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 poprzez programy, które prowadzi 

podsumowania naszych d nych w 2014 roku. 

mat zasad funkcjonowania Fundacji, naszej strategii i   

 

 to dla nas rok szczególny, 

w którym obchod  

n  

- Zo-

. 

 trzeci Ministerstwo Zdrowia, w 

wiedzialny Sprzedawca dla kolektorów LOTTO i pracowników Totalizatora Sportowego z zasad od-

 2014 roku za 58 inicjatyw o charakterze 

 

szych Partnerów, W

 

 

Bartosz Mielecki 
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 ponad 1600 gimnazjalistów z 48  na terenie 
w ogólnorozwojowych 70 mistrzów sportu 

(w tym 27 olimpijczyków) w ramach programu Kumulacja  

 5 uzdolnionych sportowców  , jakie 
otrzymywali od Fundacji poprzez uczestnictwo w programie Stypendium na Medal 

 9600 dzieci w wieku w 30  
w spotkaniach z olimpijczykami w ramach projektu  Olimpijczykiem i dowiady-

 

 

 360 sprzedawców LOTTO i pracowników Totalizatora Sportowego  
 podczas 20 szkole  przeprowadzonych w ramach 

projektu Odpowiedzialny Sprzedawca 

 160 pracowników 1903 godziny w charakte-
rze wolontariuszy, na rzecz 3 215 osób 35 projektach zrealizowanych 
w szóstej edycji programu wolontariatu pracowniczego Kumulacja Dobrej Woli 

 Ponad Fundacja przeznacz  na wsparcie 68 projektów, organizacji 
i osób w ramach Programu Filantropijnego 

 200 podopiecznych Centrum Rehabilitacji, Edukacjii Opieki TPD Helenów,  

Fundacj  wsparcia w wys. 300  

 przychód 6,2 , aktywa o war  1,3 , w tym 1,2 mln  ulokowanych 

zaplanowanych  i zaledwie 58 tys.   

 6 pracowników  

 5 lat   

 5. sprawozdanie merytoryczne Fundacji, przygotowane w nie  

Ministra .05.2001 r. ws. 
. 8.05. n. zm.) 

 1 Fundator i strategiczny  Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

  

                                                           
1 dane wg stanu na dzień 31.12.2014 
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Wprowadzenie 

O Fundacji 

istnieje od 
2009 roku. Naszym fundatorem jest Totali-
zator Sportowy Sp. z o.o. Prowadzone przez 
nas 

rach takich jak: 

 sport, 
 kultura, 
 bezpieczna rozrywka, 
 wolontariat pracowni-

czy, 
 filantropia. 

Sfery naszych  

rami wspieranymi tor 
Sportowy. W obszarze sportu prowadzimy pro-

gram , popularyz  
 fizyczn  

zjalnej, program Stypendium na Medal, wspie-

ra  

idoli, oraz projekt , w ra-
mach którego mistrzowie olimpijscy 

wy   

w Pro-
gramie Filantropijnym,  

w
Aktyw-

 
patronatem Centrum Rehabilitacji, 

ych 
organizacji non-

  szczególnym 

kultury. Na pomoc 
 

naszego Fundator

 

Od 2011 roku poprzez program Kumulacja Do-
brej Woli 
tariatu i  partne-

rów biznesowych Totalizatora Sportowego 
w  

W obszarze Bezpieczna Rozrywka zajmujemy 

zardu - 

korzystania z gier, by gra 

 dobrej zabawy. Na tym polu 

naukowym. 

 

O Fundatorze 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
firm, która od niemal 60 
nieprzerwanie na rynku gier liczbo-
wych i Firma 
dysp 4,5 tysi  

 

i  rozwój 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

boisk, basenów, krytych lodowisk, sal 
gimnastycznych, hal sportowych, to-
rów kajakowych, kortów tenisowych, 

skoczni i tras narciarskich. 

http://www.totalizator.pl/zaangazowanie
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neralnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i 
polskich reprezentacji olimpijskich. Totalizator 

w odbudowie Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. 

piecznych wzorców korzystania z gier loso-
wych

korzystaniu z gier liczbowych i lo-terii 

nia. Od lat To-

 

 

Organy Fundacji 

nieniach inicjatywnych, opiniodawczych 
i nadzorczych, a bie-

 

zentantami Fundat

wani. 

, 

 i 
 

 

ków Fundacji w przypadku pos
cyjnych dla podmiotów trzecich. 

w procedurze przyznawania dotacji  wszelkie 

cjalnego beneficjenta z pracownikami lub 

z o.o. lub podmiotów prawnych od niego za-

 mus  
nione we wniosku o dotacj . Nie stanowi to 
elementu wykluc  nie 

jego 

ewentualnego konfliktu interesu na etapie 
rozpatrywania wniosku. 

dacji i 

stronie fundacjalotto.pl/fundacja/statut. 

 

Rada Fundacji 

Wojciech Szpil -  

Aleksandra Piszczorowicz -  
Barbara Sissons -  
Agnieszka Libor -  

 - (do 17.02.2014 r.) 

 

Bartosz Mielecki - Prezes   

http://www.fundacjalotto.pl/fundacja/statut/
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Na koniec 2014 roku w Fundacji na 
o  5 pracowników na 
4,8 etatu, podczas gdy na koniec poprzedniego 
roku o to 5 osób na 4,5 etatu. 

, w  programowe Fun-

dacji  295 wolontariuszy - pracow-
ników Totalizatora Sportowego i sprzedawców 

LOTTO szyscy wo-
lontariusze pracowali na rzecz fundacji w nie-

wolontariusze mieli 
wykupione stosowne polisy ubezpieczeniowe. 

 

 

Fundacja dba o  
Fundatora. 

Posiada procedury e programom 
dotacyjnym. Zapewni : 

  

tegicznymi Fundacji, 

 

 

 udokumentowanie procesu oceny i podej-

mowania decyzji, w tym wskazanie osób, 
które bio   

  zakres dotowa-
nych projektów i wyklucz  ryzyko uznanio-

. 

 i fizyczne, 
jakie kryteria stosuje Fundacja, 

projekty, 

ywizm 
oceny dofinansowywanych programów, 
w tym 
etycznych. 

Ujednolicony system oceny wniosków 

o wsparcie ma na celu zapewnienie obiektyw-
nych i optymalnych wyborów. Ocenie podle-

: 

 

z celami statutowymi i aktualnymi priory-
tetami Fundacji, 

  

 Fundacji 
we  oraz jego 

 

w umowie z Fu  do terminowego rozli-

czenia projektu, poprzez  sprawozda-
nia merytorycznego i finansowego

z beneficjentów zostaje zobligowany do prze-
chowywania dokumentów finansowych i pod-

audytowi na wezwanie Fundacji. 

Podczas oceny projektów dofinansowywanych 
jest 

brany , 
realizatorowi 

, jakie beneficjenci 

typowych danych 

nansowych, raporty  
racy wolontariuszy 

oraz dobra i przekazane na 

. Ma to na celu uchwycenie 

jektu, a 

 

cza w sytuacji, w której poszczególne doto-

porównywanie ich efekt  i wy-

oraz ich upowszechnianie. Te z kolei stwarz

 

wszechniane i replikowane przez Fund  

Oprócz Zasad Filantropii , na stronie interne-
towej Fundacji 
wszystkich realizowanych dotychczas przez 

programów , m.in. Ku-
 i Stypendium na Medal. 

wolontariatu pracowniczego Kumulacja Dobrej 
Woli, który, 
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Sportowego i sprzedawców LOTTO, jest do-
tylko w  

i serwisie przeznaczonym dla kolektorów. 

Fundacja , kto korzy-
sta z jej wsparcia  na jej stronie internetowej 

(realiza-
torzy) prowadzonych 
o charakterze dotacyjnym (Kumulacja Aktyw-

, Stypendium na Medal, Kumulacja Do-

brej Woli, Program Filantropijny). 

Od listopada 2013 roku 
Fundacja jest 
zrzeszenia Forum Dar-

 (forumdarczyncow.pl). Jest 
 i samodzielnych fi-

ganizacje, instytucje i 

skie, realizowane dla dobra publicznego. Przy-
 do Forum, Fundacja 

 roz-
 

 krajowe i 

 niami i ko-
rzystania z najlepszych praktyk najbardziej do-

nych, uczestniczenia w wypracowywaniu 

filantropijnych w Polsce. 

W 2014 roku Fundacja uczestniczy  wielo-
letnim projekcie na rzecz budowania standar-

sce, realizowanym przez . 
owali wspólne 

standardy w takich obszarach jak: misja i cele 
fundacji, relacje z beneficjentami, 
finansami, relacje z Fundatorem, z pracowni-

do wymiany a 
brymi praktykami z innymi podobnymi organi-
zacjami. 

Zgodnie z wprow
11.07.2014 roku o zmianie ustawy o rachunko-

,  spo-

wozdania finansowego. Fundacja LOTTO Milion 
 

przewidziane dla jednostek mikro, 
uproszczone sprawozdanie finansowe w 
dzie: informacje ogólne, bilans, rachunek zy-

bilansu. 

Fundacja upublicznia sprawozdania finan-

zane z ich wyda

na stronie internetowej Fundacji. 

Komunikacja 

niem, Fundacja 

szego Fundatora  Totalizator Sportowy. 

PR. 

 

 strony internetowe: fundacjalotto.pl oraz 

kumulacjaaktywnosci.pl, 

 profile na portalu Facebook: 
facebook.com/FundacjaLOTTO oraz 
facebook.com/KumulacjaAktywnosci, 

 outube: Fundacja LOTTO 
 i , 

 mailowy Newsletter Fundacji, 

 drukowany Informator Fundacji, 

 intranet , 

 serwis Kolektor, przeznaczony dla sprze-
dawców LOTTO. 

Indeks BI-NGO 
2014
2014 roku na zlecenie SGS przez  Ba-

. W ba-
daniu tym Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zo-

ego na 

  Polsce, 
wg rankingu  

http://www.forumdarczyncow.pl/
http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.kumulacjaaktywnosci.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO
http://www.facebook.com/KumulacjaAktywnosci
http://www.youtube.com/MilionMarzen
http://www.youtube.com/MilionMarzen
https://www.youtube.com/channel/UCh51inPx6omZgB50rzTVeyA
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(regionalnej i ogólnopolskiej), internecie, a 

i   
fundacjalotto.pl/fundacja/o-nas-w-mediach. 

 

 

Strategia i kierunki społecznego zaangażowania 

Fundacja 

lata 2012-2014  
w 2012 roku. 

wspieranie Polaków na drodze do odpowie-
dzialnego i . Fundacja akty-
wizuje ludzi  

, poprzez: 

 popularyzowanie amatorskiego uprawiania 
sportu, 

 zach ca
tury i niej, 

 

mat odpowiedzialnej rozrywki, 
 

cowników Totalizatora Sportowego. 

Fundacja wychodzi naprzeciw zdefiniowanym 

problemom . Nasze 
jest skierowane w obszary 

przez Totalizator Spor-

towy Swoje dzia-
do amatorów, ale 

esjonalistów  

z nimi, 
wszyscy - 

dziny - prowadzili zdrowy i aktywny tryb . 

nie z 
turalnej 

 oso-

nym. Pracowników naszego Fundatora 
i 

pomagamy im . Osobom ko-
podpowiadamy 

ta forma rozrywki 
jemna i bezpieczna. A  te jest natural-
nym m 
prowadzonych przez Totalizator Sportowy w ra-

Bezpieczna Rozrywka  

Wymienione kierunki strategiczne, z
zwierciedlenie w  Funda-
cji: 

 Przez sport do zdrowia: 

na rzecz rozwoju polskiego sportu. W ramach 
tego filaru Fundacja za  realizuje 
program  na 

celu promowanie powszechnego uprawnia-
nia sportu . 

drugi program spor-

towy pn. Stypendium na Medal, poprzez 
który Fundacja wspiera 
uzdol  
do sukcesów. 

 Kultura: Inicjatywy kulturalne Fundacji stano-

. W 

tym obszarze Fundacja z  dwa 
programy  na polu 
kultury i sztuki  do 

niej. Program realizo-
wany we 

projekt  
promowanie 

 

 Bezpieczna Rozrywka: 

 

oraz minimalizowa-
nie ewentualnych negatywnych skutków 
grania. W jego ramach m.in. przeprowa-
dzono szkolenia dla kolektorów LOTTO nt. od-

a jest 
internetowa baza wiedzy 

dzialnie i infolinia dla graczy. 

 Kumulacja Dobrej Woli: Fundacja  
pracowników i partnerów biznesowych 
LOTTO 

. W 
ramach tego programu uczestnicy 

inicjowania  ych w 

http://www.fundacjalotto.pl/fundacja/o-nas-w-mediach
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wsparcie finansowe i merytoryczne. Funda-
cja wspiera 
petencje osobiste pracowników Totalizatora 

Sportowego i sprzedawców LOTTO, ich pasje 
 

 Filantropia: Fundacja prowadzi 
 w imieniu Totalizatora Sporto-

wego. W jej ramach wspiera organizacje non 
w obszarach sportu, 

kultury, pomocy ej i socjalnej oraz 
innych uznanych 

 osób indywidualnych, 

nych zawodowo z

wymi. Fundacja sprawuje patronat nad 
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 

. 
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D nia programowe Fundacji  
w 2014 roku 
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roku 

SPORT 
Inicjujemy i realizujemy projekty 

sportu, propag  zdrowy tryb 

 to programy 

Kumulacja , Stypendium na Medal i . 

Ministerstwem 

Sportu i Turystyki oraz Polskim Komitetem Olimpijskim ini-

cjatywy innych organizacji non profit, e stwie. 

naszego Fun-

datora - Totalizatora Spor - na rzecz rozwoju polskiego 

sportu. 
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Program  

elkiego autorytetu mistrzów sportu  olimpijczyków, medalistów za-

 ch sportowych
roku prowadzili 

towe dla ponad 1 . 

 realizator programu: FUNDACJA LOTTO MILION M  

 patronat: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

  70 Mistrzów Sportu 

 informacji: kumulacjaaktywnosci.pl, facebook.com/kumulacjaaktywnosci 

 odbiorcy:  

 

nadal 
sportem.  

Sukces 1. edycji do-

stwo Sportu i Tury-

. 

W czerwcu 
2014 roku, 

na zlecenie 
Fundacji i Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, 
nych Uniwersytetu Warszawskiego przepro-

Badanie gim-
nazjalistów  

.  

W badaniach pokazano mechanizm odchodze-

nia gimnazjalistów od 

czycieli 
i - lub anty- 

I 
wcale 

tury, , lecz o sys-

Badania poka-
jest bar-

dziej wyalienowana i samotna, a kontakty z 
e 

, co nie sprzyja 

, 
program aktywizacji sportowej, aby zaintere-

 okresie dojrzewania. 

, czyli znani 

i 
dla 

tecznie  
zycznej.  

Oferowana uczest

im ak
, która najbardziej im odpowiada. Po-

zwala to zapobiec rutynie i nudzie, 

 

Raport CWS UW wraz z wynikami badania 
ewaluacyjnego po 1. edycji Kumulacji Aktyw-

programu w kolejnej edycji. Dlatego w 2. edy-
cji wprowadzone zmiany, które po-

  

http://www.fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci
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wykorzystywania 
, 

z Mistrzów przeprowadz  

infrastruktu-
rze np. na Orlikach lub w parkach. 

dzice i nauczyciele otrzymali od mistrzów 
sportu macyjno-edukacyjne. 

strona internetowa Programu kumula-

cjaaktywnosci.pl  aby 

sze w odbiorze dla internautów. 

Latem 2014 r. Fundacja  kon-
kurs, do 
sportowców. przedstawie-

cia sportowe dla 
-16 lat. Do Fundacji 

stwa Sportu i Turystyki oraz Totalizatora Spor-
riu-

. Au-
torom tych scenariuszy przyznano granty 
w 

 roku do 
kwietnia 2015 roku. 

27 olim-

pijczyków, w tym tak znani mistrzowie, jak 
e Marek Kolbowicz, Tomasz Kucharski 

i Kajetan Broniewski, strzelectwo 
Renata Mauer- i Iwona 
Marcinkiewicz i Katarzyna Klata, 
Nastula ikowski i biathlo-

nistka Agnieszka Cyl. Prezentowany przez Mi-
strzów Sportu wachlarz dyscyplin 

rzony o nowoczesne i coraz popularniejsze ro-
dzaje sportu, jak parkour, freerun, canoe polo 
czy narciarstwo wysokogórskie. 

 
Mistrzowie Sportu podczas inauguracji 2. edycji programu K  roku 

 

 Miasto Sport   

Województwo  

 

Boczniewicz 

Kosto-

 

karate shoto-

kan 

Mistrz Polski Seniorów (1998) 

tuje charakter 
Natalia Borska Siechnice taekwondo Wicemistrz Polski szkole 

  karate shotokan Mistrz Polski (1996, 2002)  
  akrobatyka Wielokrotna medalistka mistrzostw 

Polski 

Skacz wysoko, mierz jeszcze 
 

Joanna Jakimiuk  szermierka - 

szpada 

  

http://www.kumulacjaaktywnosci.pl/
http://www.kumulacjaaktywnosci.pl/
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   Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 

(Pekin 2008) 

 

Renata 

Mauer-  

 strzelectwo Igrzysk Olimpijskich 

(Atlanta 1996 i Sydney 2000) cji uwagi i relaksacji 
 

 

lekka atletyka 

strzostw Polski 

Moje zdrowie, sport i ja - rozwijanie na-
 wol-

 

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE 

 Bielice  

 

 

Dominik Brodziak Bydgoszcz  

 

Wicemistrz Polski seniorów (2010, 

2011 i 2012) 

 

Tomasz Szwed  kajakarstwo 

klasyczne 

Medalista mistrzostw Polski Kajak polo to jest gra! 

 

Kruszkowski 

  Trzykrotny olimpijczyk (Sydney 2000, 

Ateny 2004 i Pekin 2008) 

Sport -  

Województwo LUBUSKIE 

Tomasz Kucharski Gorzów 

Wlkp. 

 

pijskich (Sydney 2000 i Ateny 2004) 

Jestem aktywny - 
z mistrzem 

Dariusz Hejduk Zielona 

Góra 

karate trady-

cyjne 

Medalista akademickich mistrzostw 

Polski 

Symetria - 
cyjnego dla gimnazjalistów 

 

  koszykówka Olimpijka (Sydney 2000) Trening koszykówki 
Joanna Wiatr  siatkówka pla-

 

Wielokrotna mistrzyni Polski (2007, 

2008, 2010, 2011) z  
  siatkówka Mistrzyni Europy (2003)  

 

ska 

Kraków judo Wielokrotna medalistka mistrzostw 

 

Droga samuraja 

 Kraków judo, zapasy, 

kung-fu 

(1988)  
 

 

Zawrotniak 

Kraków szermierka  Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 

(Pekin 2008) 

da, 
z  

 

 

Szczaw-

nica 

kajakarstwo i nar-

ciarstwo górskie 

Wicemistrz Polski (1997, 1998, 

2000) 

 to twój czas! 

Barbara Wójcicka Odpory-

szów 

judo Mistrzyni Polski (2004) 

mentami sportów walki 
 

wice 

wushu 

(kung-fu) 

Medalista mistrzostw 

Polski 

Trening funkcjonalny, kung-fu i samoobrona 
 

Województwo MAZOWIECKIE 

Magdalena 

 

 

Warszawa 

 17-krotna medalistka mistrzostw 

Polski (1999-2006) x 6 dyscyplin (tylko dla dziewczyn) 
Bartosz Ostrowski Ciecha-

nów 

podnoszenie 

 

mistrzostw Europy 

juniorów do lat 16 (1996) 

- 
silny 

  judo Z Igrzysk Olimpijskich 

(Atlanta 1996)  
Lidia Leandro 

(Chojecka) 

Siedlce, 

 

lekka atletyka Trzykrotna olimpijka (Sydney 2000, 

Ateny 2004 i Pekin 2008) 

 

Magdalena 

Bryk-Duda 

Borki Wyrki 

i  

zapasy Dwu

strzostw Polski (2008 i 2009) 

 

Katarzyna Klata Teresin  

skich (Atlanta 1996) 

Przygoda z Robin Hoodem - 
 

Iwona 

Marcinkiewicz 

Warszawa  

skich (Atlanta 1996) 

-  

Kajetan Broniewski Warszawa  B Igrzysk Olimpij-

skich (Barcelona 1992) 

 

Marek Plawgo Warszawa 

(Wola) 

lekka atletyka B   
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 Warszawa 

(Praga) 

szermierka Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 

Igrzysk Olimpijskich (Barcelona 1992) 

rem 

Piotr Pawlak Warszawa koszykówka 

 

Koszykówka 3 x 3 w Warsza-
wie 

 Marki judo Mistrz Polski (2008 i 2009)  
Wojciech Urbaniak Warszawa koszykówka, 

 

Srebrny medalista mistrzostw Polski w 

zentacji narodowej 

Basketmania - od dwutaktu do 
NBA 

 Wyszków 

 

Medalistka mistrzostw 

siatkowej kadetek 

-fitness, aerobik 

przeznaczone dla 
 

Województwo PODLASKIE 

Adam Wysocki Augustów kajakarstwo Czterokrotny olimpijczyk (Atlanta 1996, 

Sydney 2000, Ateny 2004 i Pekin 

2008) 

Wszechstronne przygotowanie 
do uprawiania kajakarstwa 

Marek Twardowski Augustów kajakarstwo 

klasyczne 

Trzykrotny olimpijczyk (Sydney 2000, 

Ateny 2004 i Pekin 2008), trzykrotny 

 (1999, 2006 i 2011) 

Sport - przepisem na zdrowie 

Piotr Poskrobko   Mistrz Polski (1990/91) Sport, zdrowie i zabawa - fajna sprawa!!! 

Województwo POMORSKIE 

Joanna Bednarska  judo Medalistka mistrzostw Polski seniorek 

(2003) 

Sport & Fun - judo i zapasy 

Kazimierz Jarowicz  judo Trzykrotna a medalistka mi-

 

Gim-baza sportowa 

Krystian Czaplicki  parkour, 

freerunning 

mistrzostw Polski 

(2014) 

PARKOUR - naturalny sposób 
 

Krzysztof Englander Sobieszewo badminton Wielokrotny mistrz Polski  
   B

juniorów i mistrzostw Polski seniorów 

 tenisa sto-
  

wicz-Czerlonko 

 koszykówka Wicemistrzyni Polski 

(1989)  
Wojciech Potrykus   

strzostwach Polski seniorów (1996/97) 

Sport t  

 Miastko kajakarstwo 

Polski seniorów (1999) 

 

 Puck i 

Starzyno 

lekka atletyka 

(kula) 

strzostw 

Polski (2011) 

 

Województwo  

Marta Skubiszew-

 

 szermierka Medalistka mistrzostw Europy 

 
Jakub Ilewicz Bielsko-

 

narciarstwo 

alpejskie 

Dwukrotny indywidualny mistrz Polski 

(2012 i 2013) 

Narty z Ilewiczem 

Agnieszka Cyl Chorzów biathlon Olimpijka (Vancouver 2010), mistrzyni 

010) 

Laserowy trening 

Paulina Ligocka - 

Andrzejewska 

Cieszyn snowboard Olimpijka (Turyn 2006 i Vancouver 

2010) 

Twoja snowboardowa przy-
goda 

 Rybnik  

klasa Mistral 

Olimpijczyk (Atlanta 1996), medalista 

mistrzostw Europy (1997) 

Wiatr i woda - twoja windsur-
fingowa przygoda 

 

 . snowboard Mistrz Polski Family Cup  

Województwo -MAZURSKIE 

 

Baraszkiewicz 

Lidzbark kajakarstwo Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich (Syd-

ney 2000) (1999, 2001, 2003) 

 domu i zo-
 

Mariusz Nalewajek   Mistrz Polski (1988) Bogactwo sportów -reaktywacja 
Dorota Miszczak Olecko taekwondo olimpijskie Mistrzyni Polski (2000)  

 Olsztyn kajakarstwo B Igrzysk 

Olimpijskich (Sydney 2000) 

- tre-
ningu kajakarza z  
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  lekka atletyka (2007) -  

Województwo WIELKOPOLSKIE 

Tadeusz Kulczycki Antoniew lekka atletyka Olimpijczyk (Monachium 1972), mistrz 

Polski (1969) 

Resocjalizacja przez sport 

 Chra-

plewo 

podnoszenie 

 

Dwukrotny olimpijczyk (Sydney 2000 

i Ateny 2004), wicemistrz Europy 

(2001, 2002) 

 
sportowo rekreacyjne 

Andrzej Witkowski  szermierka Medalista mistrzostw Europy Szermierka -  
Tomasz 

Szymkowiak 

Marzenin, 

 

lekka atletyka Olimpijczyk (Pekin 2008), 10-krotny 

mistrz Polski 

- lek-
 

-

Baumann 

 kajakarstwo Czterokrotna olimpijka (Seul 1988, Bar-

celona 1992, Atlanta 1996, Sydney 

2000), mistrzyni  

Od galaretki do twardziela czyli 
 

   Z medalista Igrzysk Olimpijskich (Pekin 2008), 

cztero (2005-2009)  
  kajakarstwo 

klasyczne 

Mistrz Europy (2008) Cross, swim, kayak - 
 

 

Wlkp. 

lekka atletyka Dwukrotny olimpijczyk (Ateny 2004 i 

Pekin 2008) 

 sportem 

Patryk Sikora Wierzbno  Mistrz Polski (2009/2010)  

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE 

Marek Kolbowicz Szczecin  Z Igrzysk Olimpijskich (Pekin 2008), 

cztero  2009) towe z mi-
strzem 

 

2. edycja programu Kumulacja  zo-

 2014 roku za-

rzy Wojciecha Urbaniaka i Piotra Pawlaka w Ur-

synowskim Centrum Sportu i Rekreacji w War-

szawie. 

drzej Biernat i prezes Totalizatora Sportowego 

Wojciech Szpil oraz wszyscy Mistrzowie Sportu 

zaanga  programu. 

4 roku. 

W rekrutowaniu ponad 60 

y lokalne oraz 

lokalne organizacje i kluby sportowe np. Sto-

wej SALOS w  Klub Sportowy 

LIVE z  zorga-

Szkolno-  pro-

prowa-

dzili je m.in.: M. Petryna w Miastku, D. 

w Bielicach, P. Najdek w Chraplewie, T. Kul-

czycki w Antoniewie). 

Regularne  z Mistrzami 

ponad 1 600 gimnazjalistów w 72 grupach na 

. 

gimnazjalistów podczas inauguracji 2. edycji pro-

 

Minister A. Biernat, prezes W. Szpil i prezes B. Mie-

w  
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Lokalizacja projektów realizowanych w ramach 

2.  

odcho-

zycznej, 

 grup  kobiecych, 

 

ch programu 

ogólnorozwojowy i 

plin sportu, tak aby uczestnicy 

 

 

trzebowania. 

 
Piotr Poskrobko 

 

 do samodzielnej 

ej nawyk 

 

, 

prowadzonych w ramach programu Kumulacja 

na Orlikach 

czy w parkach. Mistrzowie pokazywali, jak w 

 

 miejski park na biegi terenowe 

czy spacery z kijkami Nordic Walking, 

  

 

Na stronie kumulacjaaktywnosci.pl i na profilu 

facebook.com/kumulacjaaktywnosci prowa-

zycznej  

z 

kawszych wydar  spor-

tem, wyniki sportowe tych mistrzów sportu, 

ami 

znanych sportowców. 

i po-

(
-Czerlonko, prowadz  dam-

) 

http://www.kumulacjaaktywnosci.pl/
http://www.facebook.com/kumulacjaaktywnosci
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zamieszczone 

informacyjne dla 

dzieci. 

portalu 

o ciekawych sposobach 

wybra-

1. i 2. edy-

cji programu. 

 

Facebook 

Fundacji LOTTO Milion 

 z Ministerstwem Sportu i Turystyki, 

czterej Mistrzowie Sportu (P. Nastula, K. Bro-

. Ligocki, M. ski) wraz z uczest-

nikami swo  nagra-

niach kolejnych odcinków cyklu WF z . 

Program ten, emitowany na antenie TVP, TVP 

Sport i w internecie,   

y w lekcjach wychowania 

fizycznego i 

z elementów ogólnopolskiej akcji Minister-

stwa Sportu i Turystyki pn. Stop zwolnieniom 

z WF-u. 

 
 z Bielic 

 program Kumulacja 

ch praktyk podczas konferencji 

Sport a zdrowie. Sport w polityce zdrowotnej, 

 

Akademii Nauk. Organizatorami wydarzenia 

Atletyki. Przedstawiciele Fundacji zaprezento-

wali rezultaty 1. edycji programu, który dosko-

nale y sportowej z 

. 

Prezesa  któ-

wykonania osiem  sporto-

wych, takich jak slalom z 

workach. 

ne

(Marek Winkiel, wychowawca MOW 
w Bielicach) 

Fakt, 
wiec, wielokrotny reprezentant Polski, ma 

nas. Jest to autorytet (Tomasz Król, psy-
cholog MOW w Bielicach) 

 

 (Joanna Bed-
narska o pomorskim Turnieju o Puchar Pre-

) 
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nie w spotkaniu  znani 

sportowcy  olimpijczycy (Adriana Dadci-Smo-

leniec, Adam Korol, Artur Siódmiak), którzy, 

, to opowi  o swo-

 sportowych, chcieli zmo-

 

 
Jedna z konkurencji podczas pomorskiego Turnieju 

o  

  

W  i Mi-

strzami Sportu z województwa pomorskiego, 

nr 34 

Klub Sportowy GRANICA. 

W  za-

bawy oraz satysfakcji. 

regularny monitoring za-

 za-

równo poprzez kontakty ze sportowcami, 

jak i poprzez wizyty w miejscach realizacji wy-

branych projektów.  

ewaluacja,  analizie: 

 ankiet gimnazjalistów 

(na po u i na koniec cyklu), 

 sprawozda  ych ych, 

ych  

Ewaluacja p

szenia do zasad 3. edycji programu, która zo-

stanie przeprowadzona w roku szkolnym 

2015/16. 

 

  

 nawet to 7 miejsce.  
!  (jeden z uczestników 

Turnieju o Puchar Prezesa Fundacji LOTTO 
 z grupy Mistrza Sportu -  

Krystiana Czaplickiego) 
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Program STYPENDIUM NA MEDAL 

To program sportowy Fundacji, realizowany od lipca 2013 roku

. 

 realizator programu: FUNDACJA LOTTO MILION M  

  fundacjalotto.pl/sport/stypendium-na-medal 

 odbiorcy: sportowcy 

 
W 2014 roku Fundacja stypen-
dystami sportowców

wyniki sportowe,  dalszy 
rozwój, a  

indywidualne dyscypliny olimpijskie z istot-
 

W 2014 roku stypendiami Fundacji LOTTO Mi-
  5 zawodników:

 

Natalia Partyka 
(stypendystka od 1.07.2013 roku)   

Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich 2008 i 2012, 4-krotna reprezentantka Polski 
na Igrzyska Paraolimpijskie (od Sydney 2000 do Londynu 2012), 3-krotna 

 ITTF DREAM BUIL-
 

W roku 2014 
 ITTF World Tour: w Ger-

Czech Open i Russian Open  3. 
miejsce w deblu World Tour Grand Finals, zaj-

  singlu na 

nych  . 

Piotr Myszka 
(stypendysta od 1.07.2013 roku)   

Kadry Szkolenia Olimpijskiego , aspi-

nia promuj
szczególnie wychowanków domów dziecka. Jego celem pozostaje medal 

 

W 2014 roku 

oraz a i 
sce na regatach Pre-olimpic w Rio de Janeiro drugim sportowcem 
miasta  

:
(Piotr Myszka, windsur-

fer) 

  

http://www.fundacjalotto.pl/sport/stypendium-na-medal
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(stypendysta od 1.07.2013 roku)  lekka atletyka, chód sportowy 

Reprezentant Polski na ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie, gdzie 

w 
Lekkoatletyczny 2013, po rywalizacji z 

na kolejne Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. 

W sezonie 2014  rza Polski w chodzie: na 5 km 
w hali, na 20 km podczas Mistrzostw Polski Seniorów oraz na 5 km podczas 

Akademickich Mistrzostw Polski. 

 

(stypendysta od 1.10.2013 roku)  drifter i kierowca sportowy 

, 28-letni pasjonat sportów motorowych z 

ch samochodowych. A oprócz tego

 

W 2014 roku  w trzech imprezach samochodowych w licznej obsadzie 

cego Rajd Barbórki w Warszawie. 

Anna Figura 
(stypendystka od 1.10.2013 roku) - narciarka wysokogórska 

Pochodzi  Zakopanego. Jest jedn  z najbardziej uzdolnionych 
polskich zawodniczek w skialpinizmie. Me  Eu-
ropy w kategorii espoir niorki do lat 23), w sprincie i w 
biegu indywidualnym. Obecnie rywalizu   ka-

tegorii seniorek. 

W 2014 roku  zawo-
 w 

 biegach ultra skyrace oraz w wyprawie ski-tourowej na 

Szczyt Lenina (8 134 m n.p.m.) w Kirgistanie.  
 

 

cami lub z ich macierzystymi klubami sporto-

odnika, od-

szczególnych przypadkach  
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Projekt  

To projekt edukacyjny prowadzony olimpij-
czykami - em Zygmuntem i Leszkiem Blanikiem oraz Ka-

tarzyn  Zygmunt. Ich spotkania z i w 
aktywizacj  sportow  poprzez zaszcze-

pienie  idei olimpijskiej i idei kalos kagathos - 
cha. 

   

 patronat: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 

  zostanolimpijczykiem.pl 

 odbiorcy:   
rodzice, nauczyciele 

 

 

stawowej, 

Igrzyska Olimpijskie 2016 w Rio de Janeiro. 

2014 roku organizato-

rzy . Blisko 

9 6 przekazali 

i zasady idei olimpijskiej. Na podstawie historii 

stwa mogli , 

czykiem i 

w konkursie z wiedzy olimpijskiej. 

sach kiedy Internet, kiedy Facebook, kiedy 

w 
dania Facebooka, nie uczestniczenia w tym 

 mediów. Na nas sportowcach 
spo  

 
 (Pa-

unt, olimpijczyk, ambasador pro-
) 

 

z  

roku 

otwarta impreza plenerowa o charakterze 

sportowym, 

ramach eventu zorganizowano zawody bie-

konkursy, a na terenie parku organizowano 

 

 
 

roku 

W czasie trwania projektu, na stronie zostan 

olimpijczykiem.pl 

 konkursie z wiedzy olimpijskiej, 

w którym jest wyjazd na Igrzyska 

Olimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 roku  

http://www.zostanolimpijczykiem.pl/
http://www.zostanolimpijczykiem.pl/
http://www.zostanolimpijczykiem.pl/
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Inne imprezy sportowe 

 masowe imprezy sportowe o cha-
rakterze rodzinnym, takie jak Pikniki Olimpijskie, czy strefy kibica organizowane podczas  

 sportowych wspieranych przez naszego Fundatora  Totalizator Sportowy lub naszego 

partnera - Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 impreza: 15. i 16. Piknik Olimpijski 

  POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, Mistrzowie Sportu  
STOWARZYSZENIE SLACKLINE LUBLIN 

  fundacjalotto.pl 

 odbiorcy:  
 

 

Organizowane co roku przez Polski Komitet 

Olimpijski Pikniki Olimpijskie, to  

wydarzenia, podczas których   spo-

  gwiazdy polskiego sportu, 

niezliczon  liczb  polskich olimpijczyków 

i medalistów olimpijskich. Ma  one na celu 

krzewienie idei olimpijskiej,  olim-

pijskich dyscyplin sportowych oraz  

do   fizycznej. 

W roku 2014   dwie takie imprezy - 

w Warszawie (czerwiec) i w Chorzowie (wrze-

.  na nie zaproszeni w  

z  naszego Fundatora - Tota-

lizatora Sportowego,  marki LOTTO - 

we wspieranie polskiego sportu i sponsorowa-

nie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej 

Reprezentacji Olimpijskiej. 

 

Podczas warszawskiej edycji Pikniku, nasza 

Fundacja z  stoisko, na którym 

Kajetan Broniewski  medalista olim-

pijski z Barcelony i Mistrz Sportu w programie 

Kumulacja ) 

pikniku do rywali-

 

Stowarzyszenie Slackline Lu-

blin pokazy akrobatycznych 

 

(tzw. slackline). 

 

Na wszystkich uczestników sportowej roz-

nagrody. Uczestnicy pikniku w na-

miocie Fundacji z innymi olimpij-

 pro-

gramie Kumulacja Ak  

Mauer- , czy To-

maszem Kucharskim. 

 Pik-

niku Olimpijskiego, który po raz pierwszy od-

w Chorzowie, a zgromad

Mistrz - Kajetan Broniewski. 

http://www.fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci
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 impreza: Bijemy  

  Ministerstwo Sportu i Turystyki 

  fundacjalotto.pl 

 odbiorcy: Warszawy i okolic 

 

30 sierpnia 2014 roku, przy okazji inauguracji 

, Minister-

stwo Sportu i Turystyki  Fun-

dacj  o 

 Rekordu Guinnessa w liczbie 

 jednym 

miejscu i czasie. dotych-

nowiony w 2008 roku na Tajwanie Wydarzenie 

o na celu 

promowanie nie 

tylko kibicowania 

polskiej ie 

siatkarskiej, ale 

nego, amator-

skiego uprawia-

y 1953 

osoby . Uczestnicy, 

kowe i 

w jednej chwili zac

przez dwie 

towy rekord. 

 

 impreza: Windsurfing na Narodowym 

  TOTALIZATOR SPORTOWY  
, stypendysta programu Stypendium na Medal 

  fundacjalotto.pl 

 odbiorcy: kibice  
Narodowym, mie  

 

W dniach 5-  2014 roku, podczas Ha-

lowych Mistr Windsurfingu, od-

Stadionie Narodowym 

w Warszawie, Fundacja  

Mistrzowie Sportu z programu 

Kumulacja Aktywno  olimpijczyk 

larze Magdalena 

 

  przedsta-

wiali zalety swoich dyscyplin sportowych oraz 

 w windsurfingu i stypen-

sportowych

w specjalnym konkursie z wiedzy o sporcie 

i   

 

 

http://www.fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci
http://www.fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci
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KULTURA 
Wspieramy inicjatywy organizacji non-  

kultury oraz rozwijania talentów artystycznych. 

nie wszystkim u 

do kultury. 

naszego Fundatora - Totalizatora Sportowego - 

w obszarze wspierania polskiej kultury. 
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 projekt: Integracyjne Warsztaty Klubu Myszki Norki 

 organizator: FUNDACJA SEDEKA, Warszawa 

  fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku 

 odbiorcy: i zdrowe - podopieczni FUNDACJI SEDEKA 

 

Projekt Integracyjnych Warsztatów Klubu 

Myszki Norki 

- 

gracyjny charakter warsztatów  

jednej strony na wzmocnienie postawy tole-

, a 

z drugiej - pom  

nym na wzmocnie

  siebie 

 

Odbywa s : 

 Integracyjne Warsztaty Teatralne  

to spotkania grupy 20 dzieci, które wspólnie 

stworz  

przedstawienie dzieci po-

zna  

dechu, wymowy i 

bowiem 

 sys-

tematycznie dwa razy w tygodniu, uczestnicy 

uczyli 

pt. Myszka Norka i pi-

raci

stiwalu Klubu Myszki Norki w czerwcu 2014 

roku. 

 
Spektakl Myszka Norka i piraci, wystawiany podczas 

Festiwalu Klubu Myszki Norki 

 
Warsztaty fotograficzne 

 Integracyjne Warsztaty Fotograficzne  

 

w , dwa razy w tygo-

dniu. W 2014 roku uczestnicy zapozna-

z 

nego rodzaju fotografiami - , 

przez portret, po sesje oraz z 

uczestnikom w i in-

Celem 

cji i 

- przez sztu  i przez 

 

 Integracyjne Warsztaty Taneczne  

N  

2012 roku

Ruch przy muzyce stymuluje rozwój fizyczny, 

integracji dzieci, wzajemnego poznawa-

. W 2014 roku 

, a 

a podczas Festiwalu Integracji Bez Granic  

w kwietniu 2014 roku.  

http://www.fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku


 projekt: XII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne 

 organizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB U U , 
Koszalin 

 patronat:  Prezydenta RP Pani Anna Komorowska 

 patronat medialny: TVP SZCZECIN, POLSKIE RADIO KOSZALIN 

  fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku 

 odbiorcy:  m 

 

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne pozwo-

snych zdo  

 
Wystawa prac wykonanych przez uczestników XII 

 

XII Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne od-

 k/Koszalina w dniach 10-12 

oku. 

, 

jak malarstwo, rysunek, taniec, sztuka aktor-

ska, dziennikarstwo, fotografia, tworzenie 

 i 100 prac 

m 

szanse wszechstronnego rozwoju. Dla osób 

normalniejsze bycia równym w spo-

artystów i dla wolontariuszy 

 

godno-

 
 

 projekt: Spektakl teatralny  

 organizator: STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO AWISZA  

- FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO 

 partnerzy i patroni: DZIELNICA WOLA m.st. Warszawy, 
arcybiskup Henryk Hoser, 

RADIO PLUS, RADIO WARSZAWA, G NIEDZIELNY, TYGODNIK IDZIEMY 

  fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku 

 odbiorcy: harcerze w wieku 8-17 lat z woj. mazowieckiego Warszawy 

 

wództwa mazowieckiego m

 yczne i or-ga-

nizacyjne, wolontariuszom z Warszawskiej 

 

i , a 2 

przedstawieniu. Historyczna tematyka spek-

taklu 

 

W dniu 15 czerwca 2014 roku w Amfiteatrze na 

Woli w Warszawie Skauci Europy z Warszawy 

"Gryka jak 

, 

dowa liczba ponad 170 aktorów, harcerek 

http://www.fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku
http://www.fundacjalotto.pl/filantropia/wsparcie-udzielone-w-2014-roku
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i 

 

i 

torskich pomagali wolontariusze  studenci 

Warszawskiej Akademii Teatralnej. 

 

 
, 

" 

obrazu Konstytucji 3 Maja Jana Matejki i czyta-

owaniem 

przez wielkich wieszczów fragmentów poezji. 

Bitwa 

 , na scenie 

poja  Go-

 W , a M

Warszawskie dzieci

sceny z PRL-

torskie, a widzom -  wydarzeniu 

nym. 

 

 projekt: Spotkanie  
z Helenowa z twórc  filmu Warszawa 1935 

 organizator: FUNDACJA LOTTO MILION M  

 partnerzy: CENTRUM REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD ELENÓW  
TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 

  fundacjalotto.pl/filantropia/helenow 

 odbiorcy:  podopieczni CREIO TPD ELENÓW  

 

tem  filmu Warszawa 1935″ 

Fundatorowi  

partne-

rem strategicznym filmu. 

Podczas spotkania uczniowie Gimnazjum i Li-

z panem Tomaszem Go  . 

Pan Tomasz o swoim marze-

niu wyprodukowania filmu o zrekonstruowa-

nej przedwojennej Warszawie i do marzenia 

niowie 

o technologii, efektach 3D, etapach produkcji 

filmu i o  licznym 

 

przyniesie efekty. 

 
Prezentacja filmu Warszawa 1935 

sprawnych dzieci z Helenowa 

  

http://www.warszawa1935.pl/
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Szkolenie z cyklu Odpowiedzialny Sprzedawca, Kraków 

BEZPIECZNA ROZRYWKA 

organizacjami i ins  

Prowadzimy szkolenia pn. Odpowiedzialny Sprzedawca dla kolektorów LOTTO i pra-

wych. 

 Fundatora - Totalizatora Sportowego - 

w  gier losowych. 
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Projekt szkoleniowy ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA 

- 3. edycja 

Jest LOTTO Milion 

2012 roku. Jest skierowany do pracowników Totalizatora Sportowego 
i sprzedawców LOTTO. Ma im zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej gry oraz 

W 2014 roku Fundacja zreali-
tego projektu. 

 partnerzy: MINISTERSTWO ZDROWIA, TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 
MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO RODZIN I P DZIECI U  
POWRÓT Z U  

  fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/odpowiedzialny-sprze-
dawca 

 odbiorcy: sprzedawcy LOTTO i pracownicy Totalizatora Sportowego 

 
Tak jak i w poprzednich edycjach, projekt 

adresowany do operatorów gier losowych  

kolektorów prawnych i fizycznych oraz pra-

cowników Totalizatora Sportowego z otocze-

. Do realizacji 

wybrana grupa sprzedawców gier losowych 

 

 
Uczestnicy szkolenia z cyklu Odpowiedzialny Sprze-

dawca, Olsztyn 

 na celu m.in. promowanie 

anego z hazar-

dem, wzmacnianie praktyk odpowiedzialnego 

hazardu, pomoc kolektorom w rozpoznawaniu 

informowanie i edukowanie uczestników na 

. Cele te 

sprz  

blemowe oraz patolo-

giczne, odpowiedzialne, kontrolowane granie, 

rozpoznawanie objawów uza  od ha-

zardu. 

P : 

Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Szczecin i War-

lono 360 osób. 

Szkolenia dos

 

Program Bezpieczna Rozrywka to wyraz 
troski o naszych graczy. Chcemy, by pro-

emocji. Edukacja sprzedawców, promowa-

o momentu gra 

wtedy gdy jest utrzymana w granicach 
(Edward Sidoruk, 

 
 

dowych, 

wia. 

http://www.fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/odpowiedzialny-sprzedawca
http://www.fundacjalotto.pl/jakgracodpowiedzialnie/projekty/odpowiedzialny-sprzedawca
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Na stronie www.jakgracodpowiedzialnie.pl 
nia od hazardu. 

 

 realizator: FUNDACJA LOTTO MILION M  

  jakgracodpowiedzialnie.pl 

 odbiorcy: gracze LOTTO, osoby zainteresowane  
od hazardu 

 

odpowiedzialnej gry

 m.in.: 

 wiedza dot  hazardu, w tym kwe-

stionariusz SOGS (South Oaks Gambling 

Screen) nonimowych Hazardzi-

rozpozna , czy gra nosi zna-

 

  

, 

 

 informacje o tym, gdzie po-

moc osoby 

nie, w formie mapy Polski 

 

 
 ze 

nienia od hazardu oraz adresy wybranych 

tryny wspólnot anonimowych hazardzistów), 

 opisy zrealizowanych przez 

 projektów z zakresu Bez-

piecznej Rozrywki: szkole  dla terapeutów, 

konkursu na prace magisterskie nt. 

du.

 

Badanie pn. 

nych potencjalnych zmian na rynku gier hazardowych w Polsce 

produktów i reklam Totalizatora Sportowego  

 realizator: UNIWERSYTET WARSZAWSKI, W NAUK EKONOMICZNYCH 

 partner: TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 

 odbiorcy: TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 

 

wych realizowanych dotychczas na zlecenie 

 i 

dowych, a 

http://www.jakgracodpowiedzialnie.pl/
http://www.jakgracodpowiedzialnie.pl/
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od gier liczbowych w tym gier oferowanych 

dukty Totalizatora Sportowego i metody mini-
u 

w internecie a 
chodowej popytu na produkty LOTTO.  

statystycznej i ekonomicznej, potwierdzono 

lizatora Sportowego 
RRR [Relative Risk Ratio - 
nych 11 gier liczbowych i stosunkowo wysoka 

o 
 

lizatorowi Sportowemu 

nia problemowego i patologicznego oraz za-
pobieganiu temu zjawisku w odniesieniu do 
gier Totalizatora Sportowego. 

 

 

  
Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz e 

nie korupcji w sporcie. Wsparcie  dotyczy  
 

  FUNDACJA EKSTRAKLASY S.A. 

 partnerzy: MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, KOMENDA G POLICJI, TRANSPARENCY IN-

TERNATIONAL, EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE LIG ZAWODOWYCH (EPFL) 

 odbiorcy: TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o. 

 

Szkolenia antykorupcyjne innowacyjny 

 prowa-
dzone w sezonie 2013/2014. w nich 

w wieku 15-18 lat z klu-
. Program zo-

organi  

antykorupcyjn  Transparency International 
oraz z Europejskim Stowarzyszeniem Lig Za-
wodowych (EPFL). Szkolenia prowa-

dzone przez onych trenerów odde-
legowanych przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz . Ich celem 

  ustawiania 
wyników meczów. 

 
projekt, War-

szawa, 18.04.2014

 
 

miejsce jeszcze kilka lat temu. Celem pro-

goletnie treningi i budowanie kariery.  
( Fundacji 
Ekstraklasy) 
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KUMULACJA DOBREJ WOLI 
Totalizatora Sportowego  

do  

W tym celu prowadzimy program wolontariatu pracowniczego pn. Kumulacja Dobrej 

Woli. Wolontariusze 
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Program KUMULACJA DOBREJ WOLI 

W lutym 2014 roku za 5. edycji 

sportu. 
w programie Kumulacja Ak . W kolejna, 6. edycja programu 

Kumulacja Dobrej Woli. S ona z ogromnym zainteresowaniem wolontariuszy LOTTO. 

 organizator: FUNDACJA LOTTO MILION M  

  wolontariusze LOTTO, TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o., 
lokalne organizacje non-profit 

  fundacjalotto.pl/wolontariat 

 odbiorcy:  
 

W efekcie badania przeprowadzonego na po-
roku 

LOTTO, Totalizatorem Sporto-
wym, 

nizowana. 

jektów. 

maja do grudnia 2014 roku. pod wieloma w
Fundacji 

jektem, przygotowania akcji oraz rozliczania do-
finansowania. 

Rezultaty zre

ców - 

 a 

oraz gry w boule), a nawet kominek w Domu 

czne i 

dzinny piknik, wycieczki do ZOO, Manufaktury 

Cukierków, Jaskini Raj, Wioski Garncarskiej, a 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 

na drodze, udzielania pierwszej pomocy, odnaj-

tury, fizyki i chemii. 

projekty 5. i 6. edycji  
do   

 

Badania ewaluacyjne przeprowadzone po za-

wol blemy lokal-
-tych organizacji 

dza odpowiednio 93% i 83% wolontariuszy. Pro-

projekty wolontariackie w kolejnej 
edycji (98%). 

 

http://www.fundacjalotto.pl/sport/kumulacjaaktywnosci
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Projekty zrealizowane w ramach 6. edycji programu KUMULACJA DOBREJ WOLI 

 Moja dzielnica w kolorach  
LIDERKA -Kasicka 

skierowany do podopiecznych 

 (filia 

pracowni plastycznej i dzieci uzdolnionych pla-

kalnymi zabytkami oraz integracja poprzez za-

e plastyczne pod kierunkiem 

miejscowych artystów plastyków. 

 Cavaliada 2014″,  
 

Totali-

zatora Sportowego po raz kolejny zdecydowali 

lenia. 

nych 

 wieku od 6 do 18 lat) do 

kiej w Polsce, Cavaliadzie. Pomagali w organi-

-

dniowych pokazów na terenie 

. 

 ,  
 

byli odbiorcami projektu wolontariuszy z Po-

tu 

 przygotowali bo-

z szeregiem zabaw i konkurencji sportowych. 

 

 Tomaszów Lubelski 
LIDERKA  

Przedszkola 

 

Parcele w To-

maszowie Lubelskim, dla których wolontariu-

sze  kolektorzy LOTTO  stworzyli bajecznie 

ktu 

stynem rekreacyjno-sportowym. Na dzieci 

grodami. 

 Lecimy sobie w kulki, Mieczewo 
LIDER: Tomasz Zielonacki 

wybudowali w Mieczewie bulodrom! Wspólnie 

rozgrywki. 
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LIDER: Jacek Janaszak 

J

postawili p

z Poznania. Odbiorcami ich projektu byli 

 pasjonaci historii, nauczy-

z z 

lokalnymi jednostkami 

  

 OSP. Dla 

zorganizowana im-

preza, podczas której zaprezentowano jed-

nost historycznych strojach, 

 

 

 
sportowych w ZSS, Szczecin 
LIDERKA: Dorota Martyna 

chodowych 

600 uczniów z województwa zachodniopo-

cych wcze  za-

sportu. Wolontariusze zorganizowali zawody 

sportowe na pobliskim Miejskim Stadionie 

rek. 

  
LIDERKA: Beata  

 

stawowej 

i 

kursów oraz zbiórki surowców wtórnych i ich 

 

 Bezpieczna droga Zielona Góra 
LIDERKA: Sylwia Strzelecka 

 w Zielonej Górze szu-

podczas akcji 

, zorganizowanej 

. 

a dzieci 

 warsztaty i konkurs 

plastyczny. 

 Warszawa 
LIDERKA  

rzeniu  . 

W Stowarzyszenie 

 CRUSADERS 

Warszawa,  za-

wymi, jak futbol amery  base-

ball. 

 Na koniu do zdrowia  kontynuacja,  
LIDER: Dariusz Kowalczuk 

nego w ramach 5. edycji Kumulacji Dobrej Woli 

w lutym 2014 roku Wolontariusze LOTTO po raz 

kolejny pomagali przy rehabilitowaniu dzieci 

w Podlaskim Centrum Rehabilitacji

dla Centrum dodat . 



 2014 r.  Strona 38 

 Zielona Góra 
LIDERKA -  

grupy przedszkolnej z Miejskiego Przedszkola 

nr 22 Kraina Ekoludków przyjazna 

i barwna. 

z pszczelarze

o 

 

 

  
LIDERKA: Agnieszka Knap 

W ramach projektu wolontariusze LOTTO z 

Fundacji GAJUSZ, 

nie inny d  ryt-

chorym 

bajkowych postaci z balonów, rywalizacja w 

zawodach sportowych i eko-quizie, a 

spotkanie z policjantami, którzy opowiedzieli 

policji  ca. Dodatkowo 

roku szkolnego. 

  
LIDERKA  

ali po-

dopieczni Stowarzyszenia na rzecz Osób Nie-

 wy-

cieczce do wioski garncarskiej na warsztaty le-

pienia garnków oraz produkcji papieru czerpa-

ch rodziców 

z wykorzystaniem zakupionego przez wolon-

 

 Sport to zdrowie - 
wie,  

 

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wolontariu-

 przygo-

 

stycznym i recytatorskim. 

 Razem bezpie
móc, Szczecin 
LIDER: Zbigniew Koncowik 

cia praktyczne na 5 stacjach. 

ognisko. 

 
Zielona Góra 

LIDERKA: Marta Rak 

Ziel -

 uczniów naj-

 terenu 

gminy 

z  

przedstawieniu teatralnym. 
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  Trisomki na wycieczce, 
 

LIDERKA: Marika Flejszar-Graf 

wego 

tariuszy, 

laksu przy ognisku. 

  
LIDERKA: Joanna Sadowska 

W ramach projektu wolontariusze LOTTO zor-

ganizowali spotkanie z podopiecznymi Funda-

cji , podczas którego pomagali 

-  matema-

i przestrzeni. Za otrzymany grant zakupili 

kacji i rozwoju. 

  
LIDER: Artur Smekla 

dzieci we 

Wolontariusze zamontowali zakupione wypo-

e 

otwarcie placu zabaw w formie spotkania z 

miesz  

  
LIDERKA: Teresa Sobieraj 

 

perymenty fizyczne i odkrywanie ciekawostek 

przyrodniczych podczas cyklu warsztatów pod 

 

zowali wolontariusze LOTTO z Wro-

órzy przeprowadzili warsztaty i wypo-

 

  
LIDERKA: Wioletta Prunicka 

Liceum Ogólno-

 

we 

Facebooku. Wo

przygotowali cykl warsztatów, podczas któ-

 umie-

sady  grali na 

ekologicznych instrumentach, a 

 

 

 Spacer w ZOO, Warszawa 
LIDERKA: Joanna Banach 

dopiecznych -

Wychowawczego w 

i 

Manufaktury Cukierków 

 kubek ze 

dzieci z ulubionymi boha-

terami. 
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 Ekstremalnie sportowo, ale i kulturalnie 
na Pradze, Warszawa 
LIDERKA  

Warszawa 

 

grupy wolonta-

riuszy z Centrali Totalizatora Sportowego. Spe-

projektu wolontariusze zabrali podopiecznych 

skim. 

 Radzewice 
LIDER: Roman Kolankiewicz 

e Warta. Wolontariusze 

i pomalowali drewniany pomost. Podczas im-

ie tylko wsparcie miesz-

 

 Lublin 
LIDERKA: Monika Kobus 

Projekt lubelskich wolontariuszy LOTTO pole-

renu rekreacyjnego przy 

Specjalnym O -Wychowawczym 

im.  w Lublinie i przygotowaniu 

runków do rekreacji i wypoczynku. Elementem 

tora Sportowego, mecz wolontariuszy LOTTO z 

 

szych. 

  
LIDERKA: Monika Górska 

Aby wychowankowie Domu Dziecka NASZ 

DOM: DOBRY PASTERZ 

kach i szuk sze LOTTO przy-

gotowali projekt 

u 

Na koniu do zdro-

wia

Centrum Hipoterapii

taty tworzenia CV i listu motywacyjnego, a 

Domu 

Dziecka komputera w celu wyszukiwania in-

 

 Dajmy dzieciom sport,  
LIDERKA  

nastycznej na terenie  

52 Fundacji 

drobnego spr

farby olejnej, zagipsowanie dziur, wyrównanie 

 

zakres prac wykonanych w ramach projektu 
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 Rozpalmy nasze serca, Chotomów 
LIDERKA -Borkowska 

Domu 

Dziecka w Chotomowie. Podczas imprezy mi-

 

 Czys
Brodnica 
LIDER: Marcin Kruk 

teren wsi, posadzili drzewa i kwiaty, a 

zamontowali kwietniki. 

 

 Bezpiecznie na sportowo, Korytnica 
 

z Korytnicy do uprawiania sportu. Projekt po-

, czy 

ierw-

szej pomocy przedmedycznej. 

 

 
Grodzisk Mazowiecki 
LIDERKA  

 War-

szawa, podopieczni Stowarzyszenia Rodzin 

i  z Grodzi-

wy

sprawnym wiedzy na temat psów i 

  na po-

z 

 

 Józefów 
LIDERKA  

Projekt  kontynuacj  

nych w grudniu 2011, 2012 i 2013 roku. Celem 

Wolontariusze wspólnie z odbiorcami pomocy 

przygotowali 

prezenty, którymi dzieci obdaro-

wa  

kim jest prawdziwy bohater  w tym celu za-

brali dzieci i 

do Muzeum Powstania Warszawskiego

to bliskie i wzrusza  
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w tle,  
LIDERKA: Edyta Wojtczak 

iuszy 

LOTTO byli wychowankowie Domu Dziecka nr 

 

u sportowym 

gielskiego. 

  
LIDERKA: Katarzyna Zaniewska 

dzin wielo

w lipcu na skwerze im. Fryderyka Chopina 

w Fundacji 

. Wolontariusze LOTTO wcielili 

torów gier i za-

 

 

 

mach akcji, kazanie 

Fundacja otrzy-

Fundatora  Totaliza-

tora Sportowego. 

Zainteresowani pracownicy Totalizatora Spor-

towego rozpoznali potrzeby swoich lokalnych 

a  typowali organiza-

cje w swoim otoczeniu, pomaga

wniosek i 

przeprowadzenie warsztatów z wykorzysta-

 

W rezultacie Fundacja prz  darowizny 

dopiecznych. Telewizor, odtwarzacze Blu-ray i 

MP3 oraz laptopy trafi  do organizacji non 

profit 

giej Szlacheck ianic i Tarnowa. 
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- Centrum 

. Na jego terenie prowadzona jest m.in. hipoterapia. 

FILANTROPIA 
 grupom najbardziej 

 organizacjom i instytucjom non-profit, pracownikom Totalizatora Spor-

towego, którzy z przyczyn losowych trudnej  

oraz , któremu patronujemy. 

Celem nasz oraz budowanie pozy-

. 

 

prowadzimy w imieniu naszego Fundatora To-

talizatora Sportowego.  
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Wsparcie dla organizacji i instytucji non-profit 

W 2014 roku w ramach Programu Filantropijnego, Fundacja 
cia finansowego dla 58 projektów organizacji non-profit na  186 . Wspar-

 

 TOWARZYST  
 

na o Moje ma-

rzenie  

skie góry w S  rodzin 

biednych, wielodzietnych i zagr

 

 Fundacja SEDEKA, Warszawa 

Integracyjnych Warsztatów Klubu 

Myszki Norki 

 Fundacja DR CLOWN, Warszawa 

 i Turnieju o Puchar Ko-

ka ka, odby  Warszawie 

 ZWI  
POLSKA YMCA, Warszawa 

Edukacja 

przez szachy w szkole, 31 maja 

2014 roku w Warszawie 

 

Edukacja przez szachy w szkole 

nych 

-

wspólne hobby.  
(Andrzej Szewczak, Dyrektor Turnieju 
Edukacja przez szachy w szkole) 

 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY, War-
szawa 

ozu rehabilitacyjno-sporto-

wego Narty na zdrowie 2014 dla pacjentów Po-

radni Transplantacji Nerek Centrum Zdrowia 

Dziecka, który odbywa  stycznia do 2 

lutego 2014 roku w Kronplatz 

 
Dzieci po przeszczepach nerek podczas obozu re-

habilitacyjno-

 Austrii 

Uczestnicy obozu Narty na zdrowie 2014 

.  (dr Jacek Rubik, Klinika 
Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadci-

Dziecka w Warszawie, organizator obozu 
Narty na zdrowie 2014) 

 
ZOWSZE, Warszawa 

na organizacj Mazow-

sze Warszawa na zawody 

w Futsalu w Turynie w dniach 4-8 marca 2014 

roku 

 Uczniowski Klub Sportowy JANTAR, Racot 

podopiecznych Uczniow-

skiego Klubu Sportowego JANTAR w Racocie na 

 

w Soczi 



 2014 r.  Strona 45 

 Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy 
MAZOVIA, Ciechanów 

Mistrzostw Europy Juniorów i Ju-

niorek , które 

w Ciechanowie w dniach 28.04.  

3.05.2014 roku 

  

Program aktywizacji 

 freerun 

 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE, 
Kalwaria Zebrzydowska 

na zakup 

szkolnej 

 - 
mocy Dzieciom z 
Bydgoszcz 

Kliniki Pediatrii, Hematologii i On-

kologii Bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego 

nr 1 w dniach 26-31 maja 2014 roku w Szklarskiej 

 

 Fundacja INTEGRACJA JPII  

ego wypoczynku dla dzieci 

z  Przyjezierzu 

i  

 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZA-
WISZA FSE, Warszawa 

Gryka jak 

, zorganizowanego w Amfiteatrze 

Bemowo w Warszawie, w dniu 15 czerwca 2014 

roku 

 , 
Warszawa 

letnich obozów sportowo-rekrea-

 z ubogich rodzin w 

 

 
Warszawa 

Dajmy wakacje ubogim 

dzieciom, który  

i w Pustkowie w okresie lipiec - 

roku 

 

 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Anima-
torów KLANZA, Lublin 

programu aktywizacji dzieci 

i  

 WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO 
 

szawy 2014 

  ad-
resowany 
gimnazjalnych. Akcja trw
czerwca 2014 roku

1000 osób, 30 

najkrótszym czasie 500 metrów na ergo-

eda-

 W finale ro-

zegranym 11 czerwca w 

set uczniów z siedmiu warszawskich dziel-

nic. 

 

uczniów do uprawiania sportu poprzez 

e grupy 1000 gim-

zawodników w WTW oraz poszerzenie wie-
dzy na temat profilaktyki zdrowotnej (bez-

dów).  
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 Stowarzyszenie SIEMACHA, Kraków 

 2014 dla dzieci z domów dziecka SPOT 

 

Projekt 
 

wieku 12-
-wychowawczych typu so-

podejmowanych przez pracowników placó-
wek w zakresie wielop

, 
wyznaczania sobie ambitnych celów, poka-

ch 
prezentowanych przez zaproszone do 

 

 

.  (Joanna 

Spot 24/7) 

  

boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podsta-

wowej w Silniczce 

 POLSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI, 
Warszawa 

Grand Prix Mazowsza w koszy-

kówce 3x3

roku w Warszawie 

  

na 

w Warszawie 

 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z  

 

XII Ogólnopolskich Integracyjnych 

Warsztatów Artystycznych  w 

dniach 10- oku  

 Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy 
NOWE IGANIE, Nowe Iganie 

VI M

Gimnazjalnych im. 

H. Jakimiaka 18 

roku w Siedlcach 

 Klub Karate NIDAN, Zielona Góra 

 w dniu 

7 czerwca 2014 roku dla dzieci w wieku przed-

szkolnym z Zielonej Góry 

  Przedszkoliada 
2014  

teka, realizowanego w roku szkolnym. 
Przedszkolaki za  zdobyte 

wielkie 

tradycyjnego oraz niepowtarzalna okazja 
 

 

 

zainteresowanie projektem, 
szym sukcesem jest dla nas zadowolenie 
uczestników z 

.
(Dariusz Hejduk, Wiceprezes Klubu Karate 
NIDAN) 
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 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
CHOMICZÓWKA, Warszawa 

pikniku profilaktyczno-sporto-

wego Bielany Na Zdrowie

roku w Parku Olszyna na war-

szawskich Bielanach 

  

na zakup samochodu-

 dla osób ubogich 

 Stowarzyszenie MARATON, Gorlice 

Biegu Dnia Olimpijskiego w Gorli-

cach w dn. 24 czerwca 2014 roku 

Bieg Dnia Olimpijskiego to wydarzenie 
o charakterze sportowo  rekreacyjnym or-

ganizowane wspólnie z Polskim Komite-

mitetu Olimpijskiego. Impreza propago-

miasta i powiatu gorlickiego. W imprezie 

gimnazjów w liczbie 1505 uczestników. Im-
mi dzieci z 

panczenistki, Katarzyna Bachleda-

sportowo-rekreacyjne. Wszyscy uczestnicy 
biegów otrzymali drobne nagrody rze-
czowe. 

 

Bieg Dnia Olimpijskiego to jeden z drogo-

uprawiania sportów.  (Janusz Sobczyk, Wi-
ceprezes Stowarzyszenia MARATON Gor-
lice) 

 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RP, 
Warszawa 

na organizac letniego obozu sportowo-

skiego Tygrysy 2014 dla dzieci z ubogich rodzin 

 

Na obozie Tygrysy 2014 
dany 

obo

zorganizowanie dzieciom przede wszyst-

kim beztroskiego wypoczynku w urokli-
ich 

rym uczestnicy obozu 

. 

plecze sportowe - boiska do koszykówki, 
- 

wia uczestnikom 
czasie. 

  INNYM, 
Warszawa 

podopiecznych 

ków i Paraolimpijczyków  

 
-Praga 

na organi Jedno z Miliona  War-

, dla podopiecznych Domu 

im. Janusza Korczaka 

w dniach 12- roku 
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 Fundacja EX ANIMO, Warszawa 

na organiza

Wieczór Turecki na rzecz podopiecznych Kliniki 

Onkologii Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka 

  

 

  

towy 

 , Warszawa 

Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych, który od-

w Bydgoszczy w dniu 23 sierpnia 2014 

roku 

 

W dniach 23-26 sierpnia 2014 roku w Byd-

Ceremonii Otwarcia Igrzysk Olimpiad Spe-

ków policyjnej organizacji 

rzecz Olimpiad Specjalnych. W biegu uli-
wy-

 289 biegaczy, w tym 10 specjal-
nych olimpijczyków. Celem Olimpiad jest 

 psy-

ych Polska  
Kujawsko-Pomorskie. 

 , 
Warszawa 

na u  grup 

Sport 

przeciw agresji  spotkania w o

wychowawczych 

W 2014 roku akcja Sport przeciw agresji  

wychowawczych  przeprowadzona 
w 19 -wychowaw-
czych 

isk 

integracyjno-rekreacyjnym, które prowa-

i mistrz w progra-
 Kajetan Bro-

 roz-

mowy dot. zasad fair-play, 
zarówno w sporcie jak i w 

s
 

 

brzymie zainteresowanie nim. Z informacji 
uzyskanych od dyrektorów placówek 

 
z elementów resocjalizacji, który ma 

decyzje wychowanków o próbie 
 .  

(Kajetan Broniewski, Prezes Fundacji Roz-
 

 Fundu  
 

na zakup defibrylatora dla 

skich  
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ków 

-re-

kreacyjnej nowoczesnego domu dziecka SPOT 

24/7 w Odporyszo Tarnowa 

 Uczniowski Klub Sportowy 23 LUBLIN, Lublin 

Przedszkolaki

 w roku szkolnym 2014/15 

 Lu-
blin 

patriotycznych, w ra-

w dniu 11 listopada 2014 roku 

 , Warszawa 

gra-

cyjnych Moc Poznania i Zrozumienia, które od-

roku w Warszawie 

 

Warsztaty Moc Poznania i Zrozumienia, 
-Dojo, przy ul. Ka-

270 uczestników, w tym ok. 70 wycho-

rawnych, wzmac-
nianie zrozumienia i empatii dla sposobu 

funkcjonowania osób z dysfunkcjami. Za-
 

cych grupach tematycznych: Smok Mocy 

ami i plastyczne), Drzewko 
 

skiego, kultury 
skiej, kaligrafii) i Most Zrozumienia (sztuki 
walki aikido, ju-jitsu, karate, ken-jutsu, 
warsztaty teatralne). 

 Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii 
Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki MAMY SERCE,  

 

 

 

roku w Instytucie Cen-

wodu awarii 
strojowego zosta
serca. W , Fundacja MAMY 
SERCE 

pozaustrojowego dla Kliniki Kardiochirurgii 

ICZMP w 
nych jest niemal 500 dzieci z wrodzonymi 

u nowo-

indywidualnych osób oraz kilku fundacji (w 

ponad 
go In-

stytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. 

  
Warszawa 

- Dziadek 

przy ul. Dudziarskiej w Warszawie 

 Stowarzyszenie MALI BRACIA UBOGICH, War-
szawa 

 pre-

zentów dla osób samotnych i ubogich - podo-

piecznych Stowarzyszenia MBU 

 
Rzeszów 

Zespole 

 w Rzeszowie 
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Fundacja INTEGRACJA JP II,  

5000 dzieci 

  
 

na zakup kasków rowerowych dla uczestników 

Rajdu Rowerowego TPD 25 

dziernika 2014 roku w Parku Skaryszewskim w 

Warszawie 

   

 

15-lecia Stowarzyszenia Amazonek , które 

24 2014 roku w MCK 

w  

 Uczniowski Klub Sportowy TRI-TEAM, Rumia 

Biegu Kaszubskiego

roku w Rumii 

 , War-
szawa 

gali konkursu 

2014 i zakup nagród dla laureatów

2 grudnia 2014 roku w Zamku Królewskim w 

Warszawie 

 

 
2014

zawodowych i prywatnych. Pokazania swo-

 
(

 Integracji) 

 
 

 

 Instytut POMNIK - CENTRUM ZDROWIA 
DZIECKA, Warszawa 

Narty na zdrowie 2015 dla 

podopiecznych Poradni Transplantacji Nerek 

(w ramach projektu pn.  War-

szawa) 

  

Szpiku  dzieci ze Szpitala Klinicznego im. Karola 

Jonschera w Poznaniu (w ramach projektu pn. 

 ) 

 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

CHOMICZÓWKA, Warszawa 

XXXII Biegu Chomiczówki 

i X Biegu o Puchar Bielan - imprezy biegowej dla 

6 wrze-

roku w Warszawie 

  

na organiza , 

któr  w Krako-

wie 

 Uczniowski Klub Sportowy LIVE, Bielsko-  

a dzieci 

IV Puchar Reksia 2 lutego 2014 

roku  

 
Warszawa 

wrze-

oku w Rzeszowie 

  

, 

w dniach 7-10 stycznia 2015 roku 

w Toruniu 

 Fundacja im. ANDRZEJA GRUBBY, Sopot 

Andrzeja Grubby 

 odb  

21 czerwca 2014 roku w Sopocie  



Wsparcie dla osób fizycznych  pracowników Totalizatora Sportowego w trudnej 

sytuacji losowej 

Fundacja LOTTO kom 
i 

 zdarze  losowych). Zakres pomocy 
obejmuje m.in

, tak aby pomimo sytuacji 
 

W 2014 
10 77 346,00 

 

 pracowników 
Totalizatora Sportowego, którym przy-
znano roczne stypendia naukowe, 

 1 pracownika Totalizatora Sportowego 
, 

 1 pracownika Totalizatora Sportowego 

na pokrycie kosztów turnusu rehabili-
tacyjnego, 

 1 pracownika Totalizatora Sportowego 

z uregulowaniem sytuacji formalno-
 

 

towego na pokrycie kosztów opieki po 

przebytej operacji, 

 1 pracownika Totalizatora Sportowego 
na pokrycie kosztów przeprowadzenia 

10 specjalistycznych zabiegów w hi-
perbarycznej komorze tlenowej. 
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Takie i stabilne partnerstwo ma na celu zapew-

nienie stabilnego funkcjonowania i enie mu skutecznej realizacji dzia-
,  

trum. 

W  
m.in. nw.  

 Sala sportowo-widowiskowa 

  

budow  sali sporto-
wo-widowiskowej . 
Obecnie ona do organizacji -

tycznych wychowania fizycznego, imprez 
sportowych, kulturalnych i rekreacyj-nych, 

rehabilitacyjnych oraz innych potrzeb 

 

  Sportu i Rekreacji 

 

14 maja 2014 roku na terenie CREiO TPD 
 

konkurencjach sportowych, 
m.in. 
w pierwszym w historii Helenowa biegu na 

200 metrów. Nagrody i dyplomy wszystkim 
ajetan Broniewski  

, uczestnik 
programu Fundacji LOTTO Milio

. 

 Dziecka w Helenowie 

 

Impreza a roku. 
w niej ok. 1200 dzieci i -

Na specjalne zaproszenie Fundacji LOTTO 

 

- stypendysta Fundacji, 

- Bartosz , 

- zawodnicy klubu sportowego LOTTO AQUILA 

z Wadowic, dali pokaz wyczynowej jazdy na 
rowerach BMX, 

- podopieczni Klubu Sportowego MOVEMENT 

z 
przy innych projektach, którzy zaprezento-

wali pokaz parkourowych, 

- wolontariuszki z Fundacji Dr Clown. 

 

 RUNMAGEDDON 
-  do hipoterapii 

 

Stowarzyszenie OTK  - organizator 
biegu Runmageddon na terenie -
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gów Konnych  - o -
iletów 

dla , 

z przeznaczeniem na zakup nowego konia do 
hipoterapii dla Helenowa. 

 cza-
s

od nas 

dla niego . 

 Warszawa 1935 

 

-

y Warszawa 1935 i spotka  
z jego  - Tomaszem 

. Partnerem strategicznym 

nasz Fundator, Totalizator Sportowy. 

 
 

 

 

rodzaju a
i czy 
jazdy na kucyku. 

  pt. 
. Gospodarzem 

Konnych  jest nasz Fundator  
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

 Spotkanie z Bartoszem  

 

W listopadzie 2014 roku podopiecznych 
Fundacji 

  
 i artysta 

aby im o swojej drodze do 

pasjach moto-
ryzacyjnych i artystycznych. Na  

od Bartka 

 

 Wyjazd feryjny do Mielna 

 

-

. Jego celem by -

hydrotera
 z psychologiem, artetera-

pii, w treningach komunikacji, zabawach przez 
ruch - 

handlowym pod okiem opiekunów. 

 1% podatku dochodowego od 
pracowników Totalizatora Sportowego 

-
cowników Totalizatora Sportowego do 
przekazywania 1% podatku dochodowego od 

 jako 
ytku publicznego.  
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 Moc Poznania i Zrozumienia 

 

Beneficjent Programu Filantropijnego Fundacji 
- Fundacja WSCHÓD 

  
Helenowa do u w edukacyjnych 
warsztatach twórczych. Ich 

- 
oraz wzmacnianie zrozumienia i empatii dla 
sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcja-
mi. 

 Sesja fotograficzna i filmowa 

 

Na terenie Helenowa 
podopiecz-

nych  Jednym z rezultatów tego 

do 

, którego premiera 
dczas Wielkiej Gali Integracji. 

anale 
Youtube. 

 

bardziej 

az 
 

(Elwira Rolke, wychowawca ) 
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ANEKS: 

 raport 

o wybrane dane za rok 2014 
Niniejszy aneks zawiera informacje  wymogi 

, przedstawianego zgodnie z 
z dnia 8 maja 2001 roku ws. ramowego zakresu sprawozdania z fundacji 

 Dz. U. nr 50 z dnia 8 maja 2001 r. poz. 529). 
 
Ad. §2 pkt.1. Informacje o Fundacji 

towy Sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2009 roku 

-

131 Warszawa) w Warszawie. 

innych  

tano-

wieniem z dnia 28 grudnia 2009 roku (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/8/12/ 

215) pod numerem KRS 0000345434. 

 Usta-

wie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 z 

n. zm.) oraz . 

Nazwa:  

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

Data wpisu w KRS 28 grudnia 2009 

Numer KRS 0000345434 

Numer REGON: 142218565 

Numer NIP: 113-279 19 96 

Nr konta bankowego: 53 1020 1026 0000 1702 0221 9673 

Organ nadzoru:  

: 31. grudnia 2014 

Bartosz Mielecki - Pre-

zes  

Ad. §2 pkt 2. Informacja o celach statuto-

wych Fundacji 

 

1. 
 

2.  
 

3. 
 

4.  tym 
udzielanie i wspieranie pom  opieki socjalnej, 

5. 
w tym wspieranie i upowszechnianie nauki i edukacji, 

6.  tym w przy-
 

7.  w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, 

woju kultury fizycznej, 

8. zakresie upowszechniania i roz-

 

9. promowanie, podejmowanie i  zakresie upo-
wszechniania ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji na 

 

10. udzielanie pomocy placó  opie-
 

11. dowiska, w 
tym wspieranie inicjatyw instytuc  tym 
celem, 

12. 

 

Zasady, formy i  Fundacji

zaprezentowany niniejszego raportu . 

Ad. §2 pkt 3. Informacja o prowadzonej dzia-
 

 

Ad. §2 pkt  

 

Ad. §2 pkt 5. Uzyskane przychody 

Przychody Fundacji za 2014  6 195  

Na ww.  

o Przyc  6 113 951,80  

o Przychody finansowe: 81 911,60  

o  0,00  

Ad. §2 pkt 6. Poniesione koszty 

Koszty Fundacji za 2014 5 001 448,23 . 

Na ww.  

a) koszt  4 440 323,29 : 

I. Przez Sport do Zdrowia 2 355 298,96  

II. Kultura 38 525,82  

III. Bezpieczna Rozrywka 204 653,17  

IV. Kumulacja Dobrej Woli 288 840,79  

V. Filantropia 1 553 004,55  

b) koszty administracyjne: 561 099,47  

gospodarcza:  

koszty: 25,47  

Ad. §2 pkt 7. Dane 

a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji  wg zajmowa-
nych stanowisk 

W dniu 31.12.2014 roku Fundacja LOTTO  6 osób: 

 Prezes Fundacji (1 osoba), 

 Koordynator (3 osoby, w tym 1 w wymiarze 4/5 etatu), 

 Specjalista (2 osoby). 
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b) po-
grodzenia,  

1 

094 063,68  wraz z pochodnymi

cyfikacji: 

 
Pracownicy zatrudnieni 

na podstawie umów  
Fundusz 

bezosobowy 

 

Fundusz oso-

bowy (wynagr.za-

sadn., 
za nadgodz., 

za czas choroby 

ekwiw.za urlopy  

Nagrody 

czenia 

rze-
czowe 

kowane 

czenie 
urlo-

powe 

Umowy zle-
cenia, 

Umowy 
o 

pendia 
cane przez listy 

 

Wyna-

grodze-

nia 473 601,64 38 850,00 5 186,66 6 563,58 1 208 296,46 

Fundusz 

emery-

talny 41 546,74 3 791,76 432,15 - - 

Fundusz 

rentowy 27 669,44 2 525,25 287,99 - - 

Fundusz 

wypad-

kowy 9 058,77 749,83 100,02 - - 

Fundusz 

pracy 10 453,00 694,59 111,27 - - 

Pozycja Fundusz bezosobowy  

pracowników, granty dla sportowców ch w programie Kumulacja Aktyw-

 i inne. 

c) 
nia 

 

W raportowanym okresie Fundacji otrzymali wynagro-

dzenia w ej kwocie 157 916,42 specyfikacji: 

  

Nagrody i premie:  

 3 216,41  

Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia. 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 

Wynagrodzenia brutto 23 504,00  

 0,00  

 0,00  

Fundusz wypadkowy 0,00  

Fundusz pracy 0,00  

e)  

 

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych 

4 r.) 

98 503,94   (Bank PKO BP SA) 

5 283,82   dotacje (Bank PKO BP SA) 

9 990,98  inne rachunki bankowe   

 (Bank PKO BP SA) 

1 080 000  lokaty terminowe overnight (Bank PKO BP SA) 

2 293,08  naliczone odsetki od lokat na 31.12.2014 

 (Getin Noble Bank SA) 

g)  

obligacji ani akcji /  

h)  

W  

i)  

. 

j)  

 1 272 218,83  

 57 803,66  

Ad. §2 pkt 8 przez pod-
 

W 2014 roku, na podstawie Umowy nr 19/H/E/2014, Fundacja 

 III

 Problemów Hazardo-

wych  ci programów profilaktycznych i tera-

 Przy-
gotowanie i przeprowadzenie projektu szkoleniowego adresowanego do 
operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowie-
dzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania 
problemowego i patologicznego  

 
Planowany 

w umowie 
Zrealizowany 

Koszt nia 

zleconego, w tym: 
104 196,00  98 912,90  

 Dofinansowanie FRPH 86  80 816,90  

  finansowy 14 196,00  14 196  

  4  4  

W 2014 roku, na podstawie Umowy nr 2014/0313/1192/UDot/DS/1.2/TR, 

programu  z do-

, których dysponentem b

nister Sportu i Turystyki w Promowanie i wspieranie roz-
woju sportu dla wszystkich 2014  

 
Planowany 

w umowie 
Zrealizowany 

zleconego, w tym: 
 1 042  

 Dofinansowanie MSiT 150  150  

  843 500,00  892  

Ad. §2 pkt 9 niach 
i deklaracjach podatkowych 

Fundacja LOTTO 31 marca 2015 

Skarbowego Warszawa Praga CIT-8 zeznanie podatkowe o 

dochodowego od osób praw-

nych za rok podatkowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

wykazane: 

Przychody podatkowe:  

W tym: 

przy   
  

przychody:  

  

zmniejszenia podatkowe: -  

Koszty podatkowe:  

W tym: 

kosz   

koszty administracyjne:  

koszty finansowe:  

 0,00  

zmniejszenia podatkowe: -283 821,45  

Dochód wolny od podatku:  

Podstawa opodatkowania / strata -3 046 681,41  

Ad. §3. Kontrole w Fundacji 

 

sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2013.  

wozdania finansowego Fundacji za rok 2013. W zbadane 
sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

a) 
kowej i finansowej Fundacji LOTTO Milion Ma
roku, j
31 grudnia 2013 roku, 

g rachunkowych, 

przepi-
sami prawa i postanowieniami statutu Fundacji.



 

 

po go konia do hipoterapii 
 Runmageddona (nazywanego przez dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Targowa 25 
03-728 Warszawa 

tel. (22) 618 66 77 

www.fundacjalotto.pl 
facebook.com/FundacjaLOTTO 

 

http://www.fundacjalotto.pl/
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO

