 

Pierwszy etap realizacji projektu rozpoczął się w listopadzie 2013 r., a zakończy w kwietniu 2014 r.  
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Projekt szkoleniowy JAK POWSTRZYMAĆ USTAWIANIE MECZÓW 

We wrześniu 2013 r. Fundacja LOTTO Milion Marzeń włączyła się w realizację projektu „Staying 
on side: How to stop match-fixing”, realizowanego przez Fundację Ekstraklasy przy współpracy 
z Transparency International - międzynarodową organizacją zwalczającą praktyki korupcyjne, 
Bundesligą i European Professional Football League. Jego celem jest uświadomienie adeptom 
futbolu zagrożeń płynących z gier hazardowych i ustawiania wyników meczów. 

 budżet programu w 2013 r.: 20 000 zł 
 współpraca: Fundacja Ekstraklasy S.A., Transparency International, 

Bundesliga i European Professional Football League 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/ekstraklasa 
 odbiorcy: młodzi piłkarze 

Problem obstawiania wyników meczów i uzależnienie od hazardu dotyka wielu sportowców i po-
woduje załamanie ich karier oraz problemy w życiu prywatnym. Szczególnie podatni na te zagroże-
nia są młodzi sportowcy, którzy zaczynają zarabiać duże pieniądze. Następstwem tych zagrożeń 
staje się problem ustawiania wyników meczów. Fundacja Ekstraklasy poprzez Ekstraklasę S.A. ma 
możliwość dotarcia do sportowców i wychowawców, i dzięki działaniom prewencyjnym zapobiec 
tym problemom. Jego realizacja umożliwi dotarcie do szerokiej grupy młodych ludzi, prawdopo-
dobnie nie zdających sobie sprawy z zagrożeń uzależnieniami. 

Projekt zakłada przeszkolenie najpierw trenerów w 16 klubach sportowych, którzy następnie prze-
prowadzą szkolenia dla grup młodzieżowych we wszystkich klubach Ekstraklasy. Do końca sezonu 
2013/2014 zostanie przeszkolonych łącznie ok. 1 200 osób. 

Podczas szkoleń, które w formie warsztatów zostaną przeprowadzone z udziałem piłkarzy wszyst-
kich Klubów Ekstraklasy, wykwalifikowani trenerzy będą na konkretnych przykładach tłumaczyć, 
w jakich sytuacjach o tle korupcyjnym mogą znaleźć się młodzi piłkarze i na jakie naciski mogą być 
narażeni. 

Program edukacyjny został opracowany na bazie doświadczeń tak uznanych instytucji jak Transpa-
rency International oraz Bundesliga. Materiały z podobnych szkoleń, jakie od kilku lat są prowadzo-
ne w niemieckich klubach,  zostały przetłumaczone na język polski 

Fundacja dofinansowała realizację projektu kwotą 20 000 zł. 
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Filar IV: KUMULACJA DOBREJ WOLI 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń jest organizatorem programu wolontariatu pra-

cowniczego dla pracowników i współpracowników Totalizatora Sportowego. 

Program zakłada bezpośrednie angażowanie pracowników jako wolontariuszy, 

w rozwiazywanie lokalnych problemów społecznych. W akcje wolontariackie 

angażują się także rodziny pracowników i inne osoby, którym problemy konkret-

nych społeczności, nie są obojętne. 

 

 
Wolontariusze LOTTO podczas dnia dziecka w wiosce indiańskiej, Zuzela 
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KUMULACJA DOBREJ WOLI 

Program powstał w odpowiedzi na oczekiwania pracowników, któ-
rzy dostrzegają potrzeby społeczne w ich otoczeniu. Nawet jeżeli 
poszczególne projekty mają niewielki zasięg, to dotyczą bardzo kon-
kretnych miejsc, bardzo konkretnych spraw i bardzo konkretnych 
ludzi. 

 budżet programu w 2013 r.: 164 768,35 zł 
 realizatorzy programu: Fundacja LOTTO Milion Marzeń i wolontariusze LOTTO 

(pracownicy Totalizatora Sportowego i sprzedawcy LOTTO) 
 współpraca: Totalizator Sportowy sp. z o.o. 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/wolontariat 
 odbiorcy: lokalne społeczności 

W marcu 2013 roku Fundacja ogłosiła czwartą edycję konkursu „Kumulacja Dobrej Woli”. Jej tema-
tem przewodnim była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Oprócz grantów w wys. 
do 3 000 zł / projekt, każdy zespół wolontariuszy miał możliwość otrzymania od Fundacji pakietu 
kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży. Partnerem tej akcji było Wydawnictwo Media Rodzina, 
które na ten cel nieodpłatnie przekazało Fundacji aż 1000 takich książek. Spośród 24 nadesłanych 
do Fundacji zgłoszeń od zespołów wolontariackich, Kapituła Programu wybrała do dofinansowania 
21 projektów. Fundacja przeszkoliła liderów projektów z zakresu zarządzania projektem, rozliczania 
dofinansowania i pełnienia roli lidera. Ostatecznie, we wszystkich projektach wzięło udział 111 
wolontariuszy LOTTO z 9 oddziałów i z centrali Totalizatora Sportowego, a ich beneficjentami było 
ponad 2000 osób z całej Polski. 

Piąta edycja programu odbyła się jesienią i zimą 2013 roku. Była ona skierowana na projekty zwią-
zane z promocją sportu, co stanowiło dopełnienie flagowego programu Fundacji pn. „Kumulacja 
Aktywności”. Do Fundacji wpłynęło od 71 wolontariuszy 13 wniosków i wszystkie otrzymały dofi-
nansowanie. Realizacja akcji zakończy się w lutym 2014 r. Do wybranych projektów promujących 
sport i aktywność fizyczną, zostali zaangażowani wybrani sportowcy - mistrzowie uczestniczący 
w programie „Kumulacja Aktywności”. 

Filmowe relacje z wybranych projektów zrealizowanych w ramach 4. i 5. edycji programu są do-
stępne na stronie fundacjalotto.pl. 

Projekty zrealizowane w ramach 4. edycji programu: 

„Kolorowa kuchnia – warsztaty kulinarne”, Warszawa  
Lider: Anna Banaszczyk – Specjalista w Zespole Wsparcia Sprzedaży, Oddział Warszawa 

14 pracowników warszawskiego oddziału Totalizatora Sportowego zorganizowało wspólne 
warsztaty kulinarne dla osób samotnych i pozbawionych na co dzień kontaktu z bliskimi – 
seniorów ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” oraz wychowanków Domu Dziecka 
w Józefowie. Wolontariusze zorganizowali również głośne czytanie książek, chcąc w ten 
sposób zaostrzyć u dzieci apetyt na literaturę. Po akcji, otrzymane książki zasiliły bibliotecz-
kę Domu Dziecka. 

„Laboratorium wiedzy i nowych doświadczeń”, Warszawa  
Lider: Agnieszka Fidos-Golik – Specjalista w Zespole Wsparcia Oddziałów, Centrala Totalizatora Sportowego 

4 wolontariuszy LOTTO – pracowników Centrali Totalizatora Sportowego – zorganizowało dla 28 wychowan-
ków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej wycieczkę do nowoczesnego Centrum Nauki. Dzieci poszerzyły 
swoją wiedzę i naocznie przekonały się, że nauka to nie nudna wiedza książkowa, ale prawdziwa i fascynująca 
przygoda! Wolontariusze podarowali dzieciom książki, m.in. o życiu i dziełach najwybitniejszych artystów i 
naukowców. 

„My dla Was, Bajkowych Stworków”, Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie) 
Lider: Elżbieta Kachniarz – Kolektor, Katowice 

5 wolontariuszy LOTTO - kolektorów i pracowników Totalizatora Sportowego w Katowicach, wspólnie z zu-
chami wyremontowali miejsce zbiórek 12. Gromady Zuchowej „Bajkowe Stworki” z Czechowic-Dziedzic. W 
efekcie, ponure pomieszczenie stało się przyjazną i nowoczesną „zuchówką”. Uczestnicy projektu pomalowali 
ściany, położyli wykładziny i umeblowali lokal, a na zakończenie - wykonali fantazyjne dekoracje. Wolontariu-

Projekt „Kolorowa kuchnia – warsztaty kuli-
narne” 
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sze podarowali zuchom książki i stworzyli małą biblioteczkę w której zorganizowali też dwie akcje głośnego 
czytania „Noc z Andersenem” i „Bajkowe Popołudnie”. 

„Czytasz i… świat się zmienia!”, Łódź  
Lider: Dariusz Sobczyński - St. Inspektor w Zespole Wsparcia Sprzedaży, Oddział Łódź 

4 pracownicy łódzkiego oddziału Totalizatora Sportowego zorganizowali zabawy dla dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 71, poprzez które pomagali im dostrzec w literaturze niewyczerpane źródło pomysłów na spędzanie 
wolnego czasu. Zorganizowali warsztaty plastyczne, konkursy recytatorskie i turnieje wiedzy, 
w których wykorzystano książki podarowane przez Wydawnictwo Media Rodzina. Nie zabra-
kło oczywiście wspólnego czytania. Zwieńczeniem akcji było utworzenie „Klubu dobrej książ-
ki”, który ma stale zachęcać dzieci do regularnej lektury. 

„Milion kucyków”, Poznań  
Lider: Krzysztof Kędziora – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Poznań 

To projekt przygotowywany przez 6 pracowników Totalizatora Sportowego w Poznaniu na 
rzecz Fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”, która organizuje zajęcia hipoterapii dla dzieci z 
porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem Downa. Wolontariusze przeprowadzili zawo-
dy jeździeckie dla podopiecznych - przygotowali konie, zbudowali podium i widownię oraz 
wykonali dekoracje, a podczas zawodów byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo i atmosferę 
imprezy. Wolontariusze zakupili profesjonalny sprzęt nagłaśniający, który ułatwi w przyszło-
ści organizowanie zajęć hipoterapii i podobnych imprez sportowych. 

„Pierwsza pomoc przedmedyczna dla dzieci i młodzieży”, Warszawa  
Lider: Małgorzata Nowożeniuk – Specjalista w Zespole Eventów i Akcji Specjalnych, Centrala Totalizatora 
Sportowego 

Nie zawsze jesteśmy w stanie ustrzec się przed drobnym skaleczeniem czy poważniejszym wypadkiem. Dlate-
go warto uczyć się od małego pierwszej pomocy. Celem projektu zorganizowanego przez 6 pracowników 
Centrali Totalizatora Sportowego była edukacja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Warszawie i podopiecz-
nych TPD Praga Południe nt. pierwszej pomocy oraz zwiększenie ich wiary we własne siły. 
Dzieci uczyły się jak redukować stres wynikający z kontaktu z osobą poszkodowaną oraz 
poznawały konkretne techniki udzielania pomocy w przypadku zadławienia, opatrywania 
złamań, ran i krwotoków. Projekt obejmował również wycieczkę do zoo i do parku linowe-
go. 

„Dzień Dziecka w wiosce indiańskiej”, Zuzela (woj. mazowieckie) 
Lider: Beata Rumińska – Specjalista w Zespole Podatków, Centrala Totalizatora Sportowego 

5 Wolontariuszek z Centrali Totalizatora Sportowego oraz pracownicy Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Zuzeli zorganizowali dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
piknik indiański. Celem projektu było rozwijanie u podopiecznych Ośrodka nowych umiejęt-
ności, czemu zwykle towarzyszy wyzwalanie pozytywnych emocji i wzrost wiary we własne 
siły. Dzieci miały okazję samodzielnie rozstawiać indiańskie namioty, uczestniczyć w wyści-
gach w workach, płukać złoto, rzucać podkową, czy malować twarze. Wolontariusze przekazali również dzie-
ciom książki, które w ciekawy i przystępny sposób pomogą im odkrywać piękno świata. Piknik zakończyło 
wspólne ognisko z kiełbaskami i śpiewaniem. 

„Dzień Dziecka – Kubusiowe Czarowanie”, Długa Szlachecka (woj. mazowieckie) 
Lider: Elżbieta Otto – Główny Specjalista w Zespole Podatków, Centrala Totalizatora Sportowego 

Grupa 5 pracowników Centrali Totalizatora Sportowego postanowiła wyczarować uśmiechy na twarzach po-
dopiecznych Stowarzyszenia „Kubuś”. Są to najczęściej dzieci autystyczne, z zespołem Downa, z porażeniem 
mózgowym oraz z zaburzeniami mowy i słuchu. Ten ambitny projekt wymagał od wolontariuszy niezwykłej 
kreatywności oraz opracowania bardzo atrakcyjnych zajęć takich jak: gry i zabawy ruchowe, tworzenie wiel-
kich baniek mydlanych, czerpanie papieru, wspólne tańce i spacery. 

„Poznaj świat przez działanie”, Bydgoszcz 
Lider: Piotr Żuk – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Bydgoszcz 

Akcja 6 pracowników oddziału Totalizatora Sportowego w Bydgoszczy została zorganizowa-
na z myślą o dzieciach niewidomych i słabo widzących - podopiecznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Wolontariusze zorganizo-
wali warsztaty, podczas których poprzez dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych zachę-
cali podopiecznych Ośrodka do samodzielnego odkrywania świata. Takie zabawy, jak: „doty-
kam i rozpoznaję kształty i faktury”, „słucham i rozpoznaję dźwięki”, czy „działam i tworzę” 
sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a przy okazji pozwoliły im zdobywać nowe doświadcze-
nia oraz redukować lęk przed samodzielnym podejmowaniem aktywności poznawczych. 

  

Projekt „My dla Was, Bajkowych Stworków" 

Projekt „Dzień Dziecka w wiosce indiańskiej” 

Projekt „Zielony Kącik Książki – czytam tu 
i tam” 
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„Zielony Kącik Książki – czytam tu i tam”, Łańcut (woj. podkarpackie) 
Lider: Dorota Wiktor – Kasjer, Oddział Rzeszów 

Tajemniczy ogród, w którym rozbrzmiewają baśniowe historie… brak takich miejsc jest szczególnie dotkliwy 
dla dzieci mieszkających w popularnych „blokowiskach”. Dlatego grupa 7 wolontariuszy LOTTO z Rzeszowa 
zagospodarowała część ogrodu należącego do Przedszkola nr 5 w Łańcucie. Oczyścili teren, przekopali ziemię i 
zasadzili rośliny, zbudowali bajeczne pergole oraz zmontowali półki na książki. W ten sposób w świecie z beto-
nu stworzyli przepiękny ogród sprzyjający rozwojowi dziecięcej wyobraźni - baśniowe miejsce, w którym dzieci 
mogą wypoczywać, słuchając niezwykłych bajek i legend. 

„Czytanie to męska rzecz”, Warszawa 
Lider: Cezary Klimont – Dyrektor Departamentu Finansów i Inwestycji Kapitałowych, Centrala Totalizatora 
Sportowego 

9 wolontariuszy z Centrali Totalizatora Sportowego włączyło się w organizację pikniku Stowarzyszenia Wspie-
rania Edukacji i Rodziny „Sternik”. Jego celem była promocja nawyku czytania wśród dzieci i młodzieży. W 
programie były ciekawe konkursy, gry i zabawy, do udziału w których zachęcane były dzieci z rodzicami. Wo-
lontariusze LOTTO przygotowali kącik plastyczny oraz prowadzili gry i zabawy dla uczestników. Do zaprzyjaź-
nienia się z książką zachęcali również znani aktorzy, pisarze i dziennikarze, a wśród nich Adam Woronowicz, 
Dariusz Kowalski, Bogdan Rymanowski i Krzysztof Ziemiec. 

„Wojewódzki konkurs ortograficzny dla uczniów szkół zawodowych – upo-
śledzonych w stopniu lekkim”, Poznań 
Lider: Beata Świątek – Specjalista w Zespole Wsparcia Oddziałów, Centrala Totalizatora 
Sportowego 

Celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na piękno języka polskiego oraz propagowanie 
wśród uczniów znajomości zasad poprawnej pisowni. W akcję zaangażowało się 8 pracow-
ników Centrali i poznańskiego oddziału Totalizatora Sportowego. Konkurs dla 40 uczniów 
odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. Uczniowie pisali dyktando i wyko-
nywali ćwiczenia i zadania ortograficzne. Odbyło się również spotkanie ze znanym populary-
zatorem gwary wielkopolskiej, Jackiem Hałasikiem. 

„Uśmiech przez łzy”, Gdańsk 
Lider: Kornelia Supińska – Kolektor, Gdańsk 

Śmierć rodzica to niezwykle traumatyczne doświadczenie, które dotkliwie odbija się na emocjach dziecka i 
często wpływa też na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny. 3-osobowy zespół złożony z kolektorów i 
pracownika Totalizatora Sportowego z Gdańska zorganizował dla podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci Osie-
roconych w Pucku wycieczkę do oddalonego o 40 km Zoo. Wolontariusze LOTTO przygotowali też dla uczest-
ników paczki z łakociami oraz upominki, w tym książki. 

„Marzę, by przeczytać”, Józefów k. Legionowa (woj. mazowieckie) 
Lider: Anna Stańczak – Specjalista w Zespole Operacyjnym, Planowania i Analiz, Centrala Totalizatora Sporto-
wego 

12 pracowników Centrali Totalizatora Sportowego zaadresowało swój projekt do 30 rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Wspólny udział dzieci i rodziców miał zachęcić najmłodszych do czytania książek, 
a rodzicom pokazać, jak ważne jest obcowanie z książką. Wolontariusze przeprowadzili również zajęcia: two-
rzenia zakładek do książek, bajkowych kalamburów, konkurs na najładniejszą ilustrację bajki i spektakl teatral-
ny. Dla rodziców przeprowadzono warsztaty z udziałem psychologa, mające wskazać na ważną rolę książki w 
procesie wychowawczym. 

„Pozytywka na wycieczce”, Wrocław 
Lider: Teresa Sobieraj – Koordynator ds. Finansów, Oddział Wrocław 

Akcja 7 pracowników wrocławskiego Totalizatora Sportowego służyła wsparciu działań lokalnego Klubu Śro-
dowiskowego „Pozytywka”. Klub skupia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzi-
ców. Wolontariuszki zorganizowały wycieczkę, której cały ciężar organizacyjny – od wyjazdu do powrotu – 
wzięły na siebie. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie bazylik w Wambierzycach i Bardzie, piknik połączony 
z obiadem i zabawy na świeżym powietrzu. 

„Aktywny wypoczynek dzieci z okazji Dnia Dziecka w parku linowym w Ru-
lewie”, Grudziądz 
Lider: Mirosław Słomiński – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Bydgoszcz 

To inicjatywa 5 wolontariuszy Totalizatora Sportowego z Bydgoszczy, którzy zorganizowali 
wychowankom Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu wycieczkę 
do największego parku linowego w Polsce. Pod okiem doświadczonych instruktorów dzieci 
pokonywały trasy linowe, a wolontariusze zorganizowali emocjonujące zawody, wykorzystu-
jąc do tego celu zakupiony sprzęt sportowy. Nagrodami w konkursach były książki. Po dużej 
dawce aktywności posilono się kiełbaskami pieczonymi na ognisku. 

„Ja też coś potrafię”, Olsztyn 

Projekt „Marzę, by przeczytać” 

Projekt „Ja też coś potrafię” 
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Lider: Dariusz Skiba – Kierownik Rejonu Sprzedaży, Oddział Olsztyn 

To akcja adresowana do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - podopiecznych Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Celem projektu było zaadoptowanie wspólnie z wychowankami ośrod-
ka, jednej z sal na potrzeby spotkań teatralnych, zawodów sportowych czy wystaw. 11 Wolontariuszy LOTTO 
zakupiło materiały budowlane i pomalowało ściany. Wolontariusze zorganizowali także uroczyste otwarcie 
sali, podczas którego odbyły się konkursy dla dzieci i wspólny poczęstunek. 

„Pożeracze książek”, Mieczewo (woj. wielkopolskie) 
Lider: Roman Kolankiewicz – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Poznań 

5 wolontariuszy z Poznania podjęło się przystosowania i odnowienia lokalnej świetlicy do potrzeb dzieci oraz 
założenia w niej kącika książki – dla młodych i dorosłych mieszkańców Mieczewa. Wolontariusze wyremonto-
wali świetlicę, wyposażyli ją w meble, książki i gry edukacyjne. W nowo otwartym „Kąciku” przeprowadzili 
„Nocny maraton pożeraczy książek”. Wolontariusze już planują kolejne atrakcyjne projekty organizowane w 
pięknie odnowionej świetlicy. 

„Chcecie bajki – oto bajka!”, Boguchwała (woj. podkarpackie) 
Lider: Matylda Barczak - Specjalista w Zespole Wsparcia Sprzedaży, Oddział Rzeszów 

Projekt był zaadresowany do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Wiele z nich ma 
orzeczone ADHD lub zespół FAS. 7 pracowników Totalizatora Sportowego w Rzeszowie stworzy-
ło dla nich baśniowe miejsce nauki i wypoczynku - wyremontowali salę udostępnioną przez 
szkołę, zakupili wyposażenie (szafki, regały na książki, dywanik) oraz przygotowali mini czytel-
nię, którą wyposażyli w książki. W ramach projektu przeprowadzili też konkursy związane z 
bajkami i baśniami, wspólne czytanie książek oraz zorganizowali przedstawienie z uczniami w 
roli aktorów. 

„Czytać można wszędzie”, Wrocław 
Lider: Wioletta Prunicka – Specjalista w Zespole Wsparcia Sprzedaży, Oddział Wrocław 

W domu… w parku… w zabytkowym tramwaju… „Czytać można wszędzie”. 6 wolontariuszy 
LOTTO z Wrocławia zorganizowało akcję adresowaną do uczniów miejscowego Gimnazjum nr 
30 i do podopiecznych Klubu Środowiskowego „Pozytywka”. Gimnazjaliści przeprowadzili ogólnoszkolną zbiór-
kę książek, a zebrana w ten sposób biblioteczka, powiększona o książki przekazane przez Wolontariuszy, zosta-
ła przekazane dzieciom z Domu Dziecka. Wolontariusze zorganizowali też wycieczkę zabytkowym tramwajem, 
podczas której wszyscy poznawali wrocławskie legendy i baśnie. 

„Dzień w krainie czarów”, Łódź 
Lider: Agnieszka Knap – Specjalista w Zespole Wsparcia Sprzedaży, Oddział Łódź 

Już po raz drugi 13 pracowników łódzkiego Totalizatora Sportowego wspólnie z Fundacją Gajusz zorganizowa-
ło na terenie Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi „Dzień w krainie czarów”. Do udziału w imprezie zostali zapro-
szeni mali pacjenci oddziału onkologicznego. Wolontariusze zorganizowali gry, quizy i zabawy literackie, wy-
stęp magika, zajęcia plastyczne, budowanie baśniowej scenografii oraz słodki poczęstunek. 

Projekty zrealizowane w ramach 5. edycji programu: 

 „Sięgając po zdrowie - przekazanie sprzętu fitness, konsultacje z dietetykiem 
i fizjoterapeutą”, Mieczewo (woj. wielkopolskie) 
Lider: Roman Kolankiewicz – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Poznań 

5 Wolontariuszy LOTTO z oddziału w Poznaniu przygotowało projekt skierowany do około 20 mieszkańców 
niewielkiej miejscowości Mieczewo w woj. Wielkopolskim - osoby po 40 roku życia, nie mające okazji by ak-
tywnie uprawiać sport, nie przywiązują uwagi do zasad zrównoważonego odżywiania. Wolontariusze LOTTO 
kupili i przekazali sprzęt fitness, oraz zorganizowali warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, profilaktyki 
zdrowotnej, doboru diety do wieku i zasad przygotowywania zdrowych posiłków, a także spotkanie z dietety-
kiem i z fizjoterapeutą, pełnili dyżury i instruowali przy obsłudze rowerów eliptycznych. 

„Sportowy Grudzień - rozgrywki sportowe”, Zuzela (woj. mazowieckie) 
Lider: Beata Rumińska – Specjalista w Zespole Podatków, Centrala Totalizatora Sportowego 

6 wolontariuszy LOTTO z Centrali Totalizatora Sportowego swój projekt skierowało do wycho-
wanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Chcieli zaktywizować 
podopiecznych i zachęcić ich do aktywnego wypoczynku. Wolontariusze zakupili i przekazali 
stoły do piłkarzyków, do cymbergaja i zorganizowali na nich rozgrywki. Dodatkową atrakcją były 
gry i zabawy sportowe. Nad przebiegiem rozgrywek czuwała Zuzanna Ścibior – druga wicemi-
strzyni Polski w klasie Quad Junior, a wolontariusze własnoręcznie przygotowali dla zwycięzców 
medale. Na zakończenie spotkania, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowano słodki 
poczęstunek, w trakcie którego zostały rozdane prezenty.  

Projekt „Czytać można wszędzie” 

Projekt „Sportowy Grudzień - rozgrywki 
sportowe” 
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”Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy – zwiedzanie stadionu Lecha, gry i zabawy”, 
Żabno (woj. wielkopolskie) 
Lider: Krzysztof Kędziora – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Poznań 

8 Wolontariuszy LOTTO z poznańskiego oddziału Totalizatora Sportowego zorganizowało dla 40 dzieci z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie projekt, który zakładał wszechstronny rozwój i aktywny wypoczynek w 
miesiącach zimowych. Uczestnicy zorganizowali: quiz „Ścieżkami przeszłości z EURO 2012”, wycieczkę do 
Poznania na spotkanie z piłkarzami klubu Lech Poznań, zwiedzanie stadionu, gry i zabawy na lodowisku. 
Po powrocie do Żabna na dzieci czekała niespodzianka – na terenie szkoły został zbudowany – sześciokąt 
gimnastyczny - zaawansowane (i certyfikowane!) urządzenie do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. 

”Ruch to prawo wszystkich dzieci”, Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie) 
Lider: Paweł Buczek – Kierownik w Zespole Administracji, Oddział Olsztyn 

6 Wolontariuszy LOTTO z oddziału Totalizatora Sportowego w Olsztynie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka”, przygotowało projekt dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu. Miał on 
na celu zwrócenie uwagi 100 dzieci na fakt ważnej roli sportu w ich życiu. Wolontariusze zakupili i przekazali 
szkole sprzęt sportowy, oraz zorganizowali quizy i zajęcia sportowe. Projekt uatrakcyjniła obecność Tomasza 
Szewczaka – wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski, Europy i świata w jujitsu, Piotra Skiby – bramkarza 
Stomilu Olsztyn i Kajetana Broniewskiego – medalisty olimpijskiego w wioślarstwie i jednego z mistrzów spor-
towych uczestniczących w realizacji innego programu Fundacji LOTTO Milion Marzeń „Kumu-
lacja Aktywności”. Sportowcy przygotowali rozmaite zajęcia dla dzieci, w tym międzyklasowy 
turniej unihokeja o puchar Fundacji LOTTO Milion Marzeń. 

”Inne, niezwykłe oblicze sportu– wyjazd na mecz rugby”, Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) 
Lider: Mirosław Słomiński – Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Bydgoszcz 

Oddział Bydgoszcz w sile 8 Wolontariuszy LOTTO, przygotował projekt dla 34 wychowanków 
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Zakładał on wsparcie 
niepełnosprawnych i przybliżenie ich funkcjonowania dzieciom z domu dziecka. Uczestnicy 
wybrali się na mecz bydgoskiej drużyny rugby na wózkach, spotkali się z kapitanem, poznali 
zasady gry, wysłuchali „historie” zawodników i odbyli szkolenie z asekuracji i pomocy osobom 
na wózkach. Dodatkowo, wolontariusze spotkali się z podopiecznymi Centrum Pomocy Dziec-
ku oraz z osobami niepełnosprawnymi w Grudziądzu w miejskim kinie. Ciekawym akcentem 
spotkania była prezentacja dwóch filmów: o stypendyście Fundacji LOTTO Milion Marzeń – Bartku Ostałow-
skim, który jest kierowcą rajdowym, który prowadzi samochód mimo braku obu rąk oraz filmu opartego na 
prawdziwych wydarzeniach pt. „Chce się żyć”. 

”Jak ryba w wodzie– nauka pływania”, Kalisz (woj. warmińsko-mazurskie) 
Lider: Krzysztof Tomeczek - Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Poznań 

5 Wolontariuszy LOTTO z poznańskiego oddziału Totalizatora Sportowego skierowało swój projekt do 15 osób 
o różnym poziomie niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. Projekt polegał na nauce pływania, doskonale-
niu technik, zajęciach rehabilitacyjnych, oraz grach i zabawach rehabilitacyjnych w wodzie. Wolontariusze 
pomagali w szatni basenowej, przy poruszaniu się po terenie basenu, wprowadzaniu i wyprowadzaniu z niecki 
basenowej. Najważniejsza okazała się ich pomoc w ćwiczeniach w wodzie. Wolontariusze uczestniczyli 
w zajęciach przez 6 tygodni. Gdyby nie ich pomoc fizyczna i materialna, najprawdopodobniej zajęcia w tym 
roku nie odbyłyby się. 

”Ucz się i graj w badmintona– nauka gry dla dzieci”, Kraków 
Lider: Marcin Paździor - Przedstawiciel Rejonu Sprzedaży, Oddział Kraków 

6 Wolontariuszy LOTTO z Krakowa skierowało swój projekt do 53 dzieci z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 3 
w Krakowie. Celowo wybrali badmintona, który obok kształtowania zdolności motorycznych i koordynacji 
ruchowej rozwija również sferę psychomotoryczną, kształtuje hart ducha, wolę walki, cierpli-
wość, umiejętność szybkiego myślenia i odporność na stres. Do projektu wolontariusze zaprosili 
dr Michała Żaka – byłego zawodnika, instruktora gry w badmintona, który wraz ze swoimi in-
struktorami – czołowymi polskimi zawodnikami poprowadził zajęcia. Odbył się pokaz gry w 
badmintona oraz turniej dla wszystkich chętnych, nad którym czuwał pan Andrzej Mikulski – 
sędzia zawodów rangi międzynarodowej. Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody 
ufundowane prze Fundację LOTTO Milion Marzeń. Wolontariusze zaangażowali się w przygoto-
wania projektu, zakupy, warsztaty, zajęcia rozgrzewające i współsędziowanie turnieju. 

”Na koniu do zdrowia– zakup sprzętu do hipoterapii i wsparcie w prowadze-
niu zajęć”, Białystok 
Lider: Dariusz Kowalczuk – Specjalista ds. Zarzadzania Danymi w Departamencie Informatyki, 
Oddział Warszawa 

6 Wolontariuszy LOTTO z Białegostoku wspólnie z Podlaskim Centrum Hipoterapii przygotowało projekt skie-
rowany do 30 niepełnosprawnych dzieci. Przy okazji zaangażowania się w zajęcia hipoterapeutryczne poprzez 
asekurowanie dzieci, także sami wolontariusze mieli okazję poprawić własną kondycję. Dodatkowo, ze środ-
ków przeznaczonych na projekt, zakupiono i przekazano dla Centrum nowy sprzęt, w tym między innymi pas 

Nagroda dla najlepszego sportowca w 
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do hipoterapii, siodło, wędzidło, popręg, strzemiona i inne. Projekt był kontynuacją współpracy lidera Dariusza 
Kowalczuka z Centrum Hipoterapii - już rok wcześniej zorganizował wśród pracowników Totalizatora Sporto-
wego zbiórkę pieniędzy na zakup konia do hipoterapii, który był zaangażowany także i w tym projekcie. 

”Wielki Integracyjny Turniej Gier– organizacja czasu wolnego”, Wrocław 
Lider: Marek Lubicz Woyciechowski – Kolektor, Oddział Wrocław 

9 Wolontariuszy LOTTO z wrocławskiego oddziału Totalizatora Sportowego, skierowało swój projekt do 160 os. 
– wychowanków integracyjnej szkoły podstawowej i ich bliskich. Wolontariusze zorganizowali turniej sporto-
wych i logicznych gier planszowych, a w przerwach między rozgrywkami – zajęcia sportowe i poczęstunek 
z własnych wypieków. Zaangażowali się również w imprezę mikołajkową i Szkolny Bal Przebierańców. Z grantu 
na realizację projektu zakupili nagrody, gry planszowe i aparat fotograficzny, który następnie przekazali na 
potrzeby szkoły. Najważniejszym efektem projektu była wielopłaszczyznowa integracja – odbyła się ona za-
równo na poziomie międzypokoleniowym (dziadkowie – dzieci), między osobami zdrowymi i niepełnospraw-
nymi, a także wśród społeczności lokalnej. 

”Anioły Sportu– turniej sportowy”, Józefów k. Legionowa (woj. mazowieckie) 
Lider: Anna Stańczak – Specjalista w Zespole Operacyjnym, Planowania i Analiz, Centrala Totalizatora Sporto-
wego 

7 Wolontariuszy LOTTO z centrali Totalizatora Sportowego, wspólnie z wolontariuszami Zespołu 
Caritas przygotowało projekt, który skierowali do najmłodszych dzieci znajdujących się pod 
opieką lokalnego Caritasu. Jego celem było rozwijanie sportowych pasji i wiary w siebie i swoje 
możliwości. Wolontariusze przeprowadzili zawody sportowe pod okiem łuczniczki i medalistki 
Igrzysk Olimpijskich w Atlancie - Iwony Marcinkiewicz. Były także gry i zabawy sprawnościowe, 
zajęcia plastyczne oraz zajęcia z zumby. Wolontariusze zabrali dzieci do siedziby Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, gdzie miały one możliwość zwiedzenia obiektu, uczestniczenia w olimpijskim 
kole fortuny, które poprowadził pięcioboista, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie – 
Dariusz Goździak. Na zakończenie projektu, szkoła otrzymała od wolontariuszy 13 kompletów 
kijków do nordic walking. 

”Poznaj magię gór– zajęcia sportowe na hali”, Warszawa 
Lider: Małgorzata Nowożeniuk – Specjalista w Zespole Eventów i Akcji Specjalnych, Centrala 
Totalizatora Sportowego  

3 Wolontariuszy LOTTO z centrali Totalizatora Sportowego zorganizowało zajęcia na ściance wspinaczkowej 
dla 30 dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Praga Południe. Spotkanie rozpoczęło się od profesjo-
nalnej rozgrzewki, gimnastyki i ćwiczeń zakładania uprzęży, wiązania węzłów i lin. W trakcie zajęć na ściankach 
wolontariusze asekurowali dzieci, a w przerwie przygotowali słodki poczęstunek. Przeprowadzili także zajęcia z 
chodzenia po linie, z rozpoznawania ekstremalnych warunków pogodowych w górach, oraz turniej gry w teni-
sa stołowego. Na zakończenie zajęć, wolontariusze zamówili dla wszystkich pizzę, a każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom i upominek. 

”Wyrównajmy szanse – pomagam, nie wyręczam”, Bydgoszcz 
Lider: Mariusz Musiał – Kierownik w Dziale Wsparcia Sprzedaży, Oddział Bydgoszcz 

9 Wolontariuszy LOTTO z Bydgoszczy skierowało swój projekt do 25 słabowidzących uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jego celem było przybliżenie im świata i problemów osób 
całkowicie niewidomych, na które natrafiają oni w życiu codziennym. Wolontariusze zorganizo-
wali w ośrodku spotkanie, w trakcie którego odbyły się zajęcia obejmujące: proste zabawy ma-
nipulacyjne bez użycia wzroku, takie jak rozpoznawanie i dobieranie różnych faktur i kształtów, 
lokalizowanie odgłosów i przeszkód, poruszanie się w różnym tempie do i za dźwiękiem, poru-
szanie się i omijanie przeszkód z zastosowaniem różnych technik (np. z białą laską), czy też na-
lewanie wody do kubka z użyciem sygnalizatora dźwięku. 

”Dzień sportu – integracyjne spotkanie Nadziei Olimpijskich z Klubem Środowiskowym 
POZYTYWKA”, Wrocław 
Lider: Marika Flejszar-Graf – Sekretarka, Oddział Wrocław 

5 Wolontariuszy LOTTO z Wrocławia, wspólnie z zawodniczkami Klubu Sportowego AZS AWF 
Wrocław zorganizowało dzień sportu dla niepełnosprawnych mentalnie dzieci i młodzieży z Klubu 
Środowiskowego POZYTYWKA. Gośćmi specjalnymi byli Mistrzyni Olimpijska w strzelectwie i 
uczestniczka programu Fundacji LOTTO Milion Marzeń „Kumulacja Aktywności” - Renata Mauer-
Rożańska, Mistrz Polski w skokach indywidualnych na trampolinie - Arkadiusz Pilch i dr Kamila 
Kamińska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Impreza odbyła się na terenie Wrocławskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Wolontariusze brali aktywny udział w organizacji zajęć – pomagali 
uczestnikom zrozumieć polecenia prowadzących, demonstrowali ćwiczenia, czuwali nad bezpie-
czeństwem dzieci i nad porządkiem na sali gimnastycznej. 

 
  

Projekt ”Anioły Sportu” 

Projekt ”Wyrównajmy szanse – poma-
gam, nie wyręczam” 

Renata Mauer-Różańska z podopieczny-
mi Klubu Środowiskowego POZYTYWKA 
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Wypowiedzi uczestników programu: 

Krzysztof Kędziora 
- lider projektu „Ruch jest zdrowy dla ciała i dla głowy” 

„Zamontowany zestaw gimnastyczny spowodował, że dzieci chętniej spędzają wolny czas na terenie szkoły, 
korzystając i ćwicząc na zestawie gimnastycznym. Od tej pory mają więcej mobilizacji, by trochę się poruszać 
na wolnym powietrzu. Rodzice dzieci uczestniczących w projekcie byli szczęśliwi, że Fundacja dostrzega potrze-
by i marzenia dzieci z małej nieznanej wioski i niesie pomoc potrzebującym. (…) Społeczność lokalna dostrzegła 
nasze działania i pozytywnie odebrała nasz projekt. (…) Inni mieszkańcy podchwycili taki pomysł i zgłosili, że 
będą próbować uzyskać taką pomoc od swoich pracodawców i będą się angażować w potrzeby ludności. Dzieci 
bardziej zaczęły się interesować sportem. W sobotę i niedzielę, nasze boisko zapełniło się dziećmi chcącymi 
rozegrać pierwsze wiosenne mecze – i oto nam chodziło!!! (…) Takie działania to dla nich jak wygrana w LOT-
TO, wnoszą one na stałe coś dobrego i ważnego.” 

Dariusz Kowalczuk 
– lider projektu „Na koniu do zdrowia” 

„Pomogliśmy pomagać. Tak w skrócie można by było napisać o sukcesie projektu. (…) Nie ma rzeczy niemożli-
wych. Wspólnie zawsze osiągnie się zamierzony cel.” 

Agnieszka Knap 
- lider projektu „Dzień w krainie Czarów” 

„Cel został osiągnięty, szpital jeszcze długo nie mógł wrócić do „starego porządku” i pozbyć się zapachu pop-
cornu i czekolady, a jego pacjenci szerokich uśmiechów ze swoich twarzy.” 

Matylda Barczak 
- lider projektu „Chcecie Bajki - Oto bajka!” 

„Uśmiechy i ohy dzieci przy oglądaniu Sali to wspaniały prezent dla nas za wysiłek. (…) Kolejny raz przekonałam 
się, że na rodzinkę zawsze mogę liczyć - mąż, córka oraz synek mocno mnie wspierali w projekcie.” 

Mirosław Słomiński 
- lider projektu „Aktywny wypoczynek dzieci z okazji Dnia Dziecka w parku linowym w Rulewie” 

„Z wywiadu przeprowadzonego po wycieczce, dowiedzielismy się, że dzieciaki uważają tą wyprawę za najlep-
szą wycieczkę roku i już po samym powrocie dopytywały się, kiedy znowu będą mogły jechać do Rulewa. Pod 
koniec imprezy trudno było zebrać wszystkich uczestników do powrotu.” 

Z ankiet organizacji:  

„Spełniło to w 100 procentach nasze marzenia.” 

„Wyrażam wdzięczność i podziw dla pomysłodawczyni Aniołów Sportu i wszystkich osób zaangażowanych 
w realizację tego przedsięwzięcia – za profesjonalnie i z wielkim sercem przeprowadzone dzieło spełniania 
marzeń dzieci.” 

„Tego typu projekty to coś wspaniałego. Wszyscy jesteśmy pełni podziwu dla Fundacji i Wolontariuszy. 
To ogromny dar finansowy i dar serca.” 

„Doświadczenia z wolontariatu mogą pomagać w organizacji i usprawnianiu pracy w zespole, a prywatnie 
dostarczyć nowych pomysłów na spędzenie wolnego czasu.” 
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Filar V: FILANTROPIA 

To nowy filar działalności, wprowadzony do Strategii Fundacji w 2013 roku. 

W jego ramach Fundacja prowadzi działalność charytatywną i filantropijną 

w imieniu jej Fundatora – Spółki Totalizator Sportowy. Swoje wsparcie Fundacja 

adresuje do osób i grup najbardziej potrzebujących: 

 organizacji i instytucji o charakterze non-profit, 

 pracowników i byłych pracowników i współpracowników spółek należących 

do grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. oraz do ich rodzin, 

którzy z przyczyn losowych znaleźli się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji życio-

wej, 

 Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” (w ramach stałej 

współpracy). 

Działania te są prowadzone w sposób transparentny i systemowy. 

 

 
Bus dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów, którego zakup został dofinansowany przez Fundację LOTTO Milion Ma-
rzeń w 2013 roku. 
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Wsparcie dla organizacji i instytucji non-profit i osób fizycznych 

Swoje wsparcie Fundacja adresuje do wnioskujących organizacji i instytucji non-profit, a także do 
osób fizycznych związanych zawodowo z grupą kapitałową Totalizatora Sportowego, które znala-
zły się w trudnej sytuacji losowej. 

 budżet programu w 2013 r.: 395 080,36 zł 
 realizator programu: Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
 więcej informacji: fundacjalotto.pl/filantropia 
 odbiorcy: instytucje, organizacje pozarządowe, pracownicy i współpracownicy Totaliza-

tora Sportowego, społeczności lokalne 

W sierpniu 2013 roku Fundacja LOTTO Milion Marzeń przyjęła i ogłosiła „Zasady filantropii”, które 
zawierają zasady oraz tryb udzielania przez nią wsparcia finansowego i rzeczowego w ramach filaru 
Filantropia. 

1. Stowarzyszenie SIEMACHA – dofinansowanie zakupu busa dla podopiecznych 
Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu 

26 kwietnia 2013 r. odbyła się we Wrocławiu uroczysta 
gala, podczas której Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
przekazała wychowankom całodobowych socjalizacyj-
nych placówek opiekuńczo-wychowawczych Stowarzy-
szenia SIEMACHA symboliczny klucz do dziewięciooso-
bowego samochodu. Samochód umożliwi wychowan-
kom wspólne wyjazdy weekendowe i wakacyjne, a także 
powoli im pełniej korzystać z zasobów Stowarzyszenia 
SIEMACHA, które prowadzi ośrodki rekreacyjno-
sportowe w innych miastach Polski. Z pomocy korzysta 
86 podopiecznych Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu. 

2. Fundacja PATRIA – dofinansowanie turnusu wakacyjnego pn. „Republika 
Uśmiechu” dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

W sierpniu Fundacja włączyła się do akcji Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla 
rodziny”, przekazując wsparcie finansowe oraz rzeczowe na organizację turnusu 
wakacyjnego w Imiołkach i Skrzetuszewie dla 44 dzieci z rodzin zastępczych oraz 
ich 11 opiekunów. Uczestnicy skorzystali z wielu aktywności sportowych i kultu-
ralnych, m.in. z zajęć hipoterapii, nauki jazdy konnej, gry i zabaw językowych oraz 
bogatej oferty zajęć plastycznych, muzycznych i tanecznych. Rodziny odwiedziły 
również lokalne muzea, m. in. Muzeum Pierwszych Piastów oraz Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego. Celem projektu było wspieranie adaptacji dzieci 
zagrożonych społecznie do życia w środowisku niepatologicznym poprzez organi-
zację wspólnego aktywnego wypoczynku. Efektem końcowym jest lepsza adapta-
cja dzieci w naturalnym środowisku społecznym oraz poczucie akceptacji. 

Uczestników turnusu odwiedziła Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska. 

  

ks. Andrzej Augustyński 
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA: 

„Bardzo się cieszę, że Fundacja LOTTO Milion Marzeń i Totalizator Sportowy i dostrzegają potrzeby młodego pokole-
nia i systematycznie inwestują w jego rozwój. Ufundowany samochód pozwoli nam lepiej skomunikować Wrocław 
z innymi miastami, w których SIEMACHA realizuje misję społeczną. Wychowankowie SIEMACHY będą mogli systema-
tycznie korzystać z centrów sportowych i ośrodków wypoczynkowych, które prowadzimy na południu Polski, m.in. 
w Krakowie, Tarnowie, Odporyszowie i Zubrzycy Dolnej.” 
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3. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP – dofinansowanie organizacji obozu 
„Tygrysy 2013” 

Tygrysy 2013 to obóz wakacyjny organizowany nad jeziorem Bełdany na Mazurach dla dzieci 
z rodzin biednych i patologicznych oraz dla dzieci z domów dziecka i z ośrodków wychowawczych. 
Był to już 51. obóz zorganizowany przez ks. Mirosława Mikulskiego. W trakcie wakacyjnego wypo-
czynku uczestnicy mogli wziąć udział w licznych zajęciach rekreacyjnych, sportowych (dziesięciobój 
lekkoatletyczny, piłka nożna, ręczna i siatkowa) i wychowawczych. Z wypoczynku 
skorzystało 500 osób - dzieci i młodzież z Polski, Ukrainy, Białorusi i Konga. W 
realizacji projektu uczestniczyło 60 wolontariuszy. 

4. Stowarzyszenie SZKOŁA LIDERÓW – dofinansowanie organiza-
cji XXI edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego 

Celem projektu było przygotowanie grupy liderów z całej Polski do angażowania 
się w życie publiczne, m.in. w zakresie sportu i kultury. W wyniku realizacji XXI 
edycji Szkoły Liderów, 33 uczestników dołączyło do grona absolwentów progra-
mu tworząc grupę już 1000 liderów uczestniczących w poszczególnych sferach 
życia publicznego w Polsce. 

5. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Or-
ganizacji Pozarządowych – dofinansowanie projektu „Zeszyt 
dla ucznia” 

Fundacja przekazała środki finansowe na zakup plecaków szkolnych, które weszły 
w skład wyprawki szkolnej dla dzieci z najbiedniejszych rodzin z Trójmiasta i oko-
lic. Celem akcji było wyposażenie najbardziej potrzebujących dzieci w szkolne 
wyprawki (plecak, piórnik, zeszyty, długopisy, kredki, mazaki). Tegoroczna edycja 
była już ósmą. Podczas festynu, który odbył się 22 sierpnia 2013 roku, zbierano 
pieniądze i prowadzono liczne licytacje (obrazy, skórzane torebki, biżuteria, czy 
koszulki z podpisami znanych sportowców), które zostały przeznaczone na po-
trzeby dzieci. Wyprawki szkolne trafiły do 625 dzieci. 

6. UKS Jedynka Reda – dofinansowanie zakupu obuwia oraz sprzętu sportowego 
w ramach projektu „Ćwiczę –jestem zdrowszy i zdobywam medale” 

W ramach ww. projektu, Fundacja przekazała wsparcie na zakup obuwia i sprzętu sportowego dla 
120 uczniów klas IV-VI z Zespołu Szkół nr 1 w Gdańsku. Dzięki przekazanym funduszom, szkoła 
wzbogaciła się o 14 piłek do koszykówki, 13 piłek do siatkówki, 6 piłek do gry w piłkę ręczną, 2 ra-
kietki do tenisa stołowego, 10 skakanek oraz 10 par butów do biegania - „kolców”. Celem projektu 
było pobudzenie aktywności dzieci na lekcjach wychowania fizycznego. 

7. Stowarzyszenie STERNIK – dofinansowanie organizacji ro-
dzinnego wyścigu rowerowego „Ojcowie na start” w Międzyle-
siu 

Celem projektu była zmiana nastawienia ludzi do aktywności sportowej w gronie 
rodzinnym. Wyścig, który odbył się 22 września 2013 r. był doskonałą okazją do 
spędzania soboty na sportowo przy zaangażowaniu wszystkich członków rodziny, 
nie tylko ojców i dzieci, którzy bezpośrednio brali udział w zmaganiach o laur 
zwycięzcy, ale również dopingujących mam. Wyścig odbył się w podziale na ka-
tegorie wiekowe (najmłodsi rocznik 2006, 2005 i 2004, 2003 i 2002). Projekt 
odniósł sukces na płaszczyźnie integracji społeczności lokalnych. W wyścigu udział wzięło 211 osób. 

8. Zespół CARITAS k. Legionowa – wsparcie finansowe organizacji VIII Pikniku 
Rodzinnego 

22 września 2013 r. w Józefowie k. Legionowa odbył się Rodzinny Piknik Caritas. Podczas imprezy 
zbierane były pieniądze, które w całości zostały przeznaczone na cele charytatywne - dofinansowa-
nie wyjazdów letnich i zimowych dzieci Podopiecznych Zespołu Caritas, zakup podręczników szkol-
nych i bieżące potrzeby (np. pomoc w wypadkach losowych)  a także zakup leków i niezbędnego 

Beneficjenci projektu „Zeszyt dla ucznia” 

Uczestnicy projektu „Ćwiczę - jestem zdrowszy 
i zdobywam medale” 

Uczestnicy rodzinnego wyścigu rowerowego 
„Ojcowie na start” w Międzylesiu 
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sprzętu rehabilitacyjnego. Odbiorcami finalnej pomocy w ramach planowanego projektu były dzieci 
i młodzież do 18 roku życia z defaworyzowanych rodzin będących podopiecznymi Zespołu – ok. 247 
osób. Fundacja włączyła się w organizację pikniku, przekazując pieniądze na zakup nagród dla dzieci 
i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych. 

9. Fundacja EX ANIMO – dofinansowanie balu charytatywnego Wieczór Włoski 
„Bella Italia” 

 Tradycyjnie w Sali Balowej warszawskiego Hotelu Sheraton odbył się tegoroczny Wieczór Dobro-
czynny „Bella Italia” pod auspicjami Ambasady Włoch. Przez cały czas trwania balu miały miejsce 
liczne aukcje, licytacje i loterie charytatywne. Fundacja również włączyła się w organi-
zację Wieczoru. Całkowity dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom z chorobą 
nowotworową, leczonym w Klinice Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia 
Dziecka”. 

10. Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego – dofinansowanie 
organizacji zajęć sportowych „Aktywni Rodzice” 

Fundacja przekazała środki finansowe na organizację zajęć sportowych dla rodziców 
gimnazjalistów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez Renatę Mauer-Różańską 
w ramach Programu „Kumulacja Aktywności”. Projekt „Aktywni rodzice” umożliwił 
rodzicom gimnazjalistów skorzystanie z zajęć sportowo- rekreacyjnych w czasie gdy 
ich dzieci uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu „Kumulacja aktywności. Celem 
było zmotywowanie dzieci do uprawiania sportów poprzez dodatkową aktywność 
fizyczną rodziców. W projekcie udział wzięło 20 osób. 

11. Fundacja TĘCZOWY DOM – dofinansowanie organizacji koncertu charytatyw-
nego „Mikołaj 2013” oraz zakup makiety dotykowej dla podopiecznych Funda-
cji 

9 grudnia 2013 roku w warszawskim Teatrze Kamienica odbył się X Jubileuszowy Koncert „Mikołaj 
2013”. Zorganizowane przez Fundację „Tęczowy Dom” wydarzenie miało na celu zebranie funduszy 
na budowę Domu Stałego Pobytu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
Środki na jego urzeczywistnienie zbierane były podczas Koncertu poprzez sprzedaż pamiątkowych 
cegiełek z autografami znanych artystów. Fundacja wsparła finansowo to wydarzenie oraz zakup 
makiety dotykowej dla podopiecznych Fundacji „Tęczowy Dom”. 

12. Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej KOALICJA DLA MŁODYCH – dofinanso-
wanie projektu „Sercu na ratunek” 

Fundacja wzięła udział w Powiatowej Gali Charytatywnej w Białobrzegach, podczas której była 
prowadzona zbiórka pieniędzy na zakup defibrylatorów dla powiatowych placówek oświatowych. 
Fundacja włączyła się w tą inicjatywę, przekazując środki na zakup 1 urządzenia. W 
pierwszej kolejności defibrylatory zostały wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń 
dla 150 uczniów i gimnazjalistów z powiatu białobrzeskiego z zasad udzielania pierw-
szej pomocy oraz stosowania nowoczesnych urządzeń wspomagających ratowanie 
ludzkiego życia. Rezultatem projektu był wzrost kompetencji uczestników z zakresu 
udzielania pomocy przedmedycznej. 

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – dofinansowanie zakupu 
nagród dla laureatów konkursu „Warszawa bez barier” 

Z okazji Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością, 28 listopada 2013 roku w Sali 
Kongresowej w Warszawie odbyła się Wielka Gala Integracji, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Fundacja LOTTO Milion Marzeń dofinansowała 
zakup nagród dla laureatów konkursu na aplikacje mobilne wspomagające osoby niepełnosprawne. 
Nagrody zostały wręczone przez stypendystkę Fundacji – niepełnosprawną tenisistkę stołową Nata-
lię Partykę i Prezesa Fundacji – Bartosza Mieleckiego. 

  

Natalia Partyka i Bartosz Mielecki na scenie 
Sali Kongresowej podczas Wielkiej Gali 
Integracji 

Podczas Balu Charytatywnego Fundacji 
Ex Animo, Fundację LOTTO Milion Ma-
rzeń reprezentował Członek Zarządu 
Totalizatora Sportowego – Grzegorz 
Sołtysiński 
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14. Uczniowski Klub Sportowy KLEX – dofinansowanie organizacji warsztatów 
„Aktywnie znaczy tanecznie” 

W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z Gdańska mogli udoskonalić 
swoje umiejętności, przygotowując się do turniejów tańca sportowego. Zorganizowane warsztaty 
zimowe pozwoliły na aktywny udział w treningach (opracowanie nowych układów 
tanecznych w kategoriach: disco dance, hip-hop, dance show) oraz zajęciach z akroba-
tyki. 39 uczestników zaprezentuje swoje układy taneczne na Mistrzostwach Świata, 
które odbędą się w Chorwacji w maju 2014 r. 

15. Towarzystwo Salezjańskie INSPEKTORIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
w Warszawie – dofinansowanie projektu „Ratowanie Janków Muzy-
kantów” 

Celem projektu było stworzenie możliwości nauki w salezjańskich szkołach muzycz-
nych dla jeszcze większej grupy młodzieży z ubogich rodzin. Dzięki wsparciu z Fundacji, 
zostało wyłonionych 5 osób z ubogich rodzin, przejawiających zdolności muzyczne, 
które otrzymały stypendia. Dzięki temu będą one mogły korzystać z instrumentów 
szkoły muzycznej podczas indywidualnych ćwiczeń oraz wysoko wykwalifikowanej 
kadry. Osoby te będą miały również możliwość występów z krótkimi formami muzycz-
nymi podczas koncertów organizowanych przez szkoły. 

16. POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI– dofinansowanie wydania książki „Błyszczący 
sterowiec. Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie” 

 Publikacja ukazała się z okazji 150. rocznicy urodzin Pierre’a de Coubertin, który był inicjatorem 
nowożytnych igrzysk olimpijskich. W nowatorski sposób opisuje historię idei 
olimpijskiej oraz przybliża sylwetkę założyciela Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. Jest to pierwsza w Polsce książka o olimpizmie, napisana z myślą 
o młodzieży i do czytania w rodzinnym gronie. Lektura zostanie podarowana 
wszystkim bibliotekom w szkołach noszących imiona polskich olimpijczyków – 
oraz będzie rozdawana podczas okazjonalnych spotkań organizowanych przez 
Centrum Edukacji Olimpijskiej. Łącznie z projektu skorzysta ok. 500 bibliotek 
oraz 1500 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. 

17. Instytut „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” – dofinan-
sowanie projektu „Warszawski Bieg Mikołajów” 

W związku z organizacją zawodów „Warszawski Bieg Mikołajów” na dystansie 10 km, który odbył 
się w 8 grudnia na Torze Służewiec pod hasłem „Biegnij na zdrowie po zdrowie dzieci”, Fundacja 
przekazała wsparcie finansowe (1 zł za każdy przebiegnięty kilometr) na leczenie podopiecznych 
Kliniki Neurochirurgii Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”. Zwiększenie wyposażenia 
w dodatkowy sprzęt medyczny pozwoli na lepszy dostęp do leczenia dzieci z najpoważniejszymi 
schorzeniami z zakresu neurochirurgii i onkologii. 

18. FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH – dofinan-
sowanie organizacji projektu „Opłatka Maltańskiego” 

Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja charytatywna skierowana do osób 
najbardziej potrzebujących w wybranych miastach w Polsce. W Warszawie 
pomoc trafiła do 160 podopiecznych z Ośrodków Pomocy Społecznej Warszawa 
Wola i Warszawa Śródmieście – rodzin ubogich oraz starszych i samotnych 
osób. Dzięki kolacji wigilijnej zorganizowanej w Arkadach Kubickiego na Zamku 
Królewskim, uczestnicy spotkania mogli miło spędzić czas z innymi osobami 
oraz przełamać się opłatkiem. Wszyscy otrzymali również żywnościowe paczki 
świąteczne. 

  

Pierwszy Warszawski Bieg Mikołajów 

Prezes Fundacji Bartosz Mielecki wręcza czek 
z dofinansowaniem na remont i wyposażenie sali 
gimnastycznej przy Policyjnej Izbie Dziecka 

Okładka książki, której wydanie dofinan-
sowała Fundacja LOTTO 
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19. MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI – Stołeczna Grupa Wojewódz-
ka – dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla podopiecznych Policyjnej 
Izby Dziecka przy Komendzie Stołecznej Policji 

5 grudnia 2013 roku w Centrum Olimpijskim odbyła się Wielka Aukcja Charytatywna, zorganizowa-
na przez stołeczną grupę Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i Pracownię Grafiki Artystycz-
nej WOLNO, pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Dochód z licytacji przezna-
czony został na remont i wyposażenie sali sportowej Policyjnej Izby Dziecka przy Komendzie Sto-
łecznej Policji. Fundacja włączyła się w ten projekt przekazując wsparcie finan-
sowe na zakup sprzętu sportowego. Celem projektu jest zachęcanie trudnej 
młodzieży do uprawiania sportu i uczestnictwa w zajęciach sportowych jako 
alternatywy dla pasywnego trybu życia. W ten sposób łatwiejszy będzie proces 
ich readaptacji społecznej i budowanie prawidłowych postaw społecznych. 
Pomoc obejmie ok. 1000 osób.  

20. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
SL SALOS w Suwałkach – dofinansowanie projektu „Sport mo-
ją pasją” 

„Sport moją pasją” to cykl rozgrywek turniejów piłki nożnej prowadzonych w 
grudniu 2013 r. Turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i 
młodzieży. Wzięło w nich udział 500 osób podzielonych na kilka grup wieko-
wych. Dla najmłodszych zostały zorganizowane gry i zabawy z elementami piłki 
nożnej. Celem projektu było zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzie-
ży, poprzez uczestnictwo w zawodach. Oprócz rywalizacji sportowej, uczestnicy 
mogli zapoznać się z rówieśnikami z innych drużyn a także wymienić się do-
świadczeniami z treningów w swoich szkołach. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal, dyplom oraz upominek w postaci karnetów do kina, cen-
trum rozrywki, na kręgielnie, pływalnię itp. 

21. Uczniowski Klub Sportowy 23 w Lublinie – dofinansowanie 
projektu „Lubelskie Pływające Przedszkolaki” 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń została partnerem Programu Powszechnej Nau-
ki Pływania 5-latków „Lubelskie Pływające Przedszkolaki” w roku szkolnym 2013 
/2014. W ramach programu, dzieci z Lublina, pochodzące z rodzin, które nie 
dysponują środkami na komercyjne zajęcia, zostały objęte bezpłatną nauką pły-
wania. Program ma nie tylko pomóc dzieciom w zdobyciu pierwszych szlifów na 
pływalni, ale też pokazać im alternatywny sposób aktywnego spędzania wolnego 
czasu i zachęcić je do kontynuowania nauki w późniejszych latach. Wszystkie 
zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez trenerów i instruktorów z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 23 w Lublinie. W roku szkolnym 2013/2014 progra-
mem zostanie objętych 72 dzieci z 7 przedszkoli. 

22. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” – dofinansowanie pro-
jektu „Podziel się radością Świąt” 

W okresie świąt Bożego Narodzenia, Fundacja włączyła się w organizację spo-
tkania wigilijnego dla osamotnionych starszych osób – podopiecznych Stowarzy-
szenia. Celem projektu było podarowanie samotnym seniorom namiastki praw-
dziwej, rodzinnej atmosfery na Święta. Zostało przygotowanych 90 paczek świą-
tecznych, które zostały rozdane podczas kolacji wigilijnej. Podopieczni Stowarzy-
szenia mieli możliwość wspólnego dzielenia się radością Świąt Bożego Narodze-
nia, zarówno z innymi seniorami jak i z wolontariuszami. W przygotowania włą-
czyli się bowiem również wolontariusze LOTTO. Pomoc trafiła do 88 osób. 

  

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Miejskim 
w Lublinie, inaugurującego projekt „Lubelskie 
Pływające Przedszkolaki” 

Uczestnicy turnieju piłki nożnej, zorganizowane-
go przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej 
Organizacji Sportowej SL SALOS w Suwałkach 

Joanna Mielczarek 
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” 

„Cieszymy się, że dzięki wsparciu Fundacji 
LOTTO Milion Marzeń, udało nam się zrea-
lizować marzenie starszych samotnych 
ludzi. Dziękujemy za wsparcie wolontariu-
szy LOTTO, zarówno podczas przygotowań 
jak i w przeprowadzeniu całego spotkania. 
Dzięki temu uczestnicy spotkania mieli 
niepowtarzalną okazję do wspólnego kolę-
dowania.” 

Spotkanie wigilijne dla osamotnionych star-
szych osób – podopiecznych stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich” 
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23. Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE w Bielsku-Białej – dofinansowanie orga-
nizacji projektu „Puchar Reksia” 

Już po raz trzeci na stoku Dębowiec w Bielsku Białej odbyła się impreza sportowa dla dzieci i mło-
dzieży „Puchar Reksia”. Tym razem przyciągnęła ona ok. 350 uczestników – dzieci w wieku od 3 do 
13 lat oraz ok. 1 000 widzów. Zawody narciarskie odbyły się w podziale na grupy wiekowe. Ich ce-
lem była popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zwłaszcza narciarstwa. Wśród 
gości zawodów byli wybitni sportowcy, m.in. Jakub Ilewicz – mistrz Polski w narciarstwie i uczestnik 
fundacyjnego programu „Kumulacja Aktywności”. 

24. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI – dofinansowanie budowy podwórkowego 
wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw 

Fundacja wsparła projekt budowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Targowej 80/82 
i Inżynierskiej 5 w Warszawie. Projekt był skierowany do lokalnej społeczności – praskich dzieci. Po 
urządzeniu plac będzie czynny codziennie. W soboty i niedziele organizowane będą turnieje, impre-
zy i rozgrywki. Dziennie, z urządzonego placu korzystać będzie ok 30-50 dzieci i młodzieży, zaś pod-
czas imprez ok. 150-200 osób. 

25. STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ przy 
Zespole Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko w Łodzi – dofinansowanie or-
ganizacji XVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu 

W Łodzi odbyły się XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu. Ich organizację 
wsparła Fundacja LOTTO Milion Marzeń. Celem projektu było wypracowanie wśród uczestników 
zawodów zdrowych zasad życia i kibicowania, a także kształtowanie wśród mło-
dzieży pozytywnych emocji w duchu fair play podczas rywalizacji. W trzydnio-
wych Igrzyskach udział wzięło 200 zawodników. Na zakończenie zmagań wrę-
czony został puchar Fair-Play, ufundowany przez Prezesa PKOl. Każdy z uczestni-
ków otrzymał medal, dyplom uczestnictwa oraz upominki. 

26. Fundacja POCIECHOM – dofinansowanie zakupu lonżownika 
do hipoterapii 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń dofinansowała zakup i montaż lonżownika na 
terenie ośrodka rehabilitacji Fundacji POCIECHOM. Hipoterapia pomaga niepeł-
nosprawnym dzieciom w przywróceniu im sprawności fizycznej i psychicznej. 
Rocznie z zajęć korzysta ok. 400 osób. 

Wsparcie dla osób fizycznych – pracowników Totalizatora Sportowego, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń udziela wsparcia finansowego obecnym i byłym pracownikom 
i współpracownikom grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego i ich rodzinom, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności wskutek zdarzeń losowych). Zakres pomocy obejmuje 
m.in. zdrowie, edukację, pomoc społeczną i socjalną. Pomoc finansowa udzielana jest przede 
wszystkim w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i nieszczęśliwych okoliczności oraz na rzecz 
ciągłej edukacji dzieci pracowników tak aby pomimo sytuacji w jakiej się znalazły, umożliwić im 
ukończenie nauki. 

W 2013 roku Fundacja udzieliła wsparcia 7 osobom na łączną kwotę 23 968 zł. Pomoc skierowana 
została do: 

 1 kolektorki fizycznej i jej rodziny, która w pożarze budynku mieszkalnego straciła dorobek 
życia. Wsparcie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z codziennymi po-
trzebami niezbędnymi do zapewnienia podstawowych warunków życiowych, 

 4 dzieci dwóch zmarłych pracowników Totalizatora Sportowego, w formie stypendiów na-
ukowych, 

 1 byłego pracownika Totalizatora Sportowego na pokrycie kosztów opieki po przebytej 
operacji. 

  

Uczestnicy XVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Salezjańskiej w Futsalu 

„Puchar Reksia” 
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Patronat nad Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” 

W dniu 25 listopada 2013 r. Fundacja LOTTO Milion Marzeń objęła patronat nad Centrum Rehabili-
tacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Był to kolejny krok w zacieśnianiu trwającej 
od kilku lat współpracy między obiema organizacjami. Celem zawartej umowy jest 
zbudowanie stałego partnerstwa, które zapewni stabilne funkcjonowanie CREiO 
TPD „Helenów” oraz umożliwi podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości 
poziomu życia niepełnosprawnych podopiecznych Centrum i wspieranie ich 
w drodze do samodzielności i niezależności. 

Na mocy wieloletniej umowy, Fundacja zadeklarowała gotowość do regularnego 
wspierania Centrum TPD „Helenów” kwotą 50 000 zł rocznie na wskazane przez 
Centrum najważniejsze potrzeby. 

I tak już w roku 2013 Fundacja zaangażowała się finansowo w realizację 
2 przedsięwzięć przeprowadzonych w Centrum: 

 festyn z okazji Dnia Dziecka, w którym wzięło udział ok. 1 500 dzieci (Fun-
dacja ufundowała nagrody dla uczestników konkursów sportowych i po-
zyskała animatorów - klaunów, szczudlarzy, itp); 

 projekt „Sukces na miarę możliwości”, który miał na celu promowanie 
zdrowego trybu życia oraz uprawiania sportów, jako sposobu aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Fundacja dofinansowała zakup sprzętu sporto-
wego, rehabilitacyjnego, wyposażenia do kuchni, a także organizację za-
bawy mikołajkowej w centrum rozrywki Hula Kula. 

Poza wsparciem finansowym, podopieczni „Helenowa” otrzymają od Fundacji 
LOTTO Milion Marzeń również możliwość brania udziału w różnego rodzaju projek-
tach i przedsięwzięciach, w które angażuje się Fundacja i Totalizator Sportowy. Są 
to m.in. imprezy okolicznościowe, spotkania ze znanymi sportowcami, projekty 
wolontariatu pracowniczego pn. „Kumulacja Dobrej Woli”, prezentacje multime-
dialne „Muzeum Utracone” i „Warszawa 1935”, wycieczki na teren Toru Wyścigów 
Konnych SŁUŻEWIEC, oraz wiele innych. 

W ramach patronatu, na rok 2014 planowane jest także dofinansowanie przez 
Fundację budowy sali sportowo-widowiskowej na terenie ośrodka, która będzie 
służyła w szczególności do realizacji zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego, 
treningów, imprez sportowych i rekreacyjnych, ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz 
innych potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych Centrum. 

 

Uroczyste podpisanie umowy patronatu: 
Dyrektor Centrum TPD „Helenów” – Zbigniew 
Drzewiecki i Prezes Fundacji LOTTO Milion 
Marzeń – Bartosz Mielecki 

Festyn z okazji Dnia Dziecka na terenie CREiO 
TPD Helenów 

Budowa sali sportowo-widowiskowej na 
terenie Helenowa 
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ANEKS 1: 
Informacje uzupełniające raport o wybrane da-
ne za rok 2013 
Niniejszy aneks zawiera informacje uzupełniające stanowiące wymogi sprawozdania rocz-
nego z działalności fundacji przedstawianego ministrowi nadzorującemu, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności Fundacji – Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 
529). 
 
Ad. §2 pkt.1. Informacje o Fundacji 
Fundacja LOTTO Milion Marzeń została ustanowiona przez 
Totalizator Sportowy sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego z 
dnia 9 grudnia 2009 r. (rep. A nr 12216/2009) przed notariuszem 
Marcinem Łaskim (Paweł Cupriak i Marcin Łaski, Notariusze 
Spółka Partnerska, ul. Grzybowska 2 lok. 26B, 00-131 Warszawa) 
w Warszawie. 

Fundacja LOTTO Milion Marzeń została wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospo-
darczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 
28 grudnia 2009 r. (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/8/12/ 215) pod 
numerem KRS 0000345434. 

Fundacja działa na podstawie przepisów o fundacjach określo-
nych w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 
1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz w oparciu o statut 
Fundacji LOTTO Milion Marzeń. 

Nazwa: Fundacja LOTTO Milion Marzeń 

Adres siedziby: ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa 

Data wpisu w KRS 28 grudnia 2009 r. 

Numer KRS 0000345434 

Numer identyfikacyjny REGON: 142218565 

Numer NIP: 113 279 19 96 

Nr konta bankowego: 53 1020 1026 0000 1702 0221 9673 

Organ nadzoru: Minister właściwy ds. polityki społecznej 

Zarząd: Na dzień 31. grudnia 2013 roku w skład Zarządu 
Fundacji wchodziła jedna osoba: Bartosz Mielecki - 
Prezes Zarządu (zamieszkały w Warszawie (02-796), 
ul. Migdałowa 10/23) 

Ad. §2 pkt 2. Informacja o celach 
statutowych Fundacji 
Zgodnie z par. 7 ust. 2 Statutu, cele Fundacji są następujące: 

1. podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi 
indywidualnemu oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i jako-
ści życia, 

2. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących 
realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek 
środków finansowych, 

3. podejmowanie i wspieranie działań mających na celu 
rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, 

4. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczyn-
ności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i 
opieki socjalnej, 

5. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia 
oświaty, w tym wspieranie i upowszechnianie nauki i edu-
kacji, 

6. wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w 
tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, 

7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie 
wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu 

życia wśród młodzieży, wspieranie rozwoju kultury fizycz-
nej, 

8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upo-
wszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na 
temat profilaktyki ryzyka uzależniania od gier pieniężnych, 
loterii oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeu-
tycznych związanych z uzależnieniami, 

9. promowanie, podejmowanie i wspieranie działań w 
zakresie upowszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki 
zdrowotnej i edukacji na temat uzależnienia od hazardu, 

10. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświato-
wym i opiekuńczym, 

11. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony 
środowiska, w tym wspieranie inicjatyw instytucji i osób 
trzecich związanych z tym celem, 

12. podejmowanie i wspieranie działań związanych z organi-
zowaniem imprez, wydarzeń kulturalnych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji, a także 
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych został zaprezentowany w części głównej niniejsze-
go raportu, powyżej. 

Ad. §2 pkt 3. Informacja o prowa-
dzonej działalności gospodarczej 
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS i nie 
prowadzi działalności gospodarczej. 

Ad. §2 pkt 4. Odpisy uchwał Zarządu 
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2013 roku stano-
wią załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Ad. §2 pkt 5. Uzyskane przychody 
Przychody Fundacji za 2013 rok wynoszą 7 398 288,33 zł. 
Na w/w kwotę składają się następujące pozycje: 

o Przychody z działalności statutowej: 7 285 921,34 zł 
o Przychody finansowe: 112 366,47 zł 
o Pozostałe przychody: 0,52 zł 

Ad. §2 pkt 6. Poniesione koszty 
Koszty Fundacji za 2013 rok wynoszą 3 096 192,37 zł. 
Na w/w kwotę składają się następujące pozycje: 

a) koszty realizacji zadań statutowych: 2 432 300,68 zł: 

I. Przez Sport do Zdrowia 1 208 355,84 zł 
II. Kultura 485 472,23 zł 

III. Bezpieczna Rozrywka 178 623,90 zł 
IV. Kumulacja Dobrej Woli 164 768,35 zł 
V. Filantropia 395 080,36 zł 

b) koszty administracyjne: 663 891,69 zł 

c) działalność gospodarcza: 0,00 zł 

d) pozostałe koszty: 0,00 zł 



Raport z działań Fundacji LOTTO Milion Marzeń w 2013 r.  Strona 62 z 62 
- Aneks 1: Informacje uzupełniające raport o wybrane dane za rok 2013 

Ad. §2 pkt 7. Dane 

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji, z podziałem 
wg zajmowanych stanowisk 

W dniu 31.12.2013 roku Fundacja LOTTO Milion Marzeń zatrud-
niała 7 osób: 

 Prezes Fundacji (1 osoba), 
 Koordynator (4 osoby, w tym 1 na urlopie macierzyńskim 

i 1 na umowę na zastępstwo w wymiarze pół etatu), 
 Specjalista (2 osoby). 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fun-
dację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, pre-
mie i inne świadczenia 

W raportowanym okresie Fundacja LOTTO Milion Marzeń 
wypłaciła łącznie 1 094 063,68 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z 
pochodnymi, wg poniższej specyfikacji: 

 

Fundusz 
osobowy 

Fundusz 
bezosobowy Nagrody 

Wynagrodzenia 
brutto  371 320,59 zł 619 870,51 zł 22 900,00 zł 
Fundusz emeryt. 
zakł. 33 760,11 zł 1 344,14 zł 2 235,04 zł 
Fundusz rent. zakł. 22 483,68 zł 895,18 zł 1 488,50 zł 
Fundusz wypadko-
wy 7 166,48 zł 265,80 zł 441,97 zł 
Fundusz pracy 9 097,35 zł 301,88 zł 492,45 zł 

Pozycja „Fundusz bezosobowy” zawiera także stypendia sportowe, 
stypendia dla dzieci pracowników, granty dla sportowców uczestniczących 
w programie „Kumulacja Aktywności” i inne. 

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom za-
rządu i innych organów Fundacji z podziałem na wy-
nagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

W raportowanym okresie członkowie Zarządu Fundacji otrzymali 
wynagrodzenia w łącznej kwocie 109 758,85 zł, wg poniższej 
specyfikacji: 

Płaca zasadnicza: 107 714,29 zł 
Nagrody i premie: 0,00 zł 
Inne świadczenia: 2 044,56 zł 

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Wynagrodzenia brutto 36 902,41 zł 
Fundusz emeryt. zakł. 1 282,65 zł 
Fundusz rent. zakł. 854,23 zł 
Fundusz wypadkowy 253,64 zł 
Fundusz pracy 286,44 zł 

e) Pożyczki udzielone przez Fundację 

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w raportowanym 
okresie. 

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

(dane na dzień 31 grudnia 2013 r.) 
9 729,96 zł rachunek bieżący (Bank Pekao SA) 

12 024,63 zł inne rachunki bankowe – karty przedpłacone 
 (Bank Pekao SA) 

93 628,14 zł rachunek bieżący (Bank PKO BP SA) 
16 978,31 zł rachunek bieżący – dotacje (Bank PKO BP SA) 

9 999,12 zł inne rachunki bankowe – karty przedpłacone 
 (Bank PKO BP SA) 

4 200 000,00 zł lokaty terminowe (Bank PKO BP SA) 
6 133,75 zł naliczone odsetki na 31.12.2013 

 (Bank PKO BP SA) 
4 348 493,91 zł RAZEM 

g) Nabyte obligacje, akcje i udziały 

W raportowanym okresie Fundacja nie posiadała ani nie naby-
wała żadnych obligacji ani akcji / udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 

h) Nabyte nieruchomości 

W raportowanym okresie Fundacja nie nabyła żadnych nieru-
chomości. 

i) Nabyte środki trwałe 

Serwer HP ProLiant 4 591,59 zł 

j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji 

Wartość aktywów: 4 418 380,12 zł 
Wartość zobowiązań: 96 284,16 zł 

Ad. §2 pkt 8. Działania zlecone przez 
podmioty państwowe i samorządo-
we 
W 2013 roku, na podstawie Umowy nr 69/H/E/13, Fundacja 
zrealizowała projekt pn. „Odpowiedzialny Sprzedawca II”, 
dofinansowany ze środków Ministra Zdrowia, w ramach Fundu-
szu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – program II 
„Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycz-
nych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień 
niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, 
zadanie 4. „Przygotowanie i przeprowadzenie projektu szkole-
niowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierun-
kowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego 
grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i 
patologicznego”. 

 Planowany 
w umowie Zrealizowany 

Koszt całkowity zadania 
zleconego, w tym: 114 000,00 zł 96 986,04 zł 

 Dofinansowanie FRPH 104 000,00 zł 86 986,04 zł 
 Wkład własny finansowy 6 000,00 zł 6 000,00 zł 
 Wkład własny rzeczowy 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Ad. §2 pkt 9. Informacja o zobowią-
zaniach i deklaracjach podatkowych 
Fundacja LOTTO Milion Marzeń złożyła w dniu 31 marca 2014 r. 
do Urzędu Skarbowego Warszawa Praga CIT-8 zeznanie podat-
kowe o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika 
podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy od 
01.01.2013 do 31.12.2013 r., w którym zostały wykazane: 

Przychody podatkowe: 5 231 878,04 zł 
W tym: 

przychody z działalności statutowej: 5 116 986,05 zł 
przychody z działalności finansowej: 112 366,47 zł 
pozostałe przychody: 0,52 zł 
zwiększenia podatkowe: 95 644,80 zł 
zmniejszenia podatkowe: -93 119,80 zł 

Koszty podatkowe: 2 957 255,32 zł 
W tym: 

koszty realizacji zadań statutowych: 2 432 300,68 zł 
koszty administracyjne: 663 891,69 zł 
koszty finansowe: 0,00 zł 
zwiększenia podatkowe: 0,00 zł 
zmniejszenia podatkowe: -138 937,05 zł 

Dochód wolny od podatku: 2 274 622,72 zł 

Ad. §3. Kontrole w Fundacji 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie została przeprowa-
dzona kontrola. 


