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List Zarządu
[G4-1, G4-2]

Szanowni Państwo,
Ostatni rok był dla naszej Fundacji rokiem zmian, które jak mamy nadzieję pozwolą nam skuteczniej realizować
wytyczone cele, jak również z pozytywnym rezultatem rozwiązywać zidentyfikowane problemy społeczne.
Rok 2016 był rokiem niezmiernie owocnym, dzięki zaangażowaniu wielu osób, nie tylko pracowników
Fundacji. Poszczególne programy i projekty udało się zrealizować osiągając lepsze wyniki od wcześniej
założonych. Równolegle z wykonywaną pracą operacyjną, staraliśmy się na bieżąco weryfikować podejmowane
działania w kontekście ich długoterminowej oceny, z punktu widzenia zarządzania strategicznego. Uwieńczeniem tego procesu było przyjęcie w grudniu 2016 roku nowej „Strategii Fundacji na lata 2017-2020”, która
zastąpiła dotychczas obowiązujący dokument „Strategia Fundacji na lata 2015-2018”. Założenia, na których
opierają się kierunki działania Fundacji pozostają niezmienne od chwili jej powołania w 2009 roku. Nieprzerwanie działania charytatywne Fundacji LOTTO uzupełniają działania prospołeczne Fundatora, tj. Totalizatora
Sportowego.
Prace nad odnowieniem strategii miały na celu zrewidowanie założeń i dobranie środków, tj. programów,
które efektywniej odpowiedzą na zmieniające się potrzeby społeczne. Analizowaliśmy zmiany, biorąc pod
uwagę opinie naszego otoczenia aby działać skutecznie i z korzyścią dla naszych interesariuszy.
Wiele uwagi poświęcamy procesowi oceny rezultatów naszego zaangażowania. Wszystkie dotacje muszą
zostać rozliczone przez beneficjentów, czemu towarzyszą oceny konkretnych mierników efektów społecznych.
Niezmiernie ważny jest dla nas transparentny sposób wydatkowania środków przekazywanych od Fundatora.
Przyjęliśmy m.in, że mimo zakończenia projektu Forum Darczyńców na rzecz podniesienia standardów działania fundacji korporacyjnych, wdrażamy wypracowane w nim modelowe rozwiązania. Planujemy je rozwijać
i udoskonalać w ramach długofalowego procesu. Zdecydowaliśmy, że w 2017 roku nasze działania będziemy
mierzyć i rozliczać publicznie z wykorzystaniem modelu London Benchmarking Group (LBG).
Zapraszamy do lektury nowego raportu.

Z poważaniem,

Łukasz Sajuda
Prezes Zarządu

Aneta Góraj
Członek Zarządu
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Standardy działania fundacji
korporacyjnych wg
Forum Darczyńców
1

Ma spisaną, publicznie dostępną misję, którą rzetelnie realizuje w oparciu
o odpowiednio wyznaczone cele strategiczne.

2

Wybiera obszary, które będzie wspierać, na podstawie dogłębnej analizy potrzeb
społecznych oraz odpowiednio do swoich zasobów i kompetencji.

3

Dba o partnerskie relacje z beneficjentami, ma klarowne, kompleksowe, spisane
i jawne zasady oraz kryteria udzielania wsparcia.

4

Dąży do tego, aby głównym źródłem jej finansowania były środki od fundatora
i z należytą ostrożnością podchodzi do środków z innych źródeł.

5

Rzetelnie i efektywnie zarządza finansami. Informacje o swoich przychodach
i kosztach podaje w czytelny sposób do wiadomości publicznej.

6
7
8

Dba o partnerskie relacje z fundatorem.
Nie wspiera bezpośrednio działalności biznesowej swojego fundatora.
Posiada kolegialny zarząd i ciało nadzorcze, a członkowie tych organów wykazują
się odpowiednimi kwalifikacjami i postawą etyczną.

9
10

Posiada własny zespół kompetentnych pracowników.

11

Regularnie dokonuje oceny jakości i skuteczności swoich działań, a zebrane wnioski
wykorzystuje do ich doskonalenia.

Dba o przejrzyste, oparte na dialogu oraz zrozumieniu wzajemnych potrzeb
i obowiązków relacje z otoczeniem.
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O Fundacji
Obszary działalności
Jako samodzielna fundacja zostaliśmy
powołani do życia w 2009 r., kiedy to Totalizator
Sportowy Sp. z o.o. zdecydował się powołać fundację,
która wsparłaby w wymiarze filantropii działania
prospołeczne przedsiębiorstwa.

[G4-4, G4-8, NGO8]

Fundator, właściciel marki LOTTO, jest jednym
z pierwszych przedsiębiorstw państwowych,
które uporządkowało i sformalizowało politykę
oraz strategię odpowiedzialności społecznej. Jest
również przedsiębiorstwem, które od ponad 60
lat wspiera ważne cele społeczne. Działania te są
ukierunkowane na szerokie i wielopłaszczyznowe
wsparcie sportu oraz kultury. Obok znaczącego
wsparcia finansowego sportu i kultury Totalizator
Sportowy czuje się odpowiedzialny za promowanie
bezpiecznej rozrywki i odpowiedzialnego podejścia
do gier losowych. Od 2013 roku posiada prestiżowe
certyfikaty: Responsible Gaming European Lotteries
oraz Responsible Gaming World Lottery Association.
Przyznanie certyfikatów zostało poprzedzone niezależnymi audytami, które potwierdziły, że Totalizator
Sportowy przestrzega międzynarodowych standardów i prowadzi kompleksowe działania zmierzające
do dostarczania bezpiecznej rozrywki.
Właściciel marki LOTTO jest jedynym podmiotem
na polskim rynku, którego działalność wiąże się
z koniecznością odprowadzania pieniędzy na powołane w tym celu fundusze celowe. Dopłata nakładana

jest na każdy zakład gier liczbowych i na każdą
loterię. Tylko w latach 1994-2016 Spółka przekazała
na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 10,6 mld zł,
1,9 mld zł na Fundusz Promocji Kultury, a ponad 160
mln zł trafiło natomiast Fundusz Rozwiązywania
Problemów Hazardowych. Od 1 kwietnia 2017 Totalizator Sportowy zobligowany jest także do przekazywania 4% wpływów z dopłat na Fundusz Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Mimo tak
ogromnych kwot odprowadzanych na cele społeczne,
właściciel marki LOTTO zdecydował się przed laty, że
powoła fundację, którą corocznie będzie finansował.
Wartość darowizn finansowych Totalizatora Sportowego w samym tylko 2016 zamknęła się w kwocie
5 mln zł.
Zespół naszej fundacji od samego początku składał
się zarówno z osób pracujących wcześniej przy projektach społecznych Totalizatora Sportowego, jak też
z osób zaangażowanych w pracy w organizacjach
pozarządowych. Takie połączenie kompetencji stało
się atutem fundacji, która jako fundacja korporacyjna,
jest w stanie skutecznie współpracować zarówno
z biznesem, jak i Trzecim Sektorem.
Działania Fundacji LOTTO wpisują się w strategię
społecznej odpowiedzialności Totalizatora Sportowego, a działania obu organizacji są ze sobą spójne
i wzajemnie się uzupełnią.
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[G4-9, G4-10]

Podstawowe informacje o skali działalności Fundacji
2015

2016

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (zł)

6 582 355,73

6 814 406,56

Koszty podstawowej działalności operacyjnej (zł)

5 152 153,10

5 155 417,15

Kapitał własny (zł)

1 528 480,79

1 698 934,87

Zobowiązania (zł)

184 171,58

267 046,89

Aktywa (zł)

1 712 652,37

1 965 981,76

Liczba członków zarządu (w tym kobiet),

1 (0)

2 (1)

Liczba pracowników operacyjnych (w tym kobiet),

5 (4)

5 (4)

- w tym umowy o pracę na czas nieokreślony (w tym kobiety)

0 (0)

0 (0)

Przeciętna liczba osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia

40

41

Liczba wolontariuszy doraźnie angażujących się w projekty

do 1000

do 1000

- w tym umowy o pracę na czas określony (w tym kobiety)

Strategiczne kierunki zaangażowania
W 2016 roku działaliśmy w oparciu o Strategię na lata 2015-2018, lecz równocześnie
poddaliśmy założenia obowiązujące strategicznej rewizji. W efekcie w grudniu 2016 roku, jak już wspomniano,
powstała ostateczna wersja nowej Strategii na lata 2017-2020.

[G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

Procesowi jej tworzenia towarzyszył zarówno przegląd badań społecznych i rynkowych, jak również dialog
z naszymi interesariuszami, którym na co dzień, tak jak nam, bliskie są problemy społeczne związane ze
sportem i kulturą. Z osobami, z którymi wspólnie podejmujemy wyzwania, z którymi łączą nas wspólne cele.
W ramach procesu konsultacji przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami:
 Ministerstwa Sportu i Turystki,
 Ministerstwa Kultury,
 organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc potrzebującym, m.in. poprzez sport i kulturę,
a także będących beneficjentami wsparcia fundacji korporacyjnych (np. Polska Federacja Sportu
Młodzieżowego, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Wiosna),
 Totalizatora Sportowego (Fundatora),
 sportowcami, w tym naszymi stypendystami,
 zespołem naszej fundacji.
Przyjęto też, że pod koniec 2017 roku podobne konsultacje zostaną powtórzone, tak by móc odświeżyć
diagnozę wyzwań społecznych oraz wprowadzić niezbędne modyfikacje realizowanych programów i projektów.
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O Fundacji

Administracja
publiczna

Ludzie sztuki

Pracownicy
Totalizatora
Sportowego
i kolektorzy

Opinia publiczna
i media

Organizacje
samorządowe,
samorządy, inne
organizacje społeczne

Wolontariusze

INTERESARIUSZE
Forum Darczyńców
i Forum Odpowiedzialnego
Biznesu

Sportowcy

Klienci Totalizatora
Sportowego

Młodzież
szkolna
Totalizator
Sportowy
(fundator)

Pracownicy
Fundacji
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Nowa Strategia Fundacji LOTTO na lata 2017-2020:
Nowa Strategia niezmiennie zakłada spójność ze strategią społecznej odpowiedzialności Totalizatora
Sportowego. Opiera się na czterech filarach programowych, nawiązujących do kluczowych obszarów działań
społecznych, w które włączamy się społecznie. Towarzyszą im cztery cele główne i sześć celów szczegółowych:
Filar programowe
(obszary zaangażowania)
Filar: Sport

Cele główne

Cele szczegółowe

Promocja sportu
i zwiększanie aktywności
fizycznej społeczeństwa

 popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży

 umożliwianie rozwoju młodych talentów poprzez
wspieranie Olimpiad Młodzieżowych

Filar: Kultura

Filar: Bezpieczna Rozrywka

Filar: Współpraca Społeczna

Powszechny rozwój
kulturalny i artystyczny

 rozwijanie wrażliwości estetycznej i rozbudzanie

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw
w zakresie zarządzania
finansami

 wsparcie utalentowanych młodych artystów i walka

Rozwiązywanie lokalnych
problemów poprzez
aktywizację społeczną

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego

szacunku do dorobku artystycznego przeszłych
pokoleń
z wykluczeniem kulturalnym

 edukacja dorosłych w zakresie zarządzania finansami
(w szczególności istotną grupą są tu wygrywający
w grach losowych LOTTO)

W praktyce jednak przez cały 2016 rok działaliśmy w oparciu o Strategię na lata 2015-2018, która zakładała
aktywizację 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.
Byliśmy i będziemy aktywni również na polu filantropii, wspierając działania organizacji, realizujących bliskie
nam cele oraz rodziny pracowników fundatora, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (np. ciężka
choroba, wypadek). Jako, że była to obowiązująca do końca okresu sprawozdawczego strategia, w oparciu
o jej filary, zbudowany został też niniejszy raport roczny.
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O Fundacji

[G4-56]

Misja, wizja, wartości Fundacji LOTTO

Wizja:

Misja:

Aktywizujemy ludzi do działania w celu podnoszenia jakości życia,
poprzez popularyzowanie uprawiania sportów powszechnych, ułatwianie
dostępu do kultury, wspieranie projektów społecznych oraz rozwijanie
świadomości na temat odpowiedzialnej rozrywki.

Wspieranie społeczeństwa
na drodze do szczęśliwego
i odpowiedzialnego życia.

Wartości:
W swojej działalności Fundacja LOTTO i wszystkie osoby zaangażowane w jej prace kierują się ściśle
określonymi wartościami. Oto one:

Transparentność
Działamy uczciwie
i przejrzyście.

Szacunek

Szanujemy innych
ludzi i siebie nawzajem.
Tworzymy przyjazną
atmosferę, pełną troski
i empatii.

Odpowiedzialność

Postępujemy w sposób rozsądny
i dojrzały. Wiemy, że każda nasza
decyzja ma wpływ na otoczenie
i dbamy, aby ten wpływ był
zawsze pozytywny.

Partnerstwo

Pasja

Pomagamy, ponieważ
chcemy i czujemy taką
potrzebę.

Działamy dla dobra społecznego
i we współpracy z innymi, aby mieć
pewność, że nasza pomoc jest
skuteczna i dociera wszędzie tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna.
Prowadzimy dialog z osobami
i instytucjami z naszego otoczenia,
aby jak najlepiej poznać ich potrzeby, problemy i oczekiwania

/w Strategii 2017-2020 Misja, Wizja i Wartości zostały również poddane rewizji/

Raport z działań Fundacji LOTTO w 2016 roku
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Strategia

1

W 2016 roku, zgodnie z obowiązującą strategią w obszarze sportu prowadziliśmy programy:

Program Kumulacja Aktywności popularyzujący aktywność fizyczną wśród
młodzieży gimnazjalnej,

Program Stypendium na Medal - adresowany do młodych uzdolnionych
sportowców, dający im wsparcie w postaci stypendiów, umożliwiający dalszy
rozwój,

Realizowana była również bieżąca edycja 2015/2016 programu
Zostań Olimpijczykiem.

2

W obszarze kultury staraliśmy się wspierać rozwój utalentowanych artystów i animatorów
kultury. Wspieraliśmy nie tylko kulturę wysoką, ale wszystkie rodzaje sztuki – od rękodzieła
po nowoczesny design.

3

W obszarze bezpiecznej rozrywki od lat zajmujemy się profilaktyką ryzyka uzależnienia od
hazardu - edukujemy i kształtujemy wzorce odpowiedzialnej sprzedaży i odpowiedzialnego
korzystania z gier, tak by gra pozostawała wyłącznie źródłem rozrywki i dobrej zabawy.

4

Od 2011 roku, poprzez program Kumulacja Dobrej Woli, skutecznie
promujemy ideę wolontariatu i angażujemy pracowników i partnerów
Totalizatora Sportowego w działania na rzecz społeczności lokalnych.

5

W działalności filantropijnej angażujemy się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Aktywnie działamy na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy także inicjatywy innych organizacji non-profit, które wpisują
się w naszą strategię (popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, ułatwiania dostępu do kultury).

6

KUMULACJA
DOBREJ
WOLI

Jesteśmy też patronem Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.

Obszar 1: Strategia - 100 pkt / 100 pkt.
(ocena na podstawie Standardomierza, prezentuje zgodność ze Standardami Działania Fundacji Korporacyjnych)
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O Fundacji

Ludzie
Zgodnie z obowiązującym prawem organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji jest organem
o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych, a Zarząd odpowiada za bieżące kierowanie
działalnością Fundacji. Wszyscy członkowie Rady Fundacji są reprezentantami Fundatora.
Na koniec roku 2016 Rada Fundacji składała się z czterech członków, a zarząd był dwuosobowy. Na zespół
Fundacji, wyłączając członków zarządu, składało się pięciu pracowników, koordynujących poszczególne
obszary działalności programowej oraz sprawy administracyjno-organizacyjne. Wszyscy oni, włączając w to
członków Zarządu, zatrudnieni byli w oparciu o umowę o pracę. Ze względu na specyfikę działalności fundacji,
w tym przede wszystkim kameralny zespół, zdecydowano się na nieformalizowanie nieobligatoryjnych
kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Choć oznacza to relatywnie niższą ocenę z punktu
widzenia sformalizowanych narzędzi, takich jak Standardomierz, ale jednocześnie sprawia, że atmosfera pracy
jest o wiele bardziej przyjazna.
Skład osobowy fundacji dostępny jest na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/fundacja/organy-i-zespol.
Zakres odpowiedzialności i zasady współpracy pomiędzy Fundatorem, Radą Fundacji i Zarządem, reguluje
Statut Fundacji. Jest on publicznie dostępny na stronie http://www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut.
W ostatnim roku w składzie osobowym organów naszej fundacji zaszły znaczące zmiany, będące konsekwencją
zmian we władzach Totalizatora Sportowego (Fundatora). Zgodnie bowiem ze Statutem Fundacji LOTTO
członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora. W praktyce byli i są nimi aktualni członkowie
zarządu lub ewentualnie kluczowi menedżerowie Spółki. Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzą osoby
będące jednocześnie członkami Zarządu Fundatora. Skład osobowy organów Fundacji na początek oraz na
koniec roku kształtował się następująco:

Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

1 stycznia 2016 r.

31 grudnia 2016 r.

1 stycznia 2016 r.

Wojciech Szpil
Przewodniczący Rady Fundacji

Łukasz Łazarewicz
Przewodniczący Rady Fundacji

Bartosz Mielecki
Prezes Zarządu Fundacji

Aleksandra Piszczorowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Radosław Śmigulski
Członek Rady Fundacji

31 grudnia 2016 r.

Barbara Sissons
Członek Rady Fundacji

Grzegorz Sołtysiński
Członek Rady Fundacji

Agnieszka Libor
Członek Rady Fundacji

Cezary Godziuk
Członek Rady Fundacji

Łukasz Stajuda
Prezes Zarządu Fundacji
Aneta Góraj
Członek Zarządu Fundacji

Obszar 2: Ludzie - 80 pkt / 100 pkt.
(ocena na podstawie Standardomierza, prezentuje zgodność ze Standardami Działania Fundacji Korporacyjnych)
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Odpowiedzialność
w codziennym zarządzaniu
Transparentność
[G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5] Każda działalność, niezależnie czy
ma charakter komercyjny czy nie, niezależnie też od formy
prawnej, zawsze, o ile tylko wiążąca się z zarządzaniem
powierzonym kapitałem, wiąże się z odpowiedzialnością
natury etycznej. Niemniej chyba w żadnym innym przypadku odpowiedzialność moralna nie jest tak duża jak
w przypadku zarządzania powierzonymi środkami, które
mają być przeznaczane na cele charytatywne.
System zarządzania musi być tak transparentny by nie
pozostawiać nawet najmniejszej przestrzeni na wątpliwości np. co do kryteriów wyboru beneficjentów, wysokości
udzielanego wsparcia i samego wydatkowania środków
przekazanych przez darczyńców. System zarządzania
musi bezwzględnie eliminować podejrzenia o konflikt
interesów, nepotyzm, czy stosowanie jakichkolwiek innych
kryteriów niż merytoryczne. Te ostatnie muszą eliminować
projekty nieefektywne, a promować takie, dzięki którym
środki, których jako fundacja jesteśmy jedynie powiernikiem, najefektywniej przyczynią się do rozwiązywania
problemów społecznych.
Już na szczeblu decyzji personalnych przyjęto, że Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby pozostające
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji. 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.
Podobnie, kwestia zagrożenia konfliktem interesów,
poważnie została potraktowana w procedurze przyznawania
dotacji. Wszelkie ewentualne związki osób związanych
z organizacją potencjalnego beneficjenta z pracownikami
lub członkami władz Totalizatora Sportowego lub podmiotów

prawnych od niego zależnych (w tym Fundacji) muszą być
ujawnione we wniosku o dotację. Nie stanowi to elementu
wykluczającego wnioskodawcę i nie wpływa na jego ocenę,
ale pozwala uniknąć ewentualnego konfliktu interesu na
etapie rozpatrywania wniosku.
[G4-SO5] Od kliku już lat ujednolicamy i formalizujemy
system przyznawania dotacji, tak by do minimum ograniczyć
uznaniowość i zapewnić transparentną ocenę wszystkich
(100%) wniosków dotacyjnych w oparciu o obiektywne
i upublicznione kryteria. „Zasady filantropii Fundacji
LOTTO” precyzyjnie zawężają zakres dotowanych projektów i ograniczając już w ten sposób możliwość wsparcia
projektu pochodzącego „od zaprzyjaźnionej osoby”.
Zasady te czytelnie wskazują na jakie wsparcie od Fundacji
mogą liczyć osoby prawne i fizyczne, jakie kryteria stosuje
Fundacja, wybierając projekty, w które się angażuje i jaka
jest procedura ubiegania się o nie. Przyjęte mechanizmy
ograniczają do minimum nie tylko zachowania nieetyczne,
ale też zwykły i niezawiniony subiektywizm, który towarzyszy każdemu z oceniających. W 2016 r. nie stwierdzono
przypadków przyznawania dotacji w sposób, który rodziłby
tego typu podejrzenia.
Równocześnie wszyscy beneficjenci zobligowani są do
terminowego rozliczenia projektu, poprzez złożenie
sprawozdania merytorycznego i finansowego. Fundacja
zapewnia sobie również prawo do przeprowadzenia audytu
sposobu wydatkowania powierzonych środków.
Z tego też powodu prosi beneficjentów o przechowywanie
dokumentów finansowych przez okres pięciu lat od daty
przekazania sprawozdania. Oczywiście niewywiązanie
się ze zobowiązania do rozliczenia się przed Fundacją ze
sposobu wydatkowania środków, wyklucza dotowaną
organizację z możliwości ubiegania się o grant w przyszłości. Wszelkie dokumenty formalne: regulaminy i wzory
wniosków oraz sprawozdań są dostępne na stronie www
naszej fundacji.

Obszar 3: Finanse - 85 pkt / 100 pkt.
(ocena na podstawie Standardomierza, prezentuje zgodność ze Standardami Działania Fundacji Korporacyjnych)
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Efektywność
Innym wymiarem odpowiedzialności w zarządzaniu
w przypadku fundacji jest wydatkowanie powierzonych
środków w sposób, który maksymalizuje korzyści społeczne. Kluczowe znaczenie ma więc tu ocena skuteczności
i efektywności poszczególnych projektów. Stąd między
innymi decyzja o regularnych corocznych przeglądach
strategicznych i angażowaniu w nie interesariuszy. Ma ona
na celu zidentyfikowanie niedoskonałości w realizowanych
programach, ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb
lub podjęcie decyzji o zmodyfikowaniu działań. W przypadku działań operacyjnych, tj. np. oceny projektów organizacji ubiegających się o wsparcie, ocena dotyczy zarówno
tego, w jakim stopniu proponowany projekt realizuje
zakładany cel, jak również relacji nakładów do osiąganych

korzyści. Taka analiza, zwłaszcza w sytuacji, w której dotowane projekty realizują podobne cele, umożliwia identyfikowanie najlepszych pomysłów. To z kolei daje szanse
na ich ewentualne upowszechnianie. Jest to tym samym
bezpośredni wkład interesariuszy we wspólne budowanie
optymalnych rozwiązań i wzajemne uczenie się od siebie.
Obok typowych danych dotyczących wydatków finansowych, sprawozdania składane przez dotowane podmioty
uwzględniają również nakłady niefinansowe: czas pracy
wolontariuszy oraz dobra i usługi nieodpłatnie przekazane
na realizację projektu. Pozwala to uchwycić całość realnych
nakładów na realizację projektu. Badane są również rezultaty
podjętych działań (np. stopień zakładanej w celach projektu
zmiany postaw beneficjentów).

Etyczne relacje z fundatorem
Jak już wspomniano kierunki strategicznego zaangażowania
naszej fundacji oraz Totalizatora Sportowego (Fundatora)
są spójne i komplementarne. Z komplementarnością
wiąże się jednak rozgraniczenie działań marketingowych,
sponsoringowych i prospołecznych Fundatora od działań
społecznych Fundacji, nawet jeśli dotyczą one tych samych
obszarów i problemów społecznych. Teoretycznie jednak
istnieje ryzyko tego, że Fundacja mogłaby by być wykorzystywana do celów stricte biznesowych Fundatora, co
byłoby działaniem nieetycznym. Aby uniknąć tego typu
skojarzeń programy fundacji zostały opracowane w sposób
bardzo klarownie wskazujący społeczne korzyści i beneficjentów. Ich zrozumiała konstrukcja nie pozostawia
przestrzeni na domysły. Jednocześnie Fundator wciąż

prowadzi swoje własne działania, również ukierunkowane
na wspieranie sportu, kultury oraz bezpieczną rozrywkę.
Dzięki czemu dysponuje narzędziami, poprzez które może
realizować nie tylko cele społeczne, ale również swoje cele
biznesowe.
Jako fundacja korzystamy z pewnych usług, które na naszą
rzecz świadczy Totalizator Sportowy (np. usługi księgowe,
wynajem biura). Wszystkie one są uwzględniane w kosztach i formalnie ujmowane w księgach rachunkowych.
Jednocześnie Fundator jest w praktyce jedynym donatorem
naszej fundacji. Pozostałe przychody (np. odsetki z lokat,
dotacje) mają znaczenie marginalne dla naszej sytuacji
finansowej. Posiadanie stabilnego darczyńcy zapewnia
możliwość planowania i realizacji wieloletnich programów.

Publiczne raportowanie
Zdecydowaliśmy się również do cyklicznego publicznego
raportowania w zakresie wykraczającym ponad wymogi
prawne. Kolejny już rok publikujemy raport opracowywany
z wykorzystaniem międzynarodowych wytycznych raportowania GRI G4. Dodatkowo w przyszłym roku planujemy
opublikować raport odwołujący się do wyników oceny
naszych działań w oparciu o metodykę London Benchmarking Group (LBG). Jednocześnie sprawozdanie finansowe
Fundacji LOTTO poddawane jest weryfikacji prestiżowej

firmy audytorskiej Deloitte, weryfikującej sprawozdania
Fundatora.
Działalność operacyjna w ciągu roku realizowana jest
w oparciu m.in. o plan rzeczowo-finansowy oraz plan
operacyjny. Stopień realizacji zaplanowanych i zabudżetowanych działań jest podsumowywany w kwartalnych
sprawozdaniach przekazywanych Radzie Fundacji. Ich
uzupełnieniem jest analiza wskaźnikowa realizacji zamierzonych celów społecznych (wskaźniki efektywności).

Obszar 4: Struktura i wewnętrzne procesy - 75 pkt / 100 pkt.
(ocena na podstawie Standardomierza, prezentuje zgodność ze Standardami Działania Fundacji Korporacyjnych)
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Komunikacja z otoczeniem
[G4-26] To jak często i z jaką grupą interesariuszy się
komunikujemy zależy przede wszystkim od charakteru relacji z daną grupą otoczenia. Bliskie i silne
relacje z fundatorem, jak już wspomniano, znajdują
odzwierciedlenie w składzie Rady Fundacji, a tym
samym w bezpośrednim zaangażowaniu członków
Rady w podejmowanie kluczowych decyzji i wyznaczenie kierunków działań Fundacji. Poza formalnymi
posiedzeniami Rady Fundacji oraz przedkładaniem
im kwartalnych sprawozdań, istnieje szereg innych
okazji do regularnych kontaktów. Również pracownicy
Fundatora, zwłaszcza będący jednocześnie wolontariuszami, utrzymują z nami relatywnie bliskie relacje.
Niemniej zarówno współpraca z nimi, jak również
z innymi partnerami (np. ludzie sztuki, sportowcy,
organizacje pozarządowe) jest, w celu zachowania
transparentności, sformalizowana i regulowana
pisemnymi umowami.

Organizacje otrzymujące dotacje, nie tylko uczestniczą w oddolnym, niezdecentralizowanym procesie
tworzenia pomysłów, z których można wybrać
najlepsze, ale na etapie rozliczania dotacji, mogą
podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Wszystkie konstruktywne uwagi i komentarze, nawet te
negatywne, są cenne, ponieważ pomagają lepiej
zrozumieć oczekiwania i po prostu działać skuteczniej
i efektywnej.
Komunikując się z naszymi interesariuszami, staramy
się zawsze pozyskiwać od nich informację zwrotną.
Im jest ona bardziej konkretna, tym większą stanowi
dla nas wartość. Dzięki opiniom pozyskiwanym od
podmiotów otrzymujących dotacje i od beneficjentów
(np. poprzez badania ewaluacyjne i formularze rozliczenia projektów dotacyjnych) jesteśmy w stanie

wskazać jakie zmiany społeczne, w ujęciu nie tylko
jakościowym, ale również ilościowym, udało się
osiągnąć. Postanowiliśmy również, po przeprowadzeniu cyklu dialogu z reprezentantami kluczowych
interesariuszy, że będziemy cyklicznie spotykać się
z nimi i zasięgać ich opinii na temat naszych działań.
Chodzi nie tylko o szczerą i uczciwą oceną naszych
działań, ale też o uchwycenie subtelnych czasem
zmian społecznych, które mogą być widoczne dla
naszych partnerów, a które mogą być ważne
w kształtowaniu naszej działalności.
Aktywnie komunikujemy nasze działania społeczne,
wykorzystując jednak kanały komunikacji, które
nie generują znaczących, zbędnych w naszej opinii,
kosztów administracyjnych. Zadania związane
z komunikacją projektów, a także z administrowaniem kanałami medialnymi, realizujemy własnymi
siłami, nie współpracując na stale z żadną profesjonalna agencją PR.
Naszymi podstawowymi kanałami komunikacyjnymi
są niezmiennie:
 strony internetowe:
fundacjalotto.pl oraz
kumulacjaaktywnosci.pl,
 profile na portalu Facebook:
facebook.com/FundacjaLOTTO oraz
facebook.com/KumulacjaAktywnosci,
 kanały na portalu Youtube:
Fundacja LOTTO i Kumulacja Aktywności,
 e-mailowy Newsletter Fundacji,
 drukowany Informator Fundacji,
 intranet Spółki Fundatora,
serwis Kolektor, przeznaczony dla sprzedawców
LOTTO.

Obszar 5: Relacje - 100 pkt / 100 pkt.
(ocena na podstawie Standardomierza, prezentuje zgodność ze Standardami Działania Fundacji Korporacyjnych)
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Mówiąc o komunikacji warto może wspomnieć, że
na przełomie 2016/2017 roku zmieniła się całkowicie
strona www.fundacjalotto.pl, a także nasze logo.
Wydaje się nam, że nowa strona, jak i logo są jeszcze
czytelniejsze i łatwiejsze w odbiorze.1
Projekty naszej fundacji wzbudzają nieustanne zainteresowanie mediów, czego efektem są publikacje
w prasie (regionalnej i ogólnopolskiej), Internecie,
a także w radiu i telewizji. Warto uświadomić sobie
skalę i intensywność działań Fundacji LOTTO.
W ciągu roku odbyło się 200 różnego rodzaju wydarzeń, w których komunikowane było zaangażowanie
Fundacji LOTTO (balon, banery, rollupy). Oznacza

to, że statystycznie częściej niż co drugi dzień roku
gdzieś w Polsce odbywał się event, w który byliśmy
w jakiś sposób włączeni. Również często użytkownicy
odwiedzają nasz profil na serwisie Facebook oraz
stronę internetową. W ostatnim roku na naszym profilu zarejestrowaliśmy blisko 2000 nowych polubień,
a liczba odsłon naszej strony internetowej osiągnęła
prawie 50 000, podobnie jak w przypadku strony programu Kumulacja Aktywności.
Czterokrotnie w „Biuletynie Kolektora” (magazyn
wewnętrzny Totalizatora Sportowego) znalazła się
specjalna wkładka informująca o naszych aktywnościach.

Komunikacja Fundacji LOTTO w liczbach (2016 r.):
Liczba wydarzeń na których

Liczba wydanych numerów

komunikowane było zaangażowanie

Informatora Fundacji (wkładka

Fundacji LOTTO (balon, banery,

do „Biuletynu Kolektora”):

rollupy, itp.):

200

Liczba wejść na stronę Fundacji LOTTO:

4

Liczba wejść na stronę Kumulacji Aktywności:

19 281 14 137 unikalnych
użytkowników i 46 649 odsłon)

17 682 (13 555 unikalnych
użytkowników i 45 734 odsłony)

(

Liczba nowych polubień

Liczba nowych

Liczba wpisów

profilu Fundacji LOTTO

wpisów na Facebooku

na profilu programu

na Facebooku:

Fundacji LOTTO:

Kumulacja Aktywności:

1819

312

220

1

Formalnie, ale już w 2017 roku, zmianie uległa również nazwa z Fundacja LOTTO Milion marzeń na Fundacja LOTTO.
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Programy i działania
realizowane w 2016 roku
Sport
[G4-SO1] Dlaczego akurat sport? Oczywiście wspieranie
sportu wpisane jest w misję Totalizatora Sportowego,
fundatora Fundacji LOTTO. My realizując nasze
działania mamy zatem największą szansę korzystać
z jego wieloletnich doświadczeń i relacji ze światem sportu, maksymalizując efektywność naszych
działań. Niematerialny i trudny do uchwycenia
kapitał zdobywanych latami doświadczeń stanowi
bowiem często wartość większa niż przekazywane
przez Fundatora środki finansowe. Nie konkurując,
ale uzupełniając działania właściciela marki LOTTO,
mamy szanse wspólnie odpowiedzieć kompleksowo
na aktualne potrzeby społeczne.

a przez to zdrowy tryb życia, wspierając bardzo
różne aktywności od prostej, amatorskiej aktywności podejmowanej dla przyjemności, po sport
wyczynowy. Zachęcamy też tych, którzy odnieśli
sukces w sporcie, do tego by wspólnie z nami w
praktyce zachęcali młodzież do jego uprawiania.
Dajemy im narzędzia niezbędne do prowadzenia
ogólnorozwojowych zajęć pozalekcyjnych, na które
zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski. Wspieramy
młodych, dobrze zapowiadających się sportowców.
Tym samym kreujemy przyszłych sportowych idoli.
Budujemy wzorce spędzania wolnego czasu, oparte
na ruchu i zabawie.

Czy to jednak wszystkie argumenty przemawiające
za wspieraniem aktywności fizycznej? Zdecydowanie nie. Choć kompetencje, możliwość korzystania
z czyiś doświadczeń są ważne w racjonalnej kalkulacji,
to mówiąc o sporcie nie sposób nie mówić o nim
w sposób emocjonalny. Sport to radość ze zwycięstwa, z podnoszenia swojej sprawności i umiejętności.
To przyjemność przebywania z rówieśnikami, ze
spędzania czasu na świeżym powietrzu i z lepszej
kondycji. To nauka od najlepszych, którzy już osiągnęli szczyty. Dlatego właśnie wspieramy młodych
sportowców w ich drodze do podium zwycięzców.
Dlatego przekonujemy wszystkich tych, którzy do tej
pory byli na bakier ze sportem, że przecież nie muszą być profesjonalistami, ale warto czerpać radość
z aktywności i cieszyć się choćby małymi sukcesami.

Z punktu widzenia profesjonalizmu zarządzania
organizacją pozarządową ważne jest to, że zainicjowanie konkretnych programów zostało poprzedzone kompleksowymi badaniami społecznymi.
Wsłuchaliśmy się w to, co mówi nasze otoczenie, starannie przebadaliśmy niepokojące zjawiska i wypracowaliśmy programy, które mogły zdiagnozowane
problemy zaadresować. Pod koniec 2016 roku udało
się nam w ramach prac nad odnowieniem strategii
przedefiniować działania. Ich ocenę planujemy
z kolei na koniec 2017 roku.

Dlatego też, mając świadomość problemu niskiej
aktywności Polaków, od kilku już lat staramy się
zachęcać Polaków do podejmowania szeroko
pojętej aktywności fizycznej. Promujemy ruch,

Na co dzień współpracujemy też m.in. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem
Olimpijskim oraz organizacjami pozarządowymi.
Angażujemy również zaprzyjaźnionych sportowców,
czy też wykorzystujemy należący do Totalizatora
Sportowego Tor Wyścigów Konnych Służewiec.
Dzięki temu możemy zrobić więcej, angażując mniej
środków finansowych. Realizacji projektów towarzyszy z kolei mierzenie efektów społecznych, tj. tego
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na ile wydatkowane przez nas środki przekładają się na konkretne zmiany społeczne. Dodatkowo wdrożenie
narzędzi metodyki London Benchmarking Group (LBG) uczyni ten pomiar jeszcze skuteczniejszym.
Najważniejszymi z naszych przedsięwzięć pozostają programy:
 Kumulacja Aktywności,
 Stypendium na Medal.
Jednocześnie nowa strategia zakłada odchodzenie od sponsorowania indywidualnych sportowców
(stypendia) i przeznaczenie środków na wspieranie szerszej rzeszy młodych, aktywnych ludzi, poprzez
wsparcie rozwoju Olimpiad Młodzieżowych.
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Kumulacja Aktywności
[G4-SO1] Badania zrealizowane w ramach prac naszej Fundacji pokazały bardzo smutny obraz polskich gimnazjalistów i ich
niechęci do aktywności fizycznej. Dla wielu z nich to, co powinno być przyjemnością, jest ciężarem i przyczyną dodatkowego stresu. Zajęcia wychowania fizycznego stają się tymi, których się unika. Aż co dziesiąty gimnazjalista unika lekcji
wychowania fizycznego lub ma stale zwolnienie lekarskie. Połowa określa swoją aktywność fizyczną jako niską, a więcej
niż co trzeci spędza aktywnie tylko do 3 godzin w tygodniu.

Chcąc zmienić sytuację zachęcamy dzieciaki ze starszych klas szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną do większej
aktywności fizycznej. Stwarzamy im możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych pod okiem utytułowanych
sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy i Polski. W każdym roku szkolnym organizujemy darmowe zajęcia
sportowe dla 50 grup młodzieży na terenie całego kraju. Prowadzący wybierani są w konkursie, do którego zgłaszać mogą
się uznani sportowcy różnych rodzajów sportu. Zajęcia są różnorodne, aby wszystkich tych, którzy do tej pory nie byli zbyt
aktywni przekonać, że sport to radość i świetna zabawa. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

Kolejny rok jego realizacji, już na wstępie przyniósł kilka niespodzianek: 6 lutego 2016 roku mistrzowie realizujący projekty Kumulacji Aktywności w woj. wielkopolskim, z własnej inicjatywy zorganizowali w Poznaniu spotkanie pn. „Dzień
wyzwań sportowych z Fundacją LOTTO Milion Marzeń”. Wzięły w nim udział wszystkie grupy z województwa wielkopolskiego. Każdy z mistrzów sportu przygotował specjalne zadania do wykonania przez młodzież, takie jak: strzelanie
z łuku, wyścig na ergometrach wioślarskich, slalom, itp. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Program Kumulacja Aktywności

Na początku marca ogłoszony został konkurs dla szkół gimnazjalnych pt. „Szkolna Kumulacja Aktywności – ćwicz
z mistrzem”, w którym nagrodą był udział w majowym turnieju sportowym w Warszawie. Turniej ten, tj. „Szkolna Kumulacja
Aktywności”, odbył się na terenie AWF w Warszawie. W zawodach sportowych wzięło udział ponad 380 młodych ludzi
z 18 gimnazjów i z jednej szkoły podstawowej oraz 40 mistrzów sportu współpracujących z Fundacją w ramach 3. edycji
Kumulacji Aktywności. Młodzież mogła wziąć udział w profesjonalnie zorganizowanych biegach na 1 500 i 2 500 metrów
oraz ćwiczyć razem z mistrzami na stacjach sportowych, obejmujących takie dyscypliny jak łucznictwo, rugby, strzelectwo, szermierka, wioślarstwo, kajakarstwo, siatkówka na siedząco, karate, a także wziąć udział w quizie wiedzowym.
Najlepszą drużyną okazała się grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Nowince. Wszyscy uczestnicy turnieju dostali
pamiątkowe medale. Organizatorzy zapewnili także wszystkim uczestnikom ciepły posiłek w trakcie turnieju, suchy
prowiant na drogę powrotną, a także zwrócili szkołom połowę kosztów podróży do Warszawy. Realizacja turnieju była
współfinasowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na początku czerwca w Centrum Olimpijskim odbyła się z kolei konferencja pn. „Sport w szkole”, której partnerem była
Fundacja. Jej uczestnikami byli dyrektorzy szkół oraz nauczyciele WF z całej Polski. Udział dla uczestników był bezpłatny.
W ramach konferencji został zaprezentowany program Kumulacja Aktywności. Prelegentami byli koordynator programów
sportowych Ewa Gwiazda oraz mistrz sportu Paweł Najdek, współpracujący z Fundacją w ramach wszystkich trzech edycji
Kumulacji Aktywności.
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Z początkiem lipca ruszyła kolejna, czwarta już edycja Kumulacji Aktywności. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli Fundacji, Totalizatora Sportowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki zaproponowała wybór 50 zgłoszonych
Mistrzów Sportu, wśród których znalazło się 26 olimpijczyków Dzięki nim możliwe stało się prowadzenie zajęć z młodzieżą
w 15 z 16 województw, w dyscyplinach takich takich jak m.in. windsurfing, wioślarstwo, kajakarstwo, piłka nożna, piłka
siatkowa, koszykówka, rugby, łucznictwo, strzelectwo, biathlon, snowboard, szermierka, judo i karate.

Na początku września, w ramach inauguracj programu, odbył się piknik sportowy „Ursynowska Kumulacja Aktywności”.
Rozpoczął się biegiem na 5 km pn. „V Wielka Ursynowska”, w którym wzięła udział liczna grupa Mistrzów Sportu. Fundacja
przygotowała dla biegaczy koszulki, a w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych ufundowała pamiątkowe puchary.
Animacje na stoiskach sportowych prowadziło m.in. 40 Mistrzów Sportu. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1 000 osób.

Do końca roku, w ramach czwartej edycji programu, odbyły się łącznie 2 163 zajęcia sportowe, w których uczestniczyło
blisko 1 200 gimnazjalistów. Została również zrealizowana pierwsza część badania ewaluacyjnego.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Program Kumulacja Aktywności

W dniu 6 grudnia uczestnicy Kumulacji Aktywności wzięli udział w kolejnym, już specjalnym biegu dla dzieci i młodzieży,
zorganizowanym w ramach innego projektu Fundacji, pn. „Bieg Mikołajów”.

Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży pn. „Dzieci biegają dla dzieci”
– już po raz czwarty
W partnerstwie z Fundacją Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego, nasza Fundacja współorganizowała biegi na dystansie
10 km, nazwany „Biegiem Mikołajów”. Impreza odbyła się w 5 miastach Polski (Warszawa [TWK Służewiec], Wrocław [Partynice], Poznań [Malta], Sopot [Hipodrom] i Zakopane [COS]). Wystartowało w nich łącznie ponad 3 800 biegaczy. W trzech
miastach (Warszawie, Poznaniu i Zakopanem) imprezą towarzyszącą biegowi dla osób dorosłych były biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach 1500 m i 2500 m, w których sklasyfikowano łącznie 559 osób. Oprócz promocji aktywności fizycznej,
głównym celem imprezy była akcja charytatywna na rzecz chorych dzieci – za każdy przebiegnięty kilometr nasza Fundacja
przekazywała jedną złotówkę na wybrane organizacje zajmujące się leczeniem chorych dzieci w każdej z miejscowości
w których odbywały się biegi. Dzięki temu łącznie na organizację biegów przekazano kwotę 32 442,60 zł, w tym ze środków naszej Fundacji 25 000 zł. Na biegi dzieci i młodzieży Fundacja pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w wysokości 50 000 zł.

Szczegółowe informacje o działaniach w 2016 roku można znaleźć na: www.kumulacjaaktywnosci.pl.
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Komunikacja Fundacji LOTTO w liczbach (2016 r.):
Skala działań
Mistrzów Sportu:

2200

80

w 2016 r:

W realizacji programu uczestniczyło
ponad

200

Liczba zajęć
przeprowadzonych

Liczba uczestników:

Liczba zaangażowanych

2 163

Liczba grup młodzieży systematycznie

organizacji (szkoły,

ćwiczących:

104 ( czterech

sportowców prowadziło po 2 grupy)

kluby sportowe, samorządy)

Liczba uczestników eventu sportowego

Liczba uczestników eventu sportowego

Kumulacja Aktywności na warszawskim

Szkolna Kumulacja Aktywności:

Służewcu:

1 000 osób

380 osób

Efekty
Liczba szkół i klubów
sportowych współpra%
cujących z Mistrzami

49

Sportu:

17%

15%

Młodzież nie
uprawiająca
wcześniej żadnej
aktywności
%
sportowej
w zorganizowany
sposób

54%

20%

192

59

Liczba grup
składających się
tylko z dziewcząt

10

17%

Młodzież
biorąca udział
w programie
%
%
po raz drugi

49
54

17%

15%%%
49

Młodzież, która
do rozpoczęcia
programu nie
wykazywała
się
%
%
%
%
żadną aktywnością fizyczną
w czasie wolnym

59%%

Dziewczęta nie
uprawiające
wcześniej żadnej
%
aktywności %
sportowej
w zorganizowany
sposób

59
20
17

15

49
%
15
54%%%
59%
20%%

Młodzież
unikająca WF
lub mająca%
stałe zwolnienie
lekarskie

54

Procent
dziewczynek
%
biorących udział
%
w zacięciach

17
20

54%

Dziewczęta,
które do rozpoczęcia programu
%
nie wykazywała
się żadną aktywnością fizyczną
w czasie wolnym

15
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Stypendium na medal

Stypendium na medal
Wielu młodych i naprawdę utalentowanych
sportowców od lat napotyka na pragmatyczny problem, jakim jest brak środków finansowych. W efekcie cierpi na tym cały polski sport, ponieważ wielu
młodych ludzi, którzy odnieśli już pewne sukcesy,
ma ograniczone możliwości dalszego rozwoju. Tym
samym ci, którzy mogliby zostać mistrzami Polski,
Europy lub świata, czy nawet mistrzami olimpijskimi
tracą impet już na bardzo wczesnym etapie swojej
sportowej kariery. Przez kilka ostatnich lat, w tym
jeszcze w 2016 roku, wspieraliśmy kilkunastu młodych
i świetnie zapowiadających się sportowców, w tym
takich, którzy odnoszą już bardzo wymierne sukcesy
i są rozpoznawalni.

[G4-SO1]

Na szczęście problem, o którym mowa powyżej
wydaje się być coraz bardziej zauważany i można
wręcz powiedzieć, że jest coraz lepiej adresowany
przez rozwiązania systemowe. Warto w tym miejscu
wspomnieć o projekcie „Team 100”, ochrzczonym
przez media nowym „dzieckiem” Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Istotą rządowego rozwiązania, które
formalnie zostało ogłoszone w kwietniu 2017 roku,
jest finansowe wsparcie i opieka nad najbardziej
utalentowaną polską młodzieżą w dyscyplinach
olimpijskich. Wsparcie obejmie zawodników między
18. a 23. rokiem życia. Celem projektu ma być wręcz
odmłodzenie polskiej reprezentacji i występ młodych

utalentowanych sportowców w letnich igrzyskach
olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie. Cieszymy
się, że rozwiązanie, w jakimś stopniu podobne do rozwiązania, które wdrożyliśmy kilka lat temu, ma szanse
zostać upowszechnione, ale w znacznie większej skali.
Niestety, problemy związane ze stawianiem pierwszych kroków w sporcie, w tym wyłapywania talentów i opieki nad nimi pozostają wciąż aktualne. O ile
idea Stypendium na Medal adresowała program do
ludzi młodych, którzy odnieśli już pewne, czasem
znaczące sukcesy, o tyle od 2017 roku postanowiliśmy
skupić się na tych, którzy dopiero zaczynają i mają
szansę stać się mistrzami. Chcemy zwiększyć zasięg
naszych działań, tj. wymiernie przyczynić się do
odkrywania talentów, tak by młodzi i uzdolnieni
sportowo ludzie mogli zostać dostrzeżeni a następnie
obięci specjalną opieką trenerska. Stąd idea wspierania Olimpiad Młodzieżowych. To idea odkrywania diamentów, które następnie szlifować będą inni. Może
jest to działanie mniej spektakularne. Mniej medialne.
Z pewnością jednak nie mniej ważne dla przyszłości
polskiego sportu i jego kadr. Co więcej, nawet tam
gdzie nie uda się wyłonić wybitnych talentów, daje to,
co w sporcie najważniejsze, czyli radość ze zdrowej
rywalizacji i sukcesów, które przecież nie zawsze muszą być sukcesami na miarę olimpijskich aren.
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Nasi stypendyści w 2016 roku:
Anna Figura (skialpinistka) zwyciężyła w cyklu zawodów Pucharu Europy Środkowej i zdobyła
mistrzostwo Polski, zwyciężając w Memoriale Józefa Oppenheima. Triumfowała również w Memoriale Piotra Malinowskiego. Od trzeciego kwartału przygotowywała się do realizacji ambitnego
planu pobicia rekordu czasowego w wejściu na najwyższy szczyt Ameryki Południowej „Aconcagua
Speed Challenge” (6 962 m npm.). 25 grudnia wyjechała realizować swój flagowy projekt. Ostatecznie próba ustanowienia nowego rekordu czasowego w zdobyciu najwyższego szczytu obu Ameryk
(realizowana już w styczniu 2017 r.) nie powiodła się.

Natalia Partyka (tenisistka stołowa) reprezentowała Polskę w drużynowym turnieju olimpijskim
oraz Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio. Na Paraolimpiadzie zdobyła kolejne dwa złote medale,
wygrywając – po raz czwarty – w turnieju indywidualnym oraz w turnieju drużynowym – po raz
pierwszy w historii polskich występów. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Została nagrodzona tytułem Człowieka E(x)plory, za aktywne działanie, postawę i sukcesy
inspirujące innych do przełamywania barier. W plebiscycie Przeglądu Sportowego została uznana
najlepszym polskim sportowcem niepełnosprawnym 2016 roku (wyniki ogłoszone na Gali Plebiscytu w dniu 7 stycznia 2017 r.).

Piotr Myszka (żeglarz klasy RS:X) doskonale zaprezentował się podczas lutowych Mistrzostw
Świata w Izraelu, zdobywając złoty medal i tytuł mistrza świata. Reprezentował Polskę na Igrzyskach
Olimpijskich w Rio, zajmując ostatecznie 4. miejsce. Upragniony medal olimpijski stracił w ostatnim
wyścigu, a zabrakło tak niewiele, zaledwie 2 punkty.

Julia Klonowska (pływaczka) zdobyła trzy medale (srebrny i dwa brązowe) w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16. Startowała w zawodach Klubowego Pucharu Świata w pływaniu
w płetwach, zdobywając dwa złote, srebrny i brązowy medal. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów. Zdobyła trzy medale srebrne podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych do lat 16. – na dystansach 50, 100 i 200 m st. dowolnym. W Zimowych Mistrzostwach
Polski Seniorów ponownie poprawiła rekordy życiowe na 100 i 200 m st. dowolnym.

Bartosz Ostałowski (kierowca sportowy i drifter) rywalizował w kolejnych wyścigach Driftingowych Mistrzostw Polski. Wystartował w Mistrzostwach Europy w Niemczech, zajmując 18 miejsce
(w kwalifikacjach 12.), ale nie ukończył – z powodu awarii samochodu – kolejnego startu w Mis-trzostwach Europy na torze Slovakaring. Prowadził liczne działania promocyjne, występując
w wielu mediach, m.in. w finałowym odcinku najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego
na świecie The Grand Tour.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Stypendium na medal

Łukasz Nowak (lekkoatleta, chód sportowy) 2-krotnie wygrywał na dystansie 5 000 m na mitingach w chodzie sportowym i zajął czwarte miejsce w międzynarodowym Festiwalu Chodu Sportowego w litewskim Alytusie. Zdobył tytuł Mistrza Polski w chodzie na 20 km, wywalczając
w ostatniej chwili nominację na Igrzyska Olimpijskie w Rio w tej konkurencji. Niestety, problemy
z aklimatyzacją i z techniką sprawiły, że już na 6 km został zdjęty przez sędziów z trasy olimpijskiej
w chodzie na 20 km (dyskwalifikacja).

Dawid Węglarz (gimnastyk sportowy) uczestniczył w szkoleniu kadry narodowej w gdańskim
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w gimnastyce sportowej mężczyzn. Wystartował w swoich
pierwszych zawodach Pucharu Świata Seniorów, w Cottbus i Ljubljanie. Przygotowując się do
Mistrzostw Europy Seniorów, wystąpił w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Zabrzu. Niestety,
podczas próby na przyrządach uległ kontuzji wiązadeł pobocznych i przez kolejne miesiące
zmuszony był uczęszczać na rehabilitację. W drugiej połowie roku powoli wracał do dyspozycji
treningowej sprzed kontuzji.

Katarzyna Chełmińska (narciarka biegowa) wielokrotnie startowała w zawodach Pucharu Polski
w narciarstwie klasycznym, a także w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych – Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Jakuszycach. Zdobyła pierwsze punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego,
wypełniając normę na III klasę sportową. Uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Juniorek w biegach
na nartorolkach w Jeleniej Górze, zajmując 8. miejsce na dystansie 8 km i wypełniając normę na II
klasę sportową.

Gustaw Dądela i Szymon Biadacz (kolarze BMX Racing) wielokrotnie zdobywali medale w swoich
kategoriach. G. Dądela zwyciężył w Międzynarodowym Pucharze Polski w kategorii Elita, a Sz.
Biadacz w kategorii Junior. Obaj kolarze zdobyli pięć tytułów Mistrza Polski BMX dla KS LOTTO
Aquila Wadowice: zwyciężyli w swoich kategoriach w jeździe indywidualnej na czas oraz w wyścigach ze startu wspólnego, dorzucając do tego tytuł mistrzowski w drużynie. 2-krotnie wystartowali,
także z sukcesami, w międzynarodowej lidze BMX, gdzie G. Dądela zwyciężył w kategorii Elita. Obaj
zwyciężali też w swoich kategoriach w Międzynarodowym Pucharze Polski (w kat. junior i elita).
Ireneusz Wójcik (jeździec) doskonale rozpoczął sezon wyścigów konnych na TWK Służewiec,
wygrywając już pierwszą gonitwę sezonu 2016, Dandolo – Handicap Otwarcia. Łącznie po sezonie
miał wygranych 27 gonitw, co sprawiło, że awansował w hierarchii jeździeckiej na kolejny stopień
„praktykanta dżokejskiego” – po wygraniu 25 gonitw. Do największych sukcesów należy zaliczyć
4 miejsce w nagrodzie Derby, 3 miejsce w nagrodzie Mosznej na Wielkiej Warszawskiej i 3 miejsce
w międzynarodowej gonitwie dla młodych jeźdźców podczas Dnia Arabskiego.
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Stypendium na medal w liczbach:

Skala działań

Liczba sportowców objętych
programem stypendialnym
w 2016 r.:

11

2

3

Liczba zwycięstw stypendystów
w ogólnopolskich zawodach
mistrzowskich w okresie pobierania
stypendiów:

Liczba miejsc medalowych na
imprezach międzynarodowych:

7

16

,

4
– 2 tytuły mistrzyni

1

(tytuły Mistrza Polski)

na Mistrzostwach Świata,
w tym
Pucharach Świata i Igrzyskach Paraolimpijskich
paraolimpijskiej (N. Partyka)
i tytuł mistrza świata (P. Myszka)

Efekty

Liczba startów stypendystów
w zawodach międzynarodowych:

45

(w tym: w reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich
Mistrzostwach Świata
i Mistrzostwach Europy:

10)
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Program Zostań Olimpijczykiem

Zostań olimpijczykiem
Czasem tym, co może zachęcić do większej
aktywności fizycznej może być zafascynowanie
jakimś autorytetem, a zwłaszcza spotkanie go na żywo
i posłuchanie opowieści o początkach jego kariery.
O tym jak wygląda dzień sportowca, o tym, że choć
droga na olimpijskie podium jest długa i trudna, to
dzisiejsi mistrzowie również stawiali kiedyś pierwsze
kroki i obok sukcesów odnieśli też wiele porażek.
Taka była idea organizowania bezpośrednich spotkań
z mistrzami olimpijskimi w ramach programu Zostań
Olimpijczykiem. Spotkania z autorytetami polskiego
sportu mają równocześnie na celu zaszczepienie
w młodych ludziach idei olimpijskiej, gry fair play
oraz kalos kagathos (jednoczesnego rozwijania ciała
i ducha).

[G4-SO1]

Same spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach są
uzupełniane wydarzeniami sportowymi z udziałem
animujących je sportowców. Dodatkowo w 2016
roku, roku olimpijskim, uzupełnieniem działań promujących aktywność fizyczną poprzez promowanie
wartości towarzyszących rywalizacji olimpijskiej był
konkurs dla dzieci, w którym nagrodą był wyjazd na
Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio de Janeiro. Zwycięzcy
mieli zatem szanse nie tylko słuchać o rozgrywkach
i towarzyszących im emocjom, ale po prostu obserwować je na żywo w Brazylii.

15 lutego na hali sportowej MOSIR w Nowym Sączu
został przeprowadzony piknik sportowy, promujący
zdrowy i aktywny tryb życia oraz ideę Igrzysk Olimpijskich. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych powiatu nowosądeckiego.
Młodzież wzięła udział w pokazowych lekcjach wychowania fizycznego, prowadzonych przez gwiazdy
sportu i znanych trenerów piłki ręcznej i piłki siatkowej oraz obejrzała pokazy karate kyokushin i pokazy
ratownictwa medycznego.
Z kolei pod koniec lutego w OSiR w Świętochłowicach zostały przeprowadzone specjalne zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży. Trenerami zajęć byli
olimpijczycy P. Zygmunt i M. Stebnicki oraz sędzia
hokejowy – K. Zygmunt.
Pod koniec czerwca w Krynicy Zdrój odbyła się
sportowa impreza plenerowa, w ramach której dzieci
i młodzież mogły wziąć udział w zawodach biegowych w różnych kategoriach wiekowych. Odbył się
także bieg rodzinny na Górę Parkową. Dodatkowych
atrakcji dostarczały pokazy taneczne i pokaz grupy
ratownictwa medycznego. Został rozstrzygnięty
internetowy konkurs olimpijski dla dzieci i młodzieży,
w którym wzięło udział 2 000 uczestników. Nagrodą
główną był tu wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Rio
de Janeiro.

Raport z działań Fundacji LOTTO w 2016 roku

27

Zostań Olimpijczykiem w liczbach:

Skala działań
Liczba beneficjentów: ok.

30 000

, w tym:

uczniowie szkół podstawowych wraz z kadrą pedagogiczną: ok.

14 000

uczniowie szkół gimnazjalnych wraz z kadrą pedagogiczną: ok.

uczniowie zespołów szkół wraz z kadrą pedagogiczną: ok.

9 300

5 500

dzieci i młodzież w różnym wieku, ich rodzice,
opiekunowie i nauczyciele biorący udział
w wydarzeniach poza szkołami: ok.

liczba
przeprowadzonych
prelekcji:

79

1 200
liczba
zaangażowanych
wolontariuszy:

30
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Sport / Inne aktywności Fundacji

Równolegle do programów sportowych i projektów, które w ramach nich są realizowane, właśnie promocja
aktywności fizycznej i sportu jest tym obszarem, który staramy się szczególnie silnie rozwijać, decydując
o wsparciu działań innych organizacji pozarządowych w ramach naszego programu grantowego. Program ten
stanowi trzon naszych działań filantropijnych. Jednocześnie szczególnie cieszą nas projekty wolontariackie,
angażujące często zaprzyjaźnionych z nami sportowców, zgłaszane w ramach wolontariatu pracowniczego
(Kumulacja Dobrej Woli).
W ostatnim roku, właśnie poprzez program filantropijny (konkurs grantowy) wsparliśmy m.in. organizację:
 XXV Międzynarodowego Turnieju Halowego w Piłce
Nożnej, który odbył się na terenie AWF w Warszawie
(Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP),
 Rodzinnego Bajkowego Zlotu Rowerowego
(Stowarzyszenie Bajka),
 biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” (Fundacja Wolność i Demokracja),
 67. Memoriału im. Kornela Makuszyńskiego –
zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży
(Fundacja Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego),
 zajęć sportowych dla wychowanków Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu w trakcie ferii
zimowych (Komitet Ochrony Praw Dziecka),
 obozu narciarskiego „Narty na zdrowie” dla podopiecznych Centrum Zdrowia Dziecka - dzieci po
transplantacji nerki,
 X Memoriału Andrzeja Grubby – zawodów tenisa
stołowego dla dzieci i młodzieży,
 3. edycji Wioślarskiego Tytana Warszawy (WTW),
 Dziecięcej Akademii Sportu (Stowarzyszenie Klub
Sportowy Akademickiego Związku Sportowego
Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa),

 wyjazdu młodzieży na Światowe Igrzyska Młodzieży
Salezjańskiej oraz obozów sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży (Salezjańska Organizacja
Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej SALOS RP),
 obozu sportowego „Tygrysy 2016” (Katolickie
Stowarzyszenie Sportowe RP),
 projektu sportowego „Młodzież na start” (Fundacja
Dla Polonii),
 turniejów Ligi Dzikich Drużyn – Beniaminek Kids
Liga (Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno),
 projektu piłkarskiego „Drużyna Marzeń” (Fundacja
Słonie na Balkonie),
 zajęć sportowych i szkoleń z piłki nożnej (Ludowy
Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż),
 polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Koszykówki
Olimpiad Specjalnych (Stowarzyszenie Olimpiady
Specjalne Polska),
 50. Warszawskiej Olimpiady Młodzieżowej w biegach przełajowych (Szkolny Związek Sportowy
Warszawy i Województwa Mazowieckiego),
 II serii Pucharu w kolarstwie przełajowym (UKS
Orlęta Ptaki),

Na zdjęciu X Memoriał Andrzeja Grubby

Na zdjęciu program „Narty na zdrowie”
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 XXV Międzynarodowego Turnieju „O Puchar Ziemi
Kraśnickiej” (Ludowego Klubu Sportowego SUPLES
w Kraśniku),
 zajęć sportowych „Łączy nas piłka” (Miejski Bartoszycki Klub Sportowy Victoria),
 Artur Siódmak CAMP Rekord Guinnessa (Fundacja
Akademia Sportu),
 projektu „Bezpieczni na wodą i pod wodą” (Fundacja
Szkoła Profesjonalnych Instruktorów Nurkowania),
 zawodów „VI Puchar Reksia” (Stowarzyszenie Klub
Sportowy Live),
 projektu „Lubelskie Pływające Przedszkolaki”
(Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23
Lublin),
 imprezy sportowej „Podsumowanie sezonu sportowego 2016” (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Bytomiu),

 szkoleń dla dzieci i młodzieży w projekcie „Wychowanie przez sport” (Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Gliwice),
 Lekkoatletycznych Talentów Sportowych (Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Junior”).
 Wsparliśmy budowę ścianki wspinaczkowej przy
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie
– kwota 75 tys. zł, była najwyższą jednorazową
kwotą pomocy udzieloną w ramach działań filantropijnych w 2016 roku.
 Przekazaliśmy również wsparcie finansowe na
zakup wyposażenia do sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej, zakup
skrzyni do rehabilitacji dla sekcji Olimpiad Specjalnych „Szczęściarze” oraz na zakup strojów sportowych (Gminnego Klubu Sportowego Świercze,
Gminnego Klubu Sportowego Forty Piątnica).

Na zdjęciu „Tygrysy 2016”

Na zdjęciu zawody „VI Puchar Reksia”

Powyższa lista jest niezmiernie długa, a i tak nie wymienia wszystkich organizacji i wszystkich inicjatyw związanych z aktywnością fizyczną, których inicjatorów mieliśmy przyjemność w ubiegłym roku wesprzeć. To co
dla nas najważniejsze, to fakt że na liście tej są miasta duże i małe ze wszystkich rejonów Polski. Organizacje
ogólnopolskie i całkiem niewielkie, lokalne kluby i stowarzyszenia. Organizacje świeckie i kościelne. I co najważniejsze za dziesiątkami projektów stoją setki uśmiechniętych dzieci, które udało się nam oraz naszym partnerom
zachęcić po prostu do świetnej zabawy jaką jest sport.

Na zdjęciu obóz SALOS

Na zdjęciu zajęcia „Wychowanie poprzez sport”
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Kultura
Drugim filarem, w którym chcemy działać,
korzystając z wieloletnich doświadczeń naszego
Fundatora, jest kultura, a dokładnie chęć jej popularyzacji. Wspieramy inne organizacje non-profit i instytucje kultury w ich działalności, tak aby każdy, bez
względu na wiek, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela mógł obcować ze sztuką lub rozwijać
swoje talenty.

[G4-SO1]

W 2016 roku trwały przygotowania do uruchomienia
nowego, autorskiego programu kulturalnego „Biblioteki Mistrzów”. Odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami organizacji partnerskiej – Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz z przedstawicielami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ostatecznie,
po uzgodnieniu z Radą Fundacji, zdecydowano się
zawiesić realizację tego programu.
Tak jak w przypadku sportu, wiele spośród projektów
wspierających kulturę było realizowanych w ramach
działań filantropijnych. Spośród wydarzeń ostatniego
roku warto wspomnieć o kilku, m.in. o wsparciu organizacji warsztatów malarsko-fotograficznych „Pejzaże
Radziejowickie” dla weteranów wojennych i ich rodzin

(Fundacji „Nikt Nie Zostaje”), nagrania Warszawskiej
Orkiestry Sentymentalnej (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Pragi), organizację warsztatów piosenki oraz występ z podopiecznymi TPD „Helenów”
podczas konkursu Zielona Estrada (Stowarzyszenia
Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie), realizację spektakli „Blizny pamięci – rzecz o Janie Karskim”
(Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń), organizację
wystawy prac malarskich w PKiN uczestników warsztatów w Radziejowicach – weteranów wojennych
(Fundacja ”Nikt Nie Zostaje”), organizację XIV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych
(Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Koszalinie), konserwację obrazu „Ekstaza św. Franciszka” (Fundacja
El Greco Polska), realizację projektu edukacyjnego
„Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską” (Fundacji
Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej), organizację koncertu pieśni patriotycznych „Noc Wolności” (Fundacja Dobroczynność.com), współorganizację
trasy koncertowej Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Pragi),
czy organizację konkursu literackiego (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego „Nasz Park”).
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Bezpieczna Rozrywka
Mamy pełną świadomość tego, że gry losowe, które mają być rozrywką, mogą w skrajnych
przypadkach przerodzić się w uzależnienie. Stać się
problemem, którego rozwiązanie będzie wymagało
np. pomocy terapeuty. Dlatego wraz z naszym fundatorem od lat podejmujemy działania mające na celu
kształtowanie bezpiecznych wzorców korzystania
z gier losowych i hazardu. Staramy się angażować
środowisko ekspertów i akademików, współpracując
z uczelniami, tak aby możliwie najlepiej zdiagnozować i poznać problem.

[G4-SO1]

W 2016 roku przeprowadzono badanie ryzyka występowania grania problemowego i grania patologicznego
wśród graczy i sprzedawców gier LOTTO. Rozpoczęto
od przetłumaczenia kwestionariusza SOGS oraz badania omnibusowego, na podstawie którego w wyniku
analiz statystycznych zostały przygotowane normy
służące uzyskaniu wiarygodnych wyników z uwzględnieniem różnic kulturowych. Następnie zrealizowano
właściwe badanie wśród kolektorów oraz graczy.
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Wolontariat pracowniczy
Nasze bliskie relacje z właścicielem marki
LOTTO nie ograniczają się wyłącznie do zapewniania
przez Fundatora finansowania naszych działań. Związki
te są znacznie bliższe, a zaangażowanie w działania
filantropijne nie jest wyłącznie zaangażowaniem
zarządu, ale również dziesiątek pracowników. Dla
nich jesteśmy „ich” fundacją, a oni dla nas są „naszymi”
wolontariuszami.

[G4-SO1]

Program wolontariatu Kumulacja Dobrej Woli powstał
w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników,
chcących realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności i osób potrzebujących. Działania takie zostały
usystematyzowane, a powstanie fundacji pozwoliło
nie tylko zarządzać nimi w sposób bardziej profesjonalny, ale także zwiększyć skalę samej działalności.
Zasady funkcjonowania programu są niezmienne od
lat i dobrze znane pracownikom Totalizatora Sportowego i sprzedawcom LOTTO. Program posiada formę
konkursu grantowego, a jego założeniem jest wspieranie inicjatyw pracowniczych o charakterze lokalnym,
których celem jest pomoc innym. Do konkursu mogą
przystępować wszyscy pracownicy Totalizatora

Sportowego i sprzedawcy, którzy utworzą minimum
3-osobowe zespoły. Spośród zgłoszonych, Kapituła
wybiera najlepsze, które otrzymują wsparcie.
Na początku 2016 roku zainicjowano ósmą już edycję
Kumulacji Dobrej Woli. Nabór wniosków do konkursu
prowadzony był od lutego do początków kwietnia.
Zgłoszono 97 wniosków, co było najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii konkursu grantowego. Kapituła zdecydowała o dofinansowaniu aż 95
projektów. Tak duże zainteresowanie wolontariatem
oraz wysoka jakość wniosków zdecydowały więc
o zwiększeniu puli środków zapisanych w budżecie
na projekty wolontariackie. Budżet przyznanych
grantów zamknął się kwotą 277 tys. zł. Imponująca
okazała się również przewidywana liczba beneficjentów końcowych: 13 000 osób. W drugiej połowie roku
poszczególni liderzy przekazywali do Fundacji rozliczenia zrealizowanych projektów.
W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. przy współpracy
z Totalizatorem Sportowym w Ośrodku Szkoleniowym
w Rybienku zorganizowano szkolenie dla liderów
projektów, w którym wzięło udział 67 z 95 liderów.
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KUMULACJA
DOBREJ
WOLI

Klub Wolontariusza

Po zakończeniu 7. edycji programu „Kumulacja Dobrej Woli” na fundacyjnym profilu na Facebooku Fundacja
ogłosiła konkurs na fotorelacje ze zrealizowanych akcji wolontariackich pn. „Przyłapani na dobrym uczynku”.
Nagrodami za najlepsze zdjęcia były darowizny w wysokości 1000 zł, 500 zł i 300 zł na cele statutowe wspartych
przez wolontariuszy organizacji non-profit. Konkurs spotkał się ze sporym zainteresowaniem zarówno zgłaszających zdjęcia, jak też głosujących internautów. Liczba internautów „lajkujących” i udostępniających posty przekroczyła kilka tysięcy.
Nastawienie na współpracę z otoczeniem, ale też
otwartość innych fundacji korporacyjnych, z którymi
utrzymujemy partnerskie relacje, owocują ciekawymi
przedsięwzięciami realizowanymi w partnerstwie.
W praktyce, obok konkretnych działań realizowanych
na rzecz konkretnych społeczności, są one szansą na
wymianę bezcennych doświadczeń. Dzięki współpracy Fundacji LOTTO z Fundacją Bankową im.
L. Kronenberga przy CitiHandlowy, wolontariusze
LOTTO mieli możliwość udziału w szkoleniu dotyczącym wyzwań, jakie czekają podczas pracy z dziećmi
i młodzieżą. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele
Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT
w Warszawie. Z kolei dzięki współpracy z Fundacją

Orange w jedną z akcji wolontariackich włączyli się
wolontariusze Orange, którzy dla dzieci, będących
odbiorcami projektu, przeprowadzili prezentację nt.
bezpieczeństwa w sieci.
Podczas uroczystej, finałowej Gali konkursu „Dobroczyńca Roku”, która odbyła się 8 czerwca 2016 roku,
nastąpiło oficjalne ogłoszenie zwycięzców. Nasz
Fundator - Totalizator Sportowy - został laureatem
w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”. Statuetkę
odebrał Radosław Śmigulski, Członek Zarządu Spółki.
Otrzymany tytuł jest docenieniem działań wolontariuszy i akcji zrealizowanych przez nich w ramach
„Kumulacji Dobrej Woli”.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Wolontariat pracowniczy

KUMULACJA
DOBREJ
WOLI

Projekt „Lokomotywa zmian”

W ramach projektu „Lokomotywa zmian” zorganizowanego przez Centrum Wolontariatu i finansowanego ze
środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w 2016 roku odbywały się kolejne szkolenia i spotkania dla
pracowników w wieku 55+, służące wymianie doświadczeń w obszarze wolontariatu. W spotkaniach tych brali
udział również pracownicy Totalizatora Sportowego.

KUMULACJA
DOBREJ
WOLI

Akcja „Rozkręcamy się w pomaganiu”

To bardzo prosta akcja, polegająca na zbieraniu nakrętek na cele charytatywne. Tego typu działania realizuje dziś
nie tylko wiele przedsiębiorstw, ale też szkół, przedszkoli i innych instytucji pożytku publicznego. W ostatnim
roku dzięki wsparciu Fundacji LOTTO specjalne pojemniki przeznaczone do zbiórki nakrętek trafiły do oddziałów
w Katowicach, Koszalinie i Kielcach.
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Kumulacja Dobrej Woli w liczbach:
Skala działań
Liczba projektów zgłoszonych
przez wolontariuszy:

Liczba zrealizowanych i rozliczonych projektów:

97

Liczba pracowników Totalizatora

Liczba pozostałych wolontariuszy

Sportowego i sprzedawców LOTTO,

(spoza Totalizatora Sportowego):

którzy zaangażowali się w działania
wolontariacie:

94

952

463

Liczba godzin

Liczba beneficjentów,

Liczba wspartych

przepracowanych

którzy skorzystali

organizacji

przez wolontariuszy:

z projektów wolontariuszy:

non-profit:

7 129

ok

16 000

93

Efekty
uczestników bardzo dobrze lub dobrze oceniło szkolenie dla liderów, zorganizowane przez Fundację
przy współpracy z Departamentem Zarządzania Personelem Totalizatora Sportowego

uczestników uznało, że treści szkolenia spełniły ich oczekiwania

uczestników bardzo dobrze lub dobrze oceniło przydatność wiedzy i umiejętności w pracy

Raport z działań
Raport
Fundacji
z działań
LOTTOFundacji
Milion Marzeń
LOTTO w 2016
2015 roku
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Filantropia
Otwartość na otoczenie i nastawienie na
słuchanie jego potrzeb nie byłoby szczere, gdyby nie
towarzyszyła jej otwartość na pomysły innych organizacji. Mamy świadomość, że najbardziej innowacyjne
pomysły niekoniecznie muszą rodzić się w naszej
fundacji. Często właśnie dobra znajomość specyfiki
potrzeb, która charakteryzuje niewielkie, lokalne
organizacje pozarządowe, pozwala zainicjować działania, które najefektywniej zaadresują problemy społeczne. Co więcej, niektóre pomysły mogą być potem
replikowane w innych miejscach i okolicznościach,
jako najlepsze praktyki rynkowe. Dlatego też chętnie,
w miarę możliwości budżetowych, włączamy się w ich
dofinansowywanie.

[G4-SO1]

Jak już wcześniej wspomniano, szczególną uwagę
zwracamy na projekty, które mają na celu wsparcie
aktywności fizycznej i sportu oraz promowanie kultury
(patrz rozdziały: „Sport” i „Kultura”). Nie zapominamy
jednak też i o innych potrzebujących. Z projektów,
które dofinansowaliśmy w 2016 roku warto wspomnieć o środkach naszej fundacji przeznaczonych na
 zapewnienie ciągłości kompleksowej opieki medycznej dla podopiecznych hospicjów (Fundacja

Pomorze Dzieciom, Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”),
 organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
z ubogich rodzin (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejsko-Gminny w Górze, ),
 na zakup samochodu bojowo-gaśniczego (OSP
w Konopnicy),
 realizację projektu „Nadzieja w Superbohaterach” –
pomoc dla dzieci ze szpitali onkologicznych
(Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei),
 na zakup opału na zimę dla Domu Samotnych Matek
z Dziećmi Monar – Markot w Tuchowie (Stowarzyszenie Monar),
 organizację zajęć terapeutycznych „Otwórzmy się
na świat” (Fundacja Pomocna Mama),
 organizację turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych (Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych
w Krośnie),
 organizację pikniku rodzinnego „Pożegnanie lata
2016” (Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice
Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie),
 budowę integracyjnego Placu Zabaw Misia przy
Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli (Fundacja
Księdza Orione „Czyńmy Dobro”),
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 wsparcie rodzin z chorobą nowotworową (Fundacja
Iskierka),
 organizację Wielkiej Gali Integracji 2016 (Stowarzyszenie Integracja),
 organizację Wieczoru Dobroczynnego (Fundacja Ex
Animo),
 przystosowanie budynków Domu Magnificat do
okresu grzewczego (Fundacja Magnificat),
 organizację wyjazdu dla najbiedniejszych dzieci
z parafii (Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława
w Mniowie),
 organizację kolonii „Dajmy wakacje ubogim dzieciom
2017” (Polski Czerwony Krzyż),
 organizację warsztatów terapeutyczno-rozwojowych
„Moc-pasja-endorfiny” (Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach),
 organizację pobytu dla dzieci z polskich rodzin
z Ukrainy oraz dzieci z domów dziecka na Mazowszu
w ramach projektu „Nasze dzieci Polska/Ukraina”
(Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”).
 Przekazywaliśmy również, choć w znacząco mniejszej

liczbie przypadków, wsparcie rzeczowe, np. były to
gadżety sportowe z autografami sportowców na
aukcję charytatywną, gry komputerowe FIFA15 dla
podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Skopaniu, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Pabianicach oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko-Gminny w Górze.
 Fundacja przekazała też otrzymane od Totalizatora
Sportowego zestawy komputerowe, które trafiły
m.in. do Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie, Fundacji Przyjaciółka, Okręgu
Mazowieckiego ZHR – 2 szt., Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. Bł. Ks. Br. Markiewicza
w Toruniu, Gminy Sulejów i Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Mikołaja Kopernika w Pabianicach.
 Z kolei Fundacji Dla Polonii z Warszawy przekazany
został ,wycofany z użytkowania przez Totalizator
Sportowy, samochód marki Mercedes-Benz, a Fundacja Żyrafa w Aleksandrowie Łódzkim – samochód
marki Fiat Scudo.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Filantropia

Niezmiernie ważne jest dla nas to, że pomysły i projekty inicjowane są nie tylko przez duże i znane fundacje
i stowarzyszenia, ale właśnie przez niewielkie, często wywodzące się z mniejszych miejscowości. Są to organizacje
zarówno świeckie, jak i kościelne. Cieszy nas ta różnorodność, ponieważ projekty nie tylko realizują bardzo konkretne cele społeczne, ale również przyczyniają się do organicznego rozwoju prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa na jego lokalnym poziomie. To szczególnie wartościowy element, na który położyliśmy szczególny
akcent w nowej Strategii na lata 2017-2020.

Na pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych mogą liczyć także pracownicy i współpracownicy
Totalizatora Sportowego. Fundacja przyznaje również stypendia naukowe dzieciom zmarłych pracowników
i współpracowników spółki. W 2016 roku opieką stypendialną objęta była 5-ka dzieci. W ostatnim roku wsparto
również chorującego pracownika oraz córkę jednego z pracowników, borykających się z wysokimi kosztami leczenia.3

3

Zasady udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych, a katalog osób fizycznych uprawnionych do otrzymania wsparcia od Fundacji znajduje się w Zasadach filantropii Fundacji LOTTO. Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym, które nie
spełniają ww. kryteriów.

Raport z działań Fundacji LOTTO w 2016 roku

39

Patronat nad Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
Od wielu już lat wspieramy Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w realizacji jego misji. W 2013 r.
współpraca ta przybrała formę formalnego patronatu.
Placówka już niemal od stu lat specjalizuje się w edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Ze wsparcia korzysta blisko 180 jego podopiecznych. Nasza fundacja zadeklarowała stałą, coroczną pomoc
finansową w wysokości 50 000 zł oraz angażowanie się w organizowanie niektórych działań prowadzonych przez
Centrum TPD „Helenów” i włączanie podopiecznych placówki do udziału w wybranych programach i w realizowanych przez nas projektach. Wierzymy, że wsparcie to czyni pokonywanie barier społecznych i wspieranie wychowanków TPD „Helenów” w drodze do samodzielności i niezależności jeszcze skuteczniejszym.
W ostatnim roku m.in. dofinansowaliśmy wykonanie projektu budowlano-wykonawczego stadionu z budynkiem
zaplecza socjalnego na potrzeby Centrum TPD ”Helenów”. Pomogliśmy zakupić kucyka do hipoterapii dla przedszkolaków – podopiecznych Helenowa. Dodatkowo włączyliśmy się w akcję zachęcającą do przekazania „1%” na
rzecz TPD „Helenów”. Przekazaliśmy również dofinansowanie na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby
Centrum TPD „Helenów”, Podarowaliśmy 10 zestawów komputerowych oraz koncentrator tlenu. Szczególnie
miłym akcentem było ufundowanie nagród muzycznych (płyty, gry komputerowe, karaoke) dla podopiecznych,
którzy wzięli udział w konkursie Zielona Estrada. Z okazji Dnia Dziecka do podopiecznych trafiły także gadżety
sportowe.
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Programy i działania realizowane w 2016 roku / Filantropia

Mecenat nad Nowoczesnym Domem Dziecka w Odporyszowie k. Tarnowa
1 marca 2016 roku Fundacja LOTTO podpisała ze Stowarzyszeniem SIEMACHA i z Fundacją DEMOS umowę mecenatu, w ramach której zostały określone zasady współpracy pomiędzy organizacjami w rozbudowie infrastruktury
sportowo-kulturalnej na terenie Nowoczesnego Domu Dziecka w Odporyszowie oraz zasady wspierania przez
Fundację LOTTO jego statutowej działalności.
Nasza fundacja zobowiązała się do corocznego przekazywania w latach 2016-2018 wsparcia finansowego na
rzecz Stowarzyszenia SIEMACHA w wysokości 100 000 zł na realizację statutowej działalności Stowarzyszenia na
terenie Nowoczesnego Domu Dziecka oraz w wysokości 350 000 zł na rzecz Fundacji DEMOS z przeznaczeniem
na rozbudowę infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Nowoczesnego Domu Dziecka. Środki przekazane
obu organizacjom w 2016 roku zostały przeznaczone na dokończenie budowy boiska w Odporyszowie przed
majową uroczystością otwarcia obiektów sportowych, w której udział wzięli przedstawiciele polskiego rządu
i organizacji sportowych.
Jako Fundacja LOTTO, już wcześniej wspieraliśmy Stowarzyszenie SIEMACHA. W październiku 2015 roku w Odporyszowie oﬁcjalnie otwarto Centrum Sportów Konnych - nowoczesny obiekt sportowy, który powstał wyłącznie
dzięki wsparciu prywatnych sponsorów. Głównym partnerem ﬁnansowym i merytorycznym projektu budowy
była właśnie Fundacja LOTTO. Otwarciu Centrum towarzyszył rajd konny szlakiem Jana Wnęka oraz pokazy ujeżdżania koni i skoków przez przeszkody. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Minister Skarbu Państwa, Minister Pracy
i Polityki Społecznej, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego oraz Prezes Fundacji LOTTO.
Wspieraliśmy również podopiecznych domów dziecka SIEMACHA, wspomagając organizację Letniej Akademii
Przedsiębiorczości w Ustroniu Morskim.
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Działania filantropijne w liczbach:
Skala działań
Liczba podpisanych umów
dofinansowania i darowizn
pieniężnych:

101

,

w tym:

z udziałem osób
niepełnosprawnych:

o charakterze
kulturalnym:

13

20

o charakterze
sportowym:

o charakterze
charytatywnym:

45

23

Liczba wolontariuszy,
którzy byli zaangażowani
w projekty:

Łączna wartość
podpisanych umów:

1 218 156,11
zł

Liczba beneficjentów, którzy
skorzystali ze wsparcia
Fundacji 2016 roku:

544

238 359
osób

Wartość pomocy rzeczowej
uzyskanej od instytucji
zewnętrznych przy realizacji
projektów:

314 585,68
zł

Całkowity budżet projektów
dofinansowanych przez
Fundację:
Liczba godzin pracy
wolontariuszy, którzy byli
zaangażowani w projekty:

4 292 432,84
zł

28 025
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ANEKS 1: Informacje uzupełniające raport o wybrane
dane za rok 2016
Niniejszy aneks zawiera informacje uzupełniające stanowiące wymogi sprawozdania rocznego z działalności fundacji,
przedstawianego ministrowi nadzorującemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001
roku ws. 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 (d. Fundacja LOTTO Milion Marzeń) została ustanowiona
przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego z dnia
9 grudnia 2009 roku (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 została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia
28 grudnia 2009 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/8/12/ 215) pod numerem
KRS 0000345434.
Fundacja działa na podstawie przepisów o fundacjach określonych 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.
Nazwa:
Adres siedziby:
Data wpisu w KRS
Numer KRS
Numer REGON:
Numer NIP:
Nr konta bankowego:
Organ nadzoru:
Zarząd:

Fundacja LOTTO (d. Fundacja LOTTO Milion
Marzeń)
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
28 grudnia 2009 roku
0000345434
142218565
113-279 19 96
53 1020 1026 0000 1702 0221 9673
Minister właściwy ds. polityki społecznej
Na dzień 31. grudnia 2016 roku w skład Zarządu
Fundacji wchodziły dwie osoby:
Łukasz Stajuda (Prezes Zarządu), Aneta Góraj
(Członek Zarządu).

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 jakości 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 dobroczynności, 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 edukacji,
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 fizycznej,
8. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania i rozwijania świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki ryzyka uzależniania od
gier pieniężnych, loterii oraz wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych 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, oświatowym

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 organizowaniem
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 niniejszego raportu, powyżej.

Ad. §2 pkt 3. Informacja o prowadzonej działalności
gospodarczej

Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS i nie prowadzi
działalności gospodarczej.

Ad. §2 pkt 4. Odpisy uchwał Zarządu

W 2016 roku Zarząd Fundacji LOTTO podjął 9 uchwał. Ich odpisy zostały
przekazane właściwemu ministerstwu, jako załącznik do niniejszego sprawozdania

Ad. §2 pkt 5. Uzyskane przychody

Przychody Fundacji za 2016 rok wynoszą 6 855 808,43 zł.
Na ww. kwotę składają się następujące pozycje:

 Przychody z działalności statutowej:
 Przychody finansowe:
 Pozostałe przychody:

6 814 406,56 zł
39 941,51 zł
1 460,36 zł

Ad. §2 pkt 6. Poniesione koszty

Koszty Fundacji za 2016 rok wynoszą 5 152 153,10 zł.
Na ww. kwotę składają się następujące pozycje:
a) koszty realizacji zadań statutowych:
I. Przez Sport do Zdrowia
II. Kultura
III. Bezpieczna Rozrywka
IV. Kumulacja Dobrej Woli
V. Filantropia
b) koszty administracyjne:
c) działalność gospodarcza:
d) pozostałe koszty:

4 585 659,78 zł:
2 182 525,37 zł
30 309,79 zł
154 747,51 zł
386 121,67 zł
1 831 955,44 zł
569 757,37 zł
0,00 zł
21 456,41 zł

Ad. §2 pkt 7. Dane

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji, z podziałem wg zajmowanych
stanowisk
W dniu 31.12.2016 roku Fundacja LOTTO zatrudniała 7 osób:
 Zarząd Fundacji (2 osoby),
 Koordynator (3 osoby),
 Główny Specjalista (1 osoba),
 Starszy Specjalizta (1 osoba).
b) W raportowanym okresie Fundacja LOTTO wypłaciła łącznie 1 909 602,23
zł z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń rzeczowych dla pracowników oraz
byłych pracowników wraz z pochodnymi. W skład wyżej wymienionej kwoty
wchodzą następujące składniki:
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Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę
Fundusz osobowy
(wynagrodzenia zasad-

Świadczenia
rzeczowe
oskładkowane

Świadczenie
osobowe

nicze, za nadgodziny,
za czas choroby (bez
zasiłków chorobowych),
ekwiw.za urlopy

Wynagrodzenia

Fundusz bezosobowy

Nagrody

Ryczałt za
użytkowanie
samochodu
prywatnego
do celów służbowych (zł)

Zakaz konkurencji(zł)

Umowy zlecenia, Umowy
o dzieło, stypendia,
świadczenia rzeczowe
wypłacane przez listy płac

616 973,59

22 500,00

10 972,00

6 344,79

1 409,46

13 000 zł

Fundusz emerytalny

57 075,57

2 196,00

992,52

-

-

-

-

Fundusz rentowy

38 011,50

1 462,50

661,00

-

-

-

-

Fundusz wypadkowy
Fundusz pracy

1 119 271,75

5 674,84

209,25

102,05

-

-

-

-

12 127,70

373,63

243,44

-

-

-

-

Pozycja „Fundusz bezosobowy” zawiera także stypendia sportowe, stypendia dla dzieci zmarłych pracowników Fundatora, granty dla sportowców uczestniczących
w programie Kumulacja Aktywności, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i inne.

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.
W raportowanym okresie członkowie Zarządu Fundacji (tylko za okres pełnienia funkcji) otrzymali wynagrodzenia (włącznie z innymi świadczeniami
w tym rzeczowymi) w łącznej kwocie 237 370,53 zł, wg poniższej specyfikacji:
Płaca zasadnicza:
Nagrody i premie:
Ryczałt za użytkowanie samochodu prywatnego
do celów służbowych:
Inne świadczenia rzeczowe:

229 636,36 zł
0,00 zł
1 409,46 zł
6 324,71 zł

Członkowie Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia (włącznie ze świadczeniami
rzeczowymi)

 Wynagrodzenia brutto
 Fundusz emeryt. zakł.
 Fundusz rent. zakł.
 Fundusz wypadkowy
 Fundusz pracy

20 311,75 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 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 2016 r.)

 rachunki bieżący
 lokaty terminowe

1 343 235,15
600 065,76

Wszystkie środki znajdowały się na rachunkach bankowych w PKO BP SA.
g) Nabyte obligacje, akcje i udziały
W raportowanym okresie Fundacja nie posiadała ani nie nabywała żadnych
obligacji ani akcji / udziałów w spółkach prawa handlowego.
h) Nabyte nieruchomości
W raportowanym okresie Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) Nabyte środki trwałe
W raportowanym okresie Fundacja otrzymała darowiznę w postaci samochodu o wartości rynkowej 13 200,00. Samochód ten w grudniu 2016 został
przekazany Fundacji Żyrafa z przeznaczeniem na cele statutowe.
j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji
Wartość aktywów:
Wartość zobowiązań:

1 965 981,76 zł
267 046,89 zł

Ad. §2 pkt 8. Działania zlecone przez podmioty państwowe
i samorządowe
W 2016 roku, na podstawie Umowy nr 2016/0379/1192/UDot/DS./6/MS
Fundacja zrealizowała I etap 4. edycji programu Kumulacja Aktywności
z dofinansowaniem ze środków budżetu Państwa, których dysponentem

był Minister Sportu i Turystyki w ramach zadania „Upowszechnianie sportu
różnych grup społecznych i środowiskowych 2016”
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny

Planowany w umowie
718 000,00 zł

Zrealizowany
810 471,31 zł

80 000,00 zł
638 000,00 zł

80 000,00 zł
620 139,85 zł

W 2016 roku, na podstawie Umowy nr 2016//0204/3099/Sub.B/DS.-SWD/5/
MP Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem był Minister Sportu
i Turystyki pn.: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Kumulacja Aktywności na Służewcu, w ramach programu „Sport Wszystkich
Dzieci”, na zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Funduszu Rozwoju kultury fizycznej – Piknik Sportowy pn. Kumulacja
Aktywności na Służewcu”
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny

Planowany w umowie
106 100,00 zł
60 000,00 zł
46 100,00 zł

Zrealizowany
113 269,56 zł
60 000,00 zł
53 269,56 zł

W 2016 roku, na podstawie Umowy nr 2016/0205/3099/Sub.B/DS-SWD/5/
DW, Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem był Minister Sportu
i Turystyki pn.: organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – Mikołajowy Festiwal Biegowy Dzieci i Młodzieży pn. „Dzieci biegają dla dzieci|”, w ramach
programu „Sport Wszystkich Dzieci”, na zadanie „Wspieranie organizacji imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży”
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny
 Inne środki

Planowany w umowie
76 300,00 zł
50 000,00 zł
3 300,00 zł
23 000,00 zł

Zrealizowany
79 466,91 zł
50 000,00 zł
3 300,00 zł
26 166,91 zł

W 2016 roku, na podstawie Umowy nr 2016/0091/3099/Sub.B/DS-SWD/5/
DW, Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem był Minister
Sportu i Turystyki pn.:wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci
i młodzieży – Turniej „Szkolna Kumulacja Aktywności – ćwicz z mistrzem”
Koszt całkowity zadania
zleconego, w tym:
 Dofinansowanie MSiT
 Wkład własny finansowy
 Wkład własny rzeczowy

Planowany w umowie
111 200 zł
60 000 zł
51 200 zł
0 zł

Zrealizowany
113 687,34 zł
60 000 zł
53 687,34 zł
0 zł
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Ad. §2 pkt 9. Informacja o zobowiązaniach i deklaracjach
podatkowych

Fundacja LOTTO złożyła w dniu 30 marca 2017 r. elektronicznie do Urzędu
Skarbowego Warszawa Praga CIT-8 zeznanie podatkowe o wysokości
osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych za rok podatkowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., w którym zostały
wykazane:
Przychody podatkowe: 5 370 214,66 zł, w tym:
przychody z działalności statutowej:
przychody z działalności finansowej:
pozostałe przychody:
zwiększenia podatkowe:
zmniejszenia podatkowe:

5 305 925,77 zł
0,00 zł
41 401,87 zł
22 952,78 zł
65,76 zł

Koszty podatkowe: 4 721 543,09 zł, w tym:
koszty realizacji zadań statutowych:
koszty administracyjne:
koszty finansowe:
zwiększenia podatkowe:
zmniejszenia podatkowe:

4 585 659,78 zł
569 757,37 zł
21 456,41 zł
0,00 zł
455 330,47 zł

250 000,00 zł
398 671,57 zł

Dochód wolny od podatku:
Podstawa opodatkowania / strata:

Ad. §3. Kontrole w Fundacji

W okresie sprawozdawczym w Fundacji została przeprowadzona kontrola
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2015.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2015. W ocenie
podmiotu badającego, „zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich
istotnych aspektach:
- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Ustawy o rachunkowości i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.”

ANEKS 2: Uzupełniające informacje GRI
[G4-20] Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu

Aspekt społeczny lub środowiskowy

Aspekty oddziaływania i wskaźniki wg
GRI

Istotność

Zaangażowanie społeczne

Lokalne społeczności G4-SO1

wysoka

Transparentność w zarządzaniu

Przeciwdziałanie korupcji: G4-SO3, G4-SO5

wysoka

[G4-32] Wskaźniki GRI

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar wg
ISO 26000

Komentarz / Opis

Strategia i analiza
G4-1

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

6.2.

[List prezesa]

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

6.2.

[List prezesa]

Profil organizacji
G4-3

Nazwa organizacji

-

Fundacja LOTTO (d. Fundacja
LOTTO Milion Marzeń)
(zmiana nazwy fundacji nastąpiła
formalnie 21.03.2017, czyli już po
dacie bilansowej)

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi

-

[Obszary działalności]

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

-

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
www.fundacjalotto.pl
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Aneks / Uzupełniające informacje GRI

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar
wg ISO
26000

Komentarz / Opis

G4-6

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

-

Polska

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

-

fundacja
Więcej informacji można znaleźć na temat organów
i struktury można znaleźć w statucie:

Profil organizacji

www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut/
G4-8

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

-

[Obszary działalności]

G4-9

Skala działalności

-

[Obszary działalności]

G4-10

Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod
nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy

6.4.

[Obszary działalności]

6.4.3.

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

0%

G4-12

Opis łańcucha wartości

Fundacja, realizując projekty społeczne korzysta
z pracy wolontariuszy oraz nabywa usługi firm zewnętrznych (np. produkcja materiałów reklamowych).
Równocześnie nabywa materiały i usługi typowe dla
działalności biurowej (papier, tonery, itp.)

G4-13

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

-

Brak istotnych zmian.

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje
zasadę ostrożności.

6.2.

W dotychczasowej działalności fundacji nie było
sytuacji, w której zasada ostrożności miałaby być
stosowana. Niemniej gdyby do takiej sytuacji doszło,
fundacja będzie postępować zgodnie z tą zasadą.

G4-15

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

6.2.

• Standardy Forum Darczyńców
• „Standardy działania fundacji korporacyjnych”

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach

6.2.

-

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-17

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Fundacja LOTTO

G4-18

Proces definiowania treści raportu

[O raporcie]

G4-19

Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego
i środowiskowego

[O raporcie]

G4-20

Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu
społecznego i środowiskowego dla poszczególnych
podmiotów biznesowych

[Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu]
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Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar
wg ISO
26000

Komentarz / Opis

Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-21

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych
aspektów wpływu społecznego i środowiskowego,
z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji

Brak istotnych ograniczeń.

G4-22

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

Brak korekt.

G4-23

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

Brak istotnych zmian.

Zaangażowanie interesariuszy
G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

[Obszary działalności]

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy
angażowanych przez organizację

[O raporcie]

G4-26

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

[O raporcie]

G4-27

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

[Komunikacja z otoczeniem]
[O raporcie]

Profil raportu
G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/ kalendarzowy)

-

01.01.2016-31.12.2016

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

-

Poprzedni raport wg GRI został opublikowany w 2016
r i obejmował rok 2015.

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

-

Roczny

G4-31

Osoba kontaktowa

-

Ewa Gwiazda
Fundacja LOTTO
ul. Targowa 25,
03-728 Warszawa
tel. 22 618 66 77
e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl

G4-32

Indeks CSR

-

[Indeks GRI]

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej
weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych

7.5.3.

[O raporcie]

w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie
zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji
pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem
poświadczającym
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Aneks / Uzupełniające informacje GRI

Wsk.

Wytyczne GRI

Obszar
wg ISO
26000

Komentarz / Opis

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie
G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład
tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją

6.2.

[Organizacja]
Więcej szczegółów w Statucie, który można znaleźć na:
www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut/

Etyka i rzetelność
G4-56

Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań
i etyki.

6.2.

[Obszary działalności]

SO DMA

Podejście zarządcze

6.2., 6.3.,
6.8.

[Programy i działania realizowane w 2016 roku]

G4-SO1

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

6.3.9.
6.8.
6.8.5.
6.8.7.
6.6.7.

[Programy i działania realizowane w 2016 roku]

Społeczność lokalna

Przeciwdziałanie korupcji
SO DMA

Podejście zarządcze

6.2., 6.3.,
6.8.

[Odpowiedzialność w codziennym zarządzaniu]

G4-SO4

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

6.6.
6.6.3.

[Odpowiedzialność w codziennym zarządzaniu]

G4-SO5

Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji

6.6.
6.6.3.

[Odpowiedzialność w codziennym zarządzaniu]

Wskaźniki sektorowe
NGO8

Źródła finansowania - donatorzy

6.2., 6.3.,
6.8.

[Obszary działalności]
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O raporcie
[G4-18, G4-19, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27, G4-33]

Niniejszy raport jest sprawozdaniem merytorycznym 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).
Jednocześnie spełnia on wymogi raportu przygotowanego w oparciu („in accordance”) o wytyczne GRI
w wersji G4, w podstawowej opcji („Core”). Odwołuje się on również do wskaźników branżowych opisanych
stosownym suplementem dla organizacji pozarządowych. Raport jako całość nie był poddawany audytowi, tj.
weryfikacja biegłego rewidenta dotyczyła wyłącznie danych finansowych, podczas gdy dane pozafinansowe
nie były weryfikowane przez niezależny podmiot zewnętrzny.
Zakres raportu uwzględnia niewielkie rozmiary Fundacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunkowo nieliczny zespół,
co w konsekwencji przekłada się np. na znikomy bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Z tej też
przyczyny znaczna część wskaźników, w tym wskaźniki dotyczące wpływu na środowisko, zostały uznane na
niematerialne. Nie oznacza to, że wpływ taki nie istnieje, lecz jest on tak nieznaczny, że może być pominięty.
Zawartość raportu została zdefiniowana w oparciu o analizę wiedzy na temat bieżących oczekiwań najważniejszych grup interesariuszy, zidentyfikowanych i zmapowanych jeszcze na potrzeby opracowania pierwszej
strategii Fundacji. Podczas mapowania, które uwzględniało tak zainteresowanie, jak i siłę oddziaływania
poszczególnych grup, dopasowano optymalną formę jedno- lub dwustronnej komunikacji z poszczególnymi
interesariuszami. Dialog ten, który oparty jest o prowadzony jest z częstotliwością i w zakresie tematycznym,
dostosowanym do każdej z grup.
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