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Szanowni Państwo, 

 

Mamy wielką przyjemność spotkać się po raz trzeci na konferencji szkoleniowej dotyczącej 

diagnozowania oraz terapii patologicznego hazardu zorganizowanej przez Fundację  

„Zależni-Nie-Zależni”. Tym razem konferencja organizowana jest przez nas samodzielnie,  

ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.  

W dwóch pierwszych konferencjach wzięło udział ponad 200 specjalistów terapii uzależnień 

(certyfikaty KBPN) i psychoterapii uzależnień (certyfikaty PARPA). Z tego co nam wiadomo wielu 

uczestników konferencji korzysta z powodzeniem ze zdobytej podczas tych konferencji wiedzy 

i z materiałów przydatnych w prowadzeniu terapii patologicznego hazardu.  

Podczas poprzednich konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z doświadczeniami 

specjalistów ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem zaprosiliśmy specjalistów z Francji - dr med. 

Davida Magalon oraz psycholog Nathalie Parola licząc na to, że uzupełnią naszą wiedzę i podzielą 

się swoimi praktycznymi umiejętnościami.  

Materiały konferencyjne, które trzymacie Państwo w ręku zawierają teksty przygotowane 

przez dr Davida Magalon oraz przez polskich wykładowców – dr n. med. Bogusława Habrata  

(nt. zastosowania farmakologii w leczeniu patologicznego hazardu), oraz fragmenty tekstów 

przygotowanych do publikacji książkowej - mgr Romana Pomianowskiego (nt. radzenia sobie  

zadłużeniem) oraz mojego (nt. diagnozowania i leczenia patologicznego hazardu). 

Nie wszystko jednak poszło po naszej myśli, ponieważ bardzo liczyliśmy na to, że będziemy 

mogli, podczas tej konferencji, przekazać Państwu obiecaną już jakiś czas temu książkę  

(mini podręcznik) nt. hazardu, problemów z nim związanych oraz form pomocy. Niestety, już po 

złożeniu tekstów w wydawnictwie, sponsor zawiesił swoje wsparcie. Nie mniej jednak,  

bez względu na przebieg dalszych rozmów ze sponsorem, książka i tak się ukaże, a jedynie jej druk 

będzie nieco opóźniony, bowiem Wydawnictwo Media Rodzina zapowiedziało wydanie książki już 

we wrześniu b.r. 

 

 

            dr n. med. Bohdan T. Woronowicz 

         Prezes Fundacji „Zależni-Nie-Zależni” 

 

Warszawa, maj 2012 

 

 



Wykładowcy: 

 

 David Magalon –  dr med., specjalista psychiatra i specjalista leczenia uzależnień, szef 

oddziału leczenia uzależnień uniwersyteckiego szpitala psychiatrycznego w Marsylii.  

 Nathalie Parola – specjalistka psychologii klinicznej i konsultantka d.s. uzależnień  

w szpitalu Sainte Marguerite w Marsylii. 

 Bogusław Habrat – dr n. med., specjalista psychiatra, kierownik Zespołu Profilaktyki  

i Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  

 Roman Pomianowski - absolwent pedagogiki i psychologii UAM w Poznaniu, 

wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Poznaniu, od marca 2011 

realizuje w Poznaniu pilotażowy Program Wsparcia Zadłużonych.  

 Bohdan Tadeusz Woronowicz – dr n. med. specjalista psychiatra, certyfikowany 

specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Twórca i wieloletni kierownik Ośrodka 

Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Centrum Konsultacyjnego 

AKMED w Warszawie. Prezes Fundacji „Zależni-Nie-Zależni”. 

 



 

 

Bohdan T. Woronowicz 

Podstawy diagnozowania i leczenia patologicznego hazardu 

(fragmenty rozdziału z przygotowanej do druku książki nt. hazardu, problemów z nim 

związanych oraz form pomocy) 

   Hazard obiecuje biednym to, co majątek daje bogatym – coś za nic. 

George Bernard Show
1
 

  

 

 Patologiczny hazard należy do tzw. uzależnień behawioralnych czyli związanych  

z zachowaniami. Jeżeli spojrzymy na zjawisko hazardu w podobny sposób jak na uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych, możemy powiedzieć w dużym uproszczeniu, że narkotykiem 

w tym przypadku jest pieniądz i stąd można zaryzykować stwierdzenie, że wprawdzie 

hazardziści nie nadużywają substancji, jednak nadużywają pieniędzy i dlatego jest  

to prawdopodobnie jedno z najdroższych uzależnień. Hazard, podobnie jak i inne uzależnienia 

behawioralne, nie jest niestety powszechnie postrzegany jako poważny problem dla zdrowia 

publicznego, chociaż jego koszty zdrowotne i społeczne są wysokie, zarówno dla jednostki 

jak i dla społeczeństwa. Wiadomo bowiem, że hazard powoduje liczne problemy związane  

ze zdrowiem psychicznym (m.in. depresje, myśli  i zamachy „S”, sięganie po substancje 

psychoaktywne) i fizycznym (np. bóle głowy, zaniedbanie odżywiania się czy higieny 

osobistej), problemy rodzinne i małżeńskie (np. konflikty, separacja, rozwód, zaniedbywanie 

dzieci, przemoc psychiczna i fizyczna, współuzależnienie), problemy finansowe  

(np. zadłużenie, utrata dochodów, bankructwo), problemy zawodowe (np. absencja, spadek 

wydajności, utrata pracy) i z nauką oraz liczne problemy prawne (np. areszt, sprawy karne  

z powodu kradzieży, oszustw itp.). Raport końcowy amerykańskiej The National Gambling 

Impact Study Commission z 1999 roku wykazał, że 21,4% patologicznych hazardzistów,  

na przestrzeni swojego życia, trafiło do aresztu lub do więzienia trzy lub więcej razy. 

Wiadomo też, że związki między hazardem a przestępczością zorganizowaną mają swoja 

długą historię i sięgają XIX w. (Ferentzy i Turner, 2009). Szczególnie niekorzystny jest 

wpływ hazardu na młode pokolenie.  

 Osoby, które liczą na zyski dzięki uprawianiu hazardu powinny wiedzieć o tym,  

co kiedyś na ten temat powiedział Albert Einstein
2
: nikt nie może mieć pieniędzy z ruletki 

                                                           

1
 Benard Show (1856-1950) - irlandzki dramaturg i prozaik.  



 

 

chyba, że ukradnie je ze stołu, kiedy krupier nie patrzy. Sądzę, że gdyby słowo ruletka 

zastąpić słowem hazard to powiedzenie nie straciłoby na swej aktualności. Dosyć 

kontrowersyjnie brzmi z kolei opinia rzymskiego pisarza z I w. p. n. e. Pubiliusa Syriusa  

- im lepszy gracz, tym gorszy człowiek. Francuzi mówią, że hazard jest synem chciwości 

 i ojcem rozpaczy. Przeglądając literaturę na temat hazardu spotkałem jeszcze dwa 

powiedzenia nieznanych autorów, które warte są przytoczenia i powinny dać dużo  

do myślenia,. Pierwsze brzmi: hazard nie daje szczęścia, a tylko je pożycza. Drugie -  jeśli po 

pierwszych 20 minutach nie wiesz kto jest przy stole frajerem to na pewno jesteś nim ty. 

 Przed przejściem do krótkiego omówienia zagadnień dotyczących diagnozowania  

i leczenia hazardu, chciałbym poświęcić nieco czasu na przypomnienie kliku podstawowych 

pojęć związanych z tym zjawiskiem.  

 Słowo hazard pochodzi z języka arabskiego: „az-zahr" znaczy „kostka", „gra  

w kości". W języku angielskim dosłownie przetłumaczone oznacza „ryzyko", 

„niebezpieczeństwo". W języku francuskim słowo hazard oznacza przypadek, traf, ryzyko.  

W słowniku języka polskiego hazard jest definiowany jako „ryzykowne przedsięwzięcie”, 

„ryzyko w grze”, „narażanie się na niebezpieczeństwo, ryzykowanie”. Można też powiedzieć, 

że hazard to wszystkie gry pieniężne, w których o wygranej, w mniejszym lub większym stopniu, 

decyduje przypadek. Do tego należałoby dodać, że wygraną mogą być, oprócz pieniędzy, także inne 

dobra (przedmioty, rzeczy, wycieczki itp.). Cechą charakterystyczną gier hazardowych jest to, że mają 

one charakter losowy tzn. ich wynik nie jest możliwy do przewidzenia i jednocześnie nie istnieją 

żadne strategie (sposoby) umożliwiające uzyskanie lepszych wyników, bez złamania zasad gry.  

Do gier hazardowych zaliczane są gry losowe, zakłady bukmacherskie i gry na automatach. Odbywają 

się w kasynach (gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości i gry na automatach), w salonach gry oraz 

w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych (totalizatora lub bukmacherskich). Hazardzista  

to - osoba, która uczestniczy w grze, gdzie decyduje przypadek, ryzykując pieniądze lub inne 

dobra, w celu uzyskania jakiejś korzyści (np. materialnej czy emocjonalnej).   

Ustawa z dn. 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych mówi, że „grami losowymi  

są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy  

od przypadku”. Grami losowymi wg tej ustawy są:  

                                                                                                                                                                                     

2
 Albert Einstein (1879-1955) - jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku, twórca teorii względności, 

laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, w 1921 roku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gry_hazardowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przypadek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka_teoretyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeg%C3%B3lna_teoria_wzgl%C4%99dno%C5%9Bci


 

 

1. gry liczbowe — gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie 

liczb, znaków lub innych wyróżników, oraz gra liczbowa keno,   

2. loterie pieniężne 

3. gra telebingo,   

4. gry cylindryczne, gdzie wynik gry ustalany jest za pomoca urzadzenia obrotowego; 

5. gry w karty: black jack, poker, bakarat; 

6. gry w kości; 

7. gra bingo pieniężne,  

8. gra bingo fantowe,  

9. loterie fantowe oferujące wyłącznie wygrane rzeczowe; 

10. loterie promocyjne,  

11. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie 

telefoniczne lub  wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS)  

 Zakłady wzajemne (popularnie zwane bukmacherskim) to zakłady o wygrane pieniężne lub 

rzeczowe, polegające na odgadywaniu: 

1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy 

wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek  

- totalizatory; 

2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość 

wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym 

stawkę, stosunku wpłaty do wygranej — bukmacherstwo. 

Automaty  („jednoręcy bandyci”) to urządzenia mechaniczne, elektromechaniczne lub 

elektroniczne, w tym komputerowe, które umożliwiają granie o wygrane pieniężne lub 

rzeczowe, a sama gra zawiera element losowości. Grami na automatach są także gry na 

urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym 

komputerowych, organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma 

możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.  

Automaty  o niskich wygranych – to automaty, w których wysokość wygranych i wartość 

jednej gry jest limitowana.  

Salony gier – to miejsca, w których gra się na automatach o nielimitowanym poziomie  

wygranej.  



 

 

Kasyna – to miejsca, w których można grać w ruletkę, Black Jack’a, w kości, w pokera itp., 

ale także na automatach.  

Wideoloterie – to automaty podłączone do sieci, z reguły umieszczane w łatwo dostępnych 

miejscach, bez możliwości kontroli wieku grających.  

 

Patologiczny hazard 

Obserwując osoby uprawiające gry hazardowe można wyróżnić różne stopnie 

zaangażowania w grę. Większość osób traktuje grę jako zabawę, chociaż często bardzo 

chciałyby wygrać. Osoba taka wyznacza sobie limit pieniędzy jakie może poświęcić na grę 

lub określa limit czasu, po którym odstępuje od gry, bez względu na to czy wygrywa czy też 

przegrywa. Osoby grające sporadycznie zakładają prawdopodobieństwo przegrania określonej 

kwoty i wliczają ją w koszta zabawy. Osoby te można nazwać graczami społecznymi, a gra 

służy rozrywce bez względu na częstotliwość.  Nieco inny stosunek do gry mają gracze, 

których można nazwać „profesjonalistami”. Oni kontrolują swoją grę, wymyślają  

i wykorzystują  później w grze różne sposoby gry oraz strategie.  Zupełnie innymi motywami 

kierują się osoby, których granie nabrało cech patologicznego hazardu. Osoby te okresowo 

podporządkowują grze swoje życie uczuciowe i społeczne. Wg ICD-10, patologiczny hazard 

„polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka 

ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych". 

 Dla wielu osób siłą napędową patologicznego hazardu jest potrzeba przeżywania 

silnego napięcia, jakie pojawia się podczas gry. Wygrana zwiększa poczucie mocy i popycha 

do dalszej gry. Przegrana powoduje spadek szacunku do siebie i zmniejszenie poczucia 

kontroli oraz niejednokrotnie żądzę odzyskania straty a te z kolei stymulują do poszukiwania 

komfortu psychicznego w kolejnych grach. Paradoksalne jest to, że wielu hazardzistów jest 

bardziej zadowolonych z przegranej niż z wygranej, bowiem przegrana staje się wspaniałym 

usprawiedliwieniem, które „zmusza” ich do odgrywania się, pozwala na dalszą grę, a tym 

samym umożliwia dalsze przeżywanie stanów napięcia
3
. W efekcie osoba grająca, niezależnie 

od swojego stanu finansowego nie potrafi przerwać gry, bez względu na konsekwencje.  

 Można wyróżnić dwa rodzaje hazardzistów tj. hazardzistów „akcji”, czyli osoby 

poszukujące w grze pobudzenia oraz hazardzistów „ucieczki”, którzy grają „uciekając” od 

                                                           

3
 Niektórzy psychoanalitycy (E. Bergler) doszukiwali się nawet powiązania hazardu z „psychicznym” 

masochizmem twierdząc, że niektórzy gracze czerpią przyjemność z przegranej.   



 

 

swoich problemów. Gracze „akcji” zaczynają grać wcześniej, rozwój uzależnienia przebiega 

wolniej, potrzebują dodatkowych i silniejszych bodźców, granie jest dla nich źródłem 

dodatkowych przyjemności i stąd jest często powtarzane. Starają się rywalizować, więc 

wybierają gry grupowe (np. w karty czy w ruletkę), żeby ograć innych. Z kolei gracze 

„ucieczki”, szybko „wchodzą” w uzależnienie i wcześniej poszukują pomocy. Preferują gry, 

które można uprawiać indywidualnie (np. automaty czy gry komputerowe). Są to głównie 

osoby, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, mają deficyty umiejętności 

społecznych a często również zaburzenia nastroju. Hazardzistami „akcji” częściej stają się 

mężczyźni, a hazardzistami „ucieczki” – częściej kobiety. Wiadomo też, że gry wymagające 

bezpośredniej konfrontacji i stanięcia „twarzą w twarz” z przeciwnikiem, chętniej wybierają 

mężczyźni. Zaobserwowano ciekawe zjawisko polegające na tym, że te same obszary mózgu 

reagują podobnie na hazard i na substancje psychoaktywne. Hazardziści „akcji” reagują 

podobnie jak osoby po przyjęciu kokainy, a reakcja taka jak po przyjęciu morfiny jest 

charakterystyczna dla hazardzistów „ucieczki”.  

 Wpływ na rozwój uzależnienia od hazardu mają, podobnie jak w wielu innych 

uzależnieniach, czynniki biologiczne, psychologiczne, duchowe i społeczne (środowiskowe). 

Wśród czynników biologicznych – stwierdzono, że niski poziom serotoniny zwiększa ryzyko 

rozwoju patologicznego hazardu.  Zaobserwowano też, że osoby przyjmujące niektóre leki 

działające na układ dopaminergiczny, a stosowane w chorobach związanych z niedoborem 

neuroprzekaźnika
4
 -  dopaminy

5
 (np. choroba Parkinsona czy zespół niespokojnych nóg

6
) 

mają większe skłonności do uprawiania hazardu. Potwierdza to rolę dopaminy w rozwoju 

patologicznego hazardu. U niektórych patologicznych hazardzistów stwierdzano obniżony 

poziom noradrenaliny
7
. Z badań wynika, że przyczynami patologicznego hazardu mogą być 

zarówno stany hiperaktywności jak i hypoaktywności określonych obszarów mózgu  

(tzw. „układu nagrody”
8
).   

                                                           

4
 Naturalne związki chemiczne pośredniczące w przekazywaniu stanów pobudzenia/hamowania w ukł. 

nerwowym. 
5
 Dopamina – neuroprzekaźnik, organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, „hormon szczęścia”. 

6
 Zespół niespokojnych nóg charakteryzuje się występowaniem nieprzyjemnych wrażeń w kończynach dolnych, 

z którymi związany jest przymus wykonywania ruchu, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. 
7
Noradrenalina -  neuroprzekaźnik wydzielany w części rdzeniowej nadnerczy m.in. w sytuacji stresu. 

8
 Układ nagrody (ośrodek przyjemności) - część układu limbicznego mózgu, którego pobudzenie związane jest  

z subiektywnym odczuwaniem przyjemności. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_organiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katecholaminy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neuroprzeka%C5%BAnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rdze%C5%84_nadnerczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_limbiczny


 

 

 Badania wykazały, że dzieci hazardzistów są 2-4 razy bardziej narażone na rozwój 

uzależnienia od hazardu, a hazardowe granie ojca zwiększa ryzyko rozwinięcia się 

uzależnienia u dziecka bardziej niż hazardowe granie matki.  

 Badacze zwracają też uwagę na kolejne czynniki i wydarzenia, które ułatwiają 

uzależnienie się. Do najczęściej wymienianych należą: przypadkowa duża wygrana, 

skłonność do innych uzależnień, tendencja do impulsywnych zachowań, uzależnienia  

w rodzinie, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem czy negatywnymi emocjami, 

utrzymujący się dłużej obniżony nastrój, samotność, poczucie pustki i nudy i obecność 

problemów finansowych.  Stwierdzono, że większość patologicznych hazardzistów miała 

wzór do naśladowania, bowiem jako nastolatki stykali się z osobami uzależnionymi  

od hazardu. Wpływ na rozwój uzależnienia ma także dostępność (większe możliwości 

uprawiania hazardu), odczuwanie pobudzenia (podniecenia) podczas grania oraz 

zniekształcenia poznawcze dające złudne poczucie kontroli nad grą. Jednocześnie badania 

wykazały, że mniejszą szansę na rozwój problemowego hazardu mają osoby które są dobrze 

wykształcone, nie palą a alkohol piją w sposób umiarkowany.  

  Znany badacz zjawiska hazardu – Alex Blaszczynski (2002) -  wyróżnił  trzy drogi 

(pathways) prowadzące do rozwinięcia się problemów hazardowych  

1. behawioralna („normalna”) – dotyczy grania związanego ze środowiskiem, zachowania 

„wyuczonego” na drodze warunkowania, gdzie brak jest psychopatologii a problem zaczyna 

się w późniejszym wieku; osoby te mają najczęściej dobra motywację do leczenia, poszukują 

pomocy, korzystają z niej i tym samym dobrze rokują;  

2. emocjonalna – dotyczy osób, które pochodzą z rodzin patologicznych (dysfunkcyjnych  

i traumatyzujących), są bardziej niż inni podatne na stres, przeżywają „lęki”, „depresje”, 

„uciekają” przed problemami itp.; dla osób tych granie może być „ucieczką” przed 

problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym i sposobem na regulowanie swoich 

stanów emocjonalnych oraz na zaspokajanie określonych potrzeb emocjonalnych; 

3. impulsywna, z ważną rolą czynników biologicznych – charakterystyczny jest wczesny 

początek, dotyczy osób z cechami antyspołecznymi, z zaburzoną kontrolą impulsów,  

z objawami ADHD, z rodzinną historią skłonności do uzależnień i często używających 

substancji psychoaktywnych. Rokowanie jest tu najgorsze, a psychoterapię trzeba 

niejednokrotnie wspierać i uzupełniać środkami farmakologicznymi. W tej grupie najczęściej 

mamy do czynienia z próbami samobójczymi.  



 

 

 Ponieważ rozwój patologicznego hazardu charakteryzuje się swoistą dynamiką, 

wyróżnia się w nim kolejne fazy rozwoju choroby. Dr Custer wyróżniał trzy fazy 

patologicznego hazardu tj: fazę grania ryzykownego (the adventurous phase), fazę utraty 

kontroli (the losing phase) oraz fazę desperacji (the desperation phase). Przyglądając się 

dokładniej przebiegowi uzależnienia od hazardu można wyróżnić 6 faz:  

1. faza zainteresowania hazardem, która dotyczy głównie dzieci i nastolatków; jest to 

okres zainteresowania różnymi formami gier, który może trwać 10 i więcej lat. 

Zaobserwowano bowiem, że niektóre dzieci wykazują szczególne zainteresowanie np. 

kolorowymi automatami czy maszynami, z których za określoną  opłatą można 

wyciągnąć, przy pomocy specjalnego uchwytu lub wędki, zabawkę czy inny gadżet 

albo też bardzo chętnie uczestniczą w  loteriach dających podobne możliwości. 

Potwierdzają to relacje wielu graczy, którzy przyznają, że problem hazardu rozpoczął 

się u nich bardzo wcześnie tj. około 10 roku życia (Gupta i Derevensky, 2001;  

Gupta i Derevensky, 1998);   

2. faza  zwycięstw  - granie okazjonalne, fantazjowanie na temat wielkich wygranych, 

duże wygrane powodujące coraz silniejsze pobudzenie, coraz częstsze zakłady i coraz 

wyższe stawki; człowiek zaczyna wierzyć w to, że będzie zawsze wygrywać  

a w przypadku osiągnięcia „wielkiej wygranej" dąży do jej powtórzenia 

(nieuzasadniony optymizm) coraz częściej ryzykując coraz to większe kwoty; ta faza 

może trwać 3-5 lat; 

3. faza strat  - stawiając na wysokie zakłady naraża się na wysokie straty; wysokie 

pożyczki i próby odgrywania się, a w przypadkach powodzenia wygrane idą na spłaty 

długów; hazardzista gra kosztem pracy i domu, kłamie i zaczyna ukrywać swoje 

uzależnienie; unika wierzycieli i cały czas wierzy, że wkrótce nastąpi kolejna „wielka 

wygrana"; 

4. faza  desperacji - separacja od rodziny i przyjaciół; utrata pracy i narastające długi 

powodują panikę; presja wierzycieli popycha często ku przestępstwom; te obciążenia 

prowadzą z kolei do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty sumienia, 

poczucie winy, bezradność i depresja; 

5. faza utraty nadziei - rozwód; poczucie beznadziejności, myśli i/lub próby samobójcze; 

zostają wówczas 4 wyjścia: ucieczka w uzależnienie od alkoholu lub leków, więzienie, 

śmierć (samobójstwo lub z ręki wierzycieli) albo zwrócenie się po pomoc. 



 

 

6. faza zdrowienia (odbudowy) o ile osoba uzależniona podejmie profesjonalną terapię 

lub rozpocznie realizację programu 12 kroków Anonimowych Hazardzistów.   

 Liczne badania wykazały, że patologiczny hazard współistnieje bardzo często z innymi 

zaburzeniami psychicznymi takimi jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych
9
, 

zaburzenia na stroju czy zaburzenia osobowości. U osób z patologicznym hazardem 

diagnozowano jednocześnie: depresję - u 75%, problemy wynikające z przyjmowania 

substancji psychoaktywnych – u 40% - 50% - 70%, zaburzenia lękowe u 40%, ADHD u 20% 

- 25%, zaburzenia osobowości i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u 40%, a 26% - 48% 

wypowiadało myśli samobójcze (Petry i Armentano, 1999; Petry, 2002; Volberg, 2002; 

Kausch, 2003; Toneatto i Millar, 2004; Pallanti, 2006). Blaszczynski i Steel (1998) wykazali, 

że u 93% pacjentów leczonych z powodu patologicznego hazardu stwierdzano obecność  

co najmniej zaburzeń osobowości. Kausch (2003) zauważył, że u 66,4% badanych 

rozpoznawano nadużywanie substancji lub uzależnienia. Najczęściej rozpoznawano 

uzależnienie od alkoholu a w drugiej kolejności – palenie marihuany. Stwierdzono też 

wyraźne związki między patologicznym hazardem, używaniem substancji psychoaktywnych, 

depresją i aresztowaniami (Momper i wsp., 2010). 

Badania z 2000 roku wykazały, że problem hazardu dotyczył ponad miliona młodych 

mieszkańców Stanów Zjednoczonych, w wieku dojrzewania. Osoby te, w porównaniu  

z ogólną populacją, częściej palą tytoń i częściej nadużywają alkoholu. Czas od rozpoczęcia 

grania do utraty kontroli nad nim jest różny, mogą to być zarówno miesiące jak i lata. Badania 

przeprowadzone na grupie 1394 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w wieku powyżej 

18 lat wykazały, że 6,2% spełniało kryteria patologicznego hazardu (Pasternak i Fleming, 

1999). Najczęściej spotykane obecnie gry hazardowe to automaty do gry (tzw. jednoręki 

bandyta), bingo, ruletka, gry w karty (poker, Black Jack), a także wyścigi konne czy wyścigi 

psów.  

National Council on Problem Gambling szacuje, że ok. 2 mln dorosłych mieszkańców 

Stanów Zjednoczonych (1%) spełnia kryteria patologicznego hazardu. Dla kolejnych 4-6 mln. 

osób (2-3%) hazard jest poważnym problemem. Inne szacunki mówią, że uzależnienie  

od hazardu dotyczy 2-5% populacji Stanów Zjednoczonych, z czego ponad 1/4 to kobiety. 

                                                           

9
 Substancja psychoaktywna - związek chemiczny oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy poprzez 

bezpośredni wpływ na funkcje mózgu (m.in. alkohol, leki, narkotyki). 

http://apt.rcpsych.org/content/11/6/450.full#ref-17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodkowy_uk%C5%82ad_nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kresom%C3%B3zgowie


 

 

Badania z 2002 roku wykazały, że liczba osób uzależnionych od hazardu w stanie Nevada, 

gdzie hazard jest dozwolony, wynosiła ok. 5% populacji.  

Brak jest jednoznacznych danych na temat rozpowszechniania problemów związanych 

z hazardem w Polsce, należy jednak szacować, że podobnie jak w innych krajach Unii 

Europejskiej osoby grające problemowo stanowią ok. 3-4%. populacji, w tym osoby 

uzależnione od hazardu ok. 1,5%-2%. Jest nadzieja, że dzięki Funduszowi Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych dowiemy się wkrótce jak na prawdę ten problem u nas wygląda 

(badania CBOS z 2011 roku szacowały liczbę osób z problemem hazardu na niecałe 4%).  

 

Podstawy diagnozowania 

Wg  proponowanej przez Światowa Organizacje Zdrowia (World Health Organization) 

Klasyfikacji ICD-10 (International Codes of Disorders), patologiczny hazard zaliczany jest  

do zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, a bardziej szczegółowo do zaburzeń 

nawyków i popędów (impulsów). Charakteryzują je powtarzające się działania bez jasnej, 

racjonalnej motywacji, które nie mogą być kontrolowane i zazwyczaj szkodzą interesom 

pacjenta i innych ludzi. Pacjent określa te zachowania jako związane z popędem do działania. 

Przyczyny ich nie są znane. Do tej samej kategorii zaburzeń zaliczana jest również 

piromania
10

, kleptomania
11

 i trichotillomania
12

. W kolejnej rewizji tej Klasyfikacji (ICD-11), 

która opublikowana zostanie prawdopodobnie w 2015 roku, hazard ma znaleźć swoje miejsce 

wśród innych uzależnień, jako tzw.  uzależnienie behawioralne (uzależnienie od zachowań). 

Patologiczny hazard polega na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który 

przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, 

materialnych i rodzinnych. Definicja ta nie obejmuje nadmiernego uprawianie hazardu przez 

pacjentów maniakalnych, hazardu i zakładania się bliżej nieokreślonego oraz hazardu 

uprawianego przez osoby z zaburzeniami osobowości typu dyssocjacyjnego. 

Opierając się na kryteriach diagnostycznych proponowanych przez ICD-10 dla 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych zaproponowałem przed laty (2001), aby przyjąć, 

                                                           

10
 Piromania - podpalanie lub próby wzniecania pożarów bez widocznego motywu, ale z uporczywym 

zainteresowaniem się tematami związanymi z ogniem czy pożarem. 
11

 Kleptomania - niemożność powstrzymania się od kradzieży przedmiotów (nie dla użytku bądź z chęci zysku), 
12

 Trichotillomania - niemożność powstrzymania się od wyrywania włosów. 



 

 

że patologiczny hazard można rozpoznać wówczas, kiedy w okresie ostatniego roku 

stwierdzono obecność co najmniej trzech objawów z poniższej listy: 

1. silną potrzebę lub poczucie przymusu hazardowego grania; 

2. subiektywne przekonanie o istnieniu trudności w kontrolowaniu zachowań związanych  

z hazardowym graniem, tj. upośledzenie kontroli nad powstrzymywaniem się od grania 

oraz nad długością czasu poświęconego na granie hazardowe; 

3. występowanie, przy próbach przerwania lub ograniczenia grania, niepokoju, rozdrażnienia 

czy gorszego samopoczucia oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do gry;  

4. spędzanie coraz większej ilości czasu na graniu w celu uzyskania zadowolenia czy 

dobrego samopoczucia, które poprzednio uzyskiwane były w krótszym czasie; 

5. postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych 

zainteresowań na rzecz grania; 

6. kontynuowanie hazardowego grania pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, 

psychicznych i społecznych), o których wiadomo, że mają związek ze spędzaniem czasu 

na graniu. 

  Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało w 1980 roku hazard za chorobę,  

a w swojej klasyfikacji (DSM IV) umieszcza patologiczny hazard w grupie zaburzeń 

impulsów. Kryteriów rozpoznawania patologicznego hazardu nie będę tu przytaczał, 

ponieważ zawiera je artykuł dr Magalone. 

 Warto natomiast wiedzieć, że obecnie przygotowywana jest kolejna rewizja tej 

klasyfikacji (DSM-5), która zostanie prawdopodobnie opublikowana w 2013 roku. W nowej 

wersji DSM, planowane jest m.in. „wyprowadzenie” hazardu z kategorii „Zaburzenia kontroli 

impulsów” (Impulse-Control Disorders) i włączenie go nowopowstałej kategorii „Zaburzenia 

używania substancji i nałogów” (Substance Use and Addictive Disorders), a także zastąpienie 

„patologicznego hazardu” – „zaburzeniami uprawiania hazardu” (Disordered gambling  

– R 31). Z kryteriów diagnostycznych zostanie też prawdopodobnie usunięte „podejmowanie 

nielegalnych działań takich jak: fałszerstwo, oszustwo, kradzież lub malwersacja w celu 

zdobycia pieniędzy na hazardowe granie” (8), ponieważ nie jest to objaw charakteryzujący 

większość osób uzależnionych od hazardu. Trwają również dyskusje nad tym czy hazard 

należy traktować jako zaburzenie „trwałe i nawracające”. 

 Do wstępnego zorientowania się w tym czy istnieje problem hazardu może okazać się 

przydatny, oparty na kryteriach DSM-IV, przesiewowy kwestionariusz Lie-Bet, który składa 

się z 2 pytań: 



 

 

 1. Czy kiedykolwiek podczas grania odczuwałaś/eś potrzebę stawiania coraz większych 

 kwot pieniędzy?  

 2. Czy kiedykolwiek musiałaś/eś skłamać ludziom, jak bardzo ważny jest dla Ciebie hazard? 

W przypadku uzyskania jednej odpowiedzi twierdzącej na któreś z powyższych pytań, można 

podejrzewać istnienie patologicznego hazardu i koniecznie należy skorzystać z dodatkowych 

narzędzi diagnostycznych. 

 W diagnozowaniu problemów hazardowych można też wykorzystywać test NORC 

Diagnostic Screen for Gambling Problems-Self Administered (NODS-SA), opracowany  

w 1999 roku, również w oparciu o DSM-IV: 

1. Czy kiedykolwiek zdarzył Ci się okres trwający 2 tygodnie lub dłużej, podczas którego 

dużo czasu zajmowało Ci myślenie o swoich doświadczeniach związanych z hazardem, 

planowanie grania lub zakładów bądź zastanawiania się nad tym jak uzyskać pieniądze  

na hazard?       

2. Czy kiedykolwiek zdarzały Ci się okresy, kiedy potrzebowałeś na granie coraz większych 

kwot  pieniędzy lub wyższych niż poprzednio zakładów po to, aby uzyskać takie samo 

uczucie podniecenia? 

3. Czy kiedykolwiek odczuwałeś niepokój lub rozdrażnienie wówczas, kiedy usiłowałeś 

przestać grać, kontrolować lub ograniczyć swoje granie? 

4. Czy podejmowałeś, trzy lub więcej razy w swoim życiu, nieudane próby zaprzestania 

grania, kontrolowania swojej gry lub ograniczenia swojego grania? 

5. Czy kiedykolwiek grałeś, aby uciec od swoich osobistych problemów lub w celu 

złagodzenia nieprzyjemnych uczuć, takich jak poczucie winy, lęk, bezradność czy 

depresja? 

6. Czy kiedykolwiek, po przegraniu wracałeś następnego dnia, żeby się odegrać?   

7. Czy skłamałeś co najmniej trzy razy członkom rodziny, przyjaciołom lub innym osobom 

na temat tego jak grasz i ile pieniędzy przegrałeś?       

8. Czy kiedykolwiek wykorzystywałeś pieniądze rodziny, przyjaciół bądź innych osób  

na hazardowe granie?   



 

 

9. Czy Twoje hazardowe granie spowodowało kiedykolwiek poważne lub powtarzające się 

problemy w relacjach z członkami rodziny lub ze znajomymi albo też problemy w pracy 

lub w szkole? 

10. Czy musiałeś kiedykolwiek prosić członków rodziny, przyjaciół, instytucje udzielające 

kredytu  lub kogokolwiek innego o udzielenie kredytu lub o inną pomoc w celu ratowania 

się z rozpaczliwej sytuacji finansowej spowodowanej hazardowym graniem? 

Za każdą odpowiedź „tak” przyznawany jest 1 punkt. Uzyskanie 5 lub więcej punktów 

przemawia za patologicznym hazardem, 3-4 punkty to pozwalają podejrzewać hazard 

problemowy, uzyskanie 1-2 punktów sygnalizuje ryzyko zagrożenia rozwojem hazardu 

problemowego. Osoba badana proszona jest jeszcze o podanie swoich danych 

demograficznych (wiek, płeć, pochodzenie etniczne), adresu e-mail oraz o udzielenie 

odpowiedzi  na pytanie w co gra (bingo, gra w karty, gra w kości, loteria, wyścigi, automaty, 

zakłady sportowe), czy gra w szkole lub w pracy oraz czy gra w internecie.     

 Bardzo przydatne w diagnozowaniu patologicznego hazardu oraz problemowego 

grania są także: oparty na DSM III kwestionariusz hazardu SOGS (South Oaks Gambling 

Screen) oraz Kanadyjski Indeks Gier Hazardowych (Canadian Problem Gambling Index  

– CPGI) opracowany przez Centre for Addiction and Mental Health w Toronto.  

 Na bliższe przyjrzenie się swojemu graniu pozwala również znajdujący się  

na oficjalnej stronie Anonimowych Hazardzistów (http://www.anonimowihazardzisci.org/) 

przedstawiony poniżej zestaw 20 pytań  Udzielenie co najmniej 7 twierdzących odpowiedzi 

może świadczyć o istnieniu patologicznego hazardu:   

1. Czy kiedykolwiek traciłeś czas przeznaczony na pracę lub szkołę z powodu hazardu? 

2. Czy uprawianie hazardu powodowało kiedykolwiek, że twoje życie rodzinne stawało się 

nieszczęśliwe? 

3. Czy hazard wpływał na twoją reputację? 

4. Czy kiedykolwiek odczuwałeś wyrzuty sumienia po grze? 

5. Czy kiedykolwiek uprawiałeś hazard, aby zdobyć pieniądze na spłatę długów albo  

by rozwiązać finansowe trudności? 

6. Czy uprawianie hazardu powodowało zmniejszenie się twojej ambicji lub skuteczności? 

7. Czy po przegranej czułeś, że musisz wrócić, tak szybko jak to możliwe, by odrobić 

swoje straty? 

http://www.anonimowihazardzisci.org/


 

 

8. Czy po wygranej miałeś silny przymus, aby wrócić i wygrać więcej? 

9. Czy często uprawiałeś hazard dopóki twoja ostatnia złotówka została przegrana? 

10. Czy kiedykolwiek brałeś pożyczki, aby sfinansować swój hazard? 

11. Czy kiedykolwiek sprzedałeś coś, aby sfinansować hazard? 

12. Czy byłeś niechętny, aby użyć "hazardowych pieniędzy" na normalne wydatki? 

13. Czy hazard powodował, że przestawałeś dbać o dobrobyt własny lub swojej rodziny? 

14. Czy kiedykolwiek uprawiałeś hazard dłużej niż zaplanowałeś? 

15. Czy kiedykolwiek grałeś, aby uciec od zmartwień i kłopotów? 

16. Czy kiedykolwiek popełniłeś lub rozważałeś popełnienie nielegalnego czynu,  

aby sfinansować hazard? 

17. Czy uprawianie hazardu powodowało, że masz kłopoty ze snem? 

18. Czy kłótnie, rozczarowania lub frustracje wywołują w twoim wnętrzu impuls  

do hazardu? 

19. Czy kiedykolwiek miałeś pragnienie, aby świętować jakieś szczęśliwe wydarzenia 

poprzez uprawianie hazardu przez kilka godzin? 

20. Czy kiedykolwiek brałeś pod uwagę autodestrukcję lub samobójstwo w wyniku 

Twojego hazardu? 

 

W swojej pracy wykorzystuję jeszcze pytania będące adaptacją, dla potrzeb hazardu, testu 

przesiewowego CAGE, która brzmi następująco: 

1. Czy zdarzały się w Pani/Pana życiu takie okresy, kiedy odczuwał Pan/i konieczność 

ograniczenia swojego grania? 

2. Czy zdarzało się, że różne osoby z otoczenia denerwowały Panią/Pana uwagami  

na temat Pani/Pana grania? 

3. Czy zdarzało się, że odczuwał/a Pan/i wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu swojego 

grania? 

4. Czy zdarzało się Pani/Panu, że rano po przebudzeniu pierwsza myśl dotyczyła 

zakładów/grania? 

Dwie, a czasami nawet jedna twierdząca odpowiedź na powyższe pytania powinna stanowić 

podstawę do bliższego przyjrzenia się graniu osoby udzielającej odpowiedzi i do skorzystania 

z innych jeszcze narzędzi diagnostycznych.  

 

 



 

 

Ogólne zasady leczenia 

 

Rany ducha goją się, nie pozostawiając blizn 

 Georg Hegel 
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 Pierwszą na świecie placówką leczącą osoby uzależnione od hazardu był oddział  

w szpitalu dla weteranów (VA) w Bracksville (Ohio, USA) prowadzony w latach 1972- 1974 

przez  dr Roberta Custera (1927-1990). W tym samym roku dr Custer, wraz z dwoma 

kolegami, powołał National Council on Compulsive Gambling. To dzięki staraniom  

dr Custera, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne uznało w 1980 roku patologiczny 

hazard za chorobę, a w 1981 roku w Lake Tahoa (Nevada, USA) odbyła się pierwsza 

konferencja naukowa poświęcona kompulsywnemu (patologicznemu) hazardowi. 

 Na terenie Polski, zarówno w placówkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych, 

terapia patologicznego hazardu prowadzona jest najczęściej wspólnie z psychoterapią 

uzależnienia od alkoholu i uzależnienia od leków. Leczeniem hazardu w Polsce zajmują się 

głównie poradnie leczące uzależnienie od alkoholu lub od narkotyków, a w społeczeństwie 

brak jest podstawowych informacji na temat miejsc, w których osoby z problemem hazardu 

mogą uzyskać profesjonalną pomoc. Nierzadko zdarza się, że hazardziści nie przyznają się  

do swojego problemu i eksponują problem alkoholowy u siebie tylko po to, żeby dostać się  

na leczenie. Wobec braku wystarczającej ilości publicznych placówek posiadających 

programy leczenia patologicznego hazardu, bardzo często, podejmują się tego prywatne 

„kliniki”, które nie posiadają odpowiednio przeszkolonych fachowców, a często nawet osób  

z certyfikatem specjalisty terapii/psychoterapii uzależnień.   

 Należy pamiętać, że osoby poszukujące pomocy w związku ze swoim hazardowym 

graniem,  najczęściej w początkowym okresie leczenia, mogą demonstrować objawy 

obniżonego nastroju (depresji) oraz mogą mieć myśli samobójcze. Myśli samobójcze, próby 

samobójcze oraz samobójstwa dokonane są znacznie bardziej powszechne u patologicznych 

hazardzistów niż w populacji ogólnej. Częstość występowania myśli samobójczych  

u patologicznych hazardzistów jest szacowana w przedziale od 20 do 80%, a prób 

samobójczych od 4 do 40%. Konieczna jest zawsze ocena ryzyka samobójstwa oraz 

rozważenie wsparcia farmakologicznego lekami przeciwdepresyjnymi. W ocenie ryzyka 
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samobójstwa należy brać m.in. pod uwagę nasilenie myśli samobójczych, dowiedzieć się jak 

daleko są posunięte plany samobójcze, wiedzieć czy próby samobójcze miały już miejsce, czy 

wśród bliskich były przypadki samobójstw, czy pacjent ma pracę i jakiś system wsparcia, jak 

radzi sobie ze stresem itp. Podczas zbierania wywiadu należy również sprawdzić czy pacjent 

nie przyjmuje przypadkiem leków zwiększających poziom dopaminy, a stosowanych  

np. w chorobie Parkinsona czy w tzw. zespole niespokojnych nóg.    

Terapeuta, który dotychczas pracował głównie z osobami uzależnionymi od substancji 

psychoaktywnych powinien pamiętać zarówno o podobieństwach jak i o różnicach między 

tymi uzależnieniami a patologicznym hazardem.  

Różnica między uzależnieniem od substancji psychoaktywnych a patologicznym 

hazardem polega m.in. na  tym, że w patologicznym hazardzie: 

   nie ma przedawkowania i widocznych objawów uprawiania hazardu; 

   nie ma testów laboratoryjnych potwierdzających podejrzenie uzależnienia;   

   znacznie łatwiej jest ukryć problem; 

   często występuje silniejsze zaprzeczanie; 

   powszechne są przesądy i magiczne myślenie; 

   znacznie częściej obecne są myśli samobójcze; 

   przystąpienie do grania jest najczęściej poprzedzone stanem pobudzenia  

i poszukiwaniem „mocnych wrażeń”;     

   nawrót (powrót do grania) jest, prawie zawsze, planowany znacznie wcześniej  

i znacznie rzadziej dochodzi do niego w związku z pozytywnymi stanami 

emocjonalnymi; 

   częste są sny i marzenia o „wielkiej wygranej”; 

   występują bardziej poważne problemy finansowe; 

   sieć ofiar patologicznego hazardzisty jest szersza o banki, firmy ubezpieczeniowe, 

firmy obsługujące kary kredytowe itp.; 

   są mniejsze możliwości uzyskania pomocy. 

Program terapii oraz przebieg procesu terapeutycznego wymagają odrębnego  

i bardziej szczegółowego omówienia, jednak podstawowe założenia procesu psychoterapii 

patologicznego hazardu nie różnią się w sposób istotny od psychoterapii innych uzależnień. 

Zdaniem wielu specjalistów najczęściej stosowana i najbardziej skuteczna jest terapia 

poznawczo-behawioralna (Petry 2007; Pallesen i wsp. 2005). Profesjonalną terapię 

patologicznego hazardu podejmuje ok. 10% hazardzistów.  



 

 

Celem oddziaływań terapeutycznych jest odzyskanie zdrowia, a to musi być ściśle 

powiązane z wyraźnym ograniczeniem lub zaprzestaniem grania. Dla osiągnięcia tego celu 

konieczne jest unikanie ryzykownych sytuacji, ograniczenie możliwości spowodowania szkód 

dla siebie i dla otoczenia, umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz dbałość  

o systematyczną poprawę jakości życia. Poważna decyzja o podjęciu leczenia nie zostanie 

podjęta do czasu aż osoba grająca nie zidentyfikuje się, chociaż w niewielkim stopniu,  

z faktem, że hazard wpływa niekorzystnie na jej życie i nie dopuści do siebie myśli, że może 

być ofiarą hazardu. Po wstępnej identyfikacji z problemem pacjent powinien uzyskać pełną 

informację na temat możliwości leczenia i skuteczności metod, powinien zaakceptować 

wybraną metodę, a następnie wziąć udział w procesie terapii jako partner terapeuty, 

realizujący wyznaczone wcześniej cele zawarte w indywidualnym planie leczenia. Plan ten 

powinien uwzględniać takie elementy, jak: poszukiwanie nadziei, znalezienie sposobu na 

zaprzestanie grania, naukę radzenia sobie z potrzebą gry, poszukiwanie i znalezienie 

sposobów wyjścia z kłopotów finansowych, odbudowę poczucia własnej wartości, odbudowę 

zaufania do siebie, radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, odtworzenie (naukę) 

racjonalnego myślenia, eliminację omówionych niżej zniekształceń poznawczych oraz 

poprawę relacji z najbliższymi. W indywidualnym planie leczenia należy położyć szczególny 

nacisk na:  

1. Stałe monitorowanie myśli samobójczych i ocenę ryzyka samobójstwa. 

2. Sposoby poradzenia  sobie z długami (inwentaryzacja długów i poniesionych szkód  

- kwoty, wierzyciele, planowanie budżetu i spłata długów oraz przeorganizowanie życia 

tak, aby możliwe było porządkowanie spraw finansowych).  

3. Przygotowanie wykazu działań niezbędnych w zapobieganiu nawrotowi (zapobieganiu 

powrotowi do grania), identyfikację „wyzwalaczy” oraz rozpoznanie indywidualnego 

sposobu myślenia, który może doprowadzić do nawrotu.   

Należy też pamiętać, że nie każdy pacjent, który decyduje się na leczenie, jest 

zdecydowany na utrzymywanie, już od początku terapii, pełnej abstynencji. Dlatego 

konieczna jest indywidualizacja podejścia oraz wyczucie na ile pacjent jest zdeterminowany, 

aby dalej grać w sposób „kontrolowany” i niekiedy trzeba odczekać aż sam się przekona  

o konieczności utrzymywania pełnej abstynencji od grania, nie tylko w okresie uczestniczenia 

w programie psychoterapii uzależnienia ale także w przyszłości.  

Pracując z pacjentem uzależnionym od hazardu należy koniecznie uwzględniać jego 

specyficzny sposób myślenia i reagowania, zniekształcenia poznawcze oraz skłonność  



 

 

do przesądów i pamiętać, że przegrana po kilku wygranych traktowana jest przez nich jako 

pomyłka, którą można będzie wkrótce naprawić, a np. „prawie wygrana” działa na niego tak 

samo jak realna wygrana, co potwierdziły badania aktywności półkul mózgowych  

na podstawie przepływu krwi przez te półkule. Ważne jest pokazanie pacjentowi roli  

i znaczenia absolutnego przypadku w grach losowych, zwrócenie uwagi na wspomniane 

wcześniej zniekształcenia poznawcze i na wpływ przesądów na podejmowanie przez niego 

decyzji. Istotna jest również analiza okoliczności wyzwalających potrzebę grania. 

Sprawą, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę jest ocena wielkości zadłużenia 

pacjenta oraz udzielenie pacjentowi wsparcia w wybrnięciu z tragicznej często sytuacji 

finansowej (np. pomoc w ogłoszeniu bankructwa, w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego, 

wykupieniu długów przez bank itp.), a później nauka racjonalnego gospodarowania środkami 

finansowymi tak, żeby możliwa była spłata długów. Jednocześnie należy pamiętać  

o konieczności  zabezpieczenia finansowego rodziny pacjenta, a szczególnie jego dzieci. 

Należy liczyć się z faktem, że pacjent może początkowo unikać rozmów na tematy finansowe, 

ponieważ nie wierzy w to, że terapeuta może mu w jakikolwiek sposób pomóc w rozwikłaniu, 

jego zdaniem, i tak „beznadziejnej” sytuacji finansowej. Wówczas rozmowę na ten temat 

należy odłożyć na później tj. do czasu aż pacjent do niej „dojrzeje”. W pierwszym roku 

zdrowienia szczególny nacisk należy kłaść na rozwiązywanie problemów finansowych  

i prawnych oraz na przebudowę relacji z bliskimi.  

David A. Korn z Toronto University oraz Howard J. Shaffer  z Harvard Medical School 

stwierdzili, że w leczeniu problemowego i patologicznego hazardu, prawidłowe postępowanie 

terapeutyczne powinno uwzględniać  następujące elementy:  

1. Odpowiedzialność: Uczestnik programu terapeutycznego uczy się odpowiedzialności 

za swoje postępowanie.  Praca z terapeutą powinna wzmacniać poczucie 

odpowiedzialności za swoje wybory i za własne postępowanie.  

2. Ograniczanie szkód  (harm reduction): Często właściwym podejściem do pacjenta jest 

pokazanie jak może zmniejszyć negatywny wpływ hazardu na życie swoje i swoich 

najbliższych. Trzeba pamiętać, że zdarzają się osoby, które wprawdzie mają problemy 

z hazardem jednak są w stanie nauczyć się grać bez szkód dla siebie i dla najbliższych.  

3. Zapobieganie: Edukowanie społeczeństwa czym jest problemowy i czym patologiczny 

hazard. Profilaktyka, krótka interwencja i zidentyfikowanie  innych problemów, które 

obecne są w życiu pacjenta,  poza hazardem. Są to działania prowadzące  

do zmniejszenia społecznych skutków problemowego hazardu. 



 

 

4. Proces zmiany:  Zrozumienie, że osoby, które zaczynają mieć lub już mają problemy 

związane z hazardem, różnią się miedzy sobą stopniem uświadomienia sobie własnej 

sytuacji i związanym z tym  poziomem  motywacji do zmiany tej sytuacji. Wiele 

ćwiczeń w procesie terapii jest poświęcone  uświadomieniu pacjentowi tego, jak 

hazard wpływa na jego życie. Właściwe zrozumienie pacjenta, pozwala na dokonanie 

adekwatnego, do osobowości i potrzeb, wyboru metody leczenia. 

5. Wybór metody: Dopasowanie metody leczenia do konkretnej osobowości, historii 

problemu oraz indywidualnych zdolności  pacjenta do dokonania realistycznej oceny 

swoich problemów.  

6. Wspólna praca: Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu leczenia powinny być 

podejmowane we współpracy z pacjentem i być przez niego akceptowane. 

Nie ulega wątpliwości, że podobnie jak w przypadkach innych uzależnień, zdrowienie 

z patologicznego hazardu, zależy od trzech podstawowych czynników tj. od postawy pacjenta 

(ważna jest nadzieja i wiara w skuteczność terapii, osobiste zaangażowanie, podatność  

na efekt placebo itp.), postawy i umiejętności interpersonalnych terapeuty (m.in. empatia, 

troska, ciepło, życzliwość, otwartość, akceptacja), jego kompetencji i doświadczenia oraz  

od otrzymywanego podczas zdrowienia wsparcia i umiejętności korzystania z tego wsparcia. 

Należy też pamiętać, że osoby uczestniczące w programie psychoterapii 

patologicznego hazardu, najczęściej w początkowym okresie leczenia, mogą demonstrować 

objawy obniżonego nastroju (depresji) i wówczas może być wskazane rozważenie wsparcia 

farmakologicznego lekami przeciwdepresyjnymi, oczywiście po konsultacji z lekarzem 

psychiatrą..  

 Podejmowane są też liczne próby farmakologicznego ograniczania zachowań 

związanych z patologicznym hazardem, m.in. przy pomocy naltreksonu, nalmefenu, 

buproprionu, topiramatu, chlorowodorku memantyny czy olanzapiny, przy czym efekt 

podawania tej ostatniej okazał się zbliżony do efektu placebo. Niejednoznaczna jest również 

skuteczność podawania hazardzistom leków przeciwdepresyjnych (poza przypadkami 

klinicznej depresji). Stosowanie leków w patologicznym hazardzie należałoby więc 

traktować, moim zdaniem, w podobny sposób jak korzystanie z nich w przypadkach innych 

uzależnień tzn. mogą być one pomocne niektórym pacjentom uczestniczącym w programie 

psychoterapii uzależnienia od hazardu. Samo tylko przyjmowanie leku nie daje 

wystarczającego efektu, a może dać jedynie okresowe powstrzymywanie się od grania 

spowodowane głównie faktem, że „coś” robię ze swoim problemem i wydaję na to (leki) 



 

 

pieniądze. Przegląd artykułów na temat farmakologicznego i niefarmakologicznego leczenia 

patologicznego hazardu wykazał jednoznacznie, że niefarmakologiczne metody leczenia  

są bardziej skuteczne (Leung i Cottler 2009; Pallesen i wsp. 2005). 

 Innym sposobem ograniczania problemowego lub patologicznego hazardu może być 

uczestniczenie w programie tzw. samowykluczenią. Możliwość samowykluczenia jest szansą 

dla osób, które są świadome swojego nadmiernego zaangażowania w hazard i same chcą 

sobie ograniczyć możliwość grania.  Samowykluczenie polega na tym, że hazardzista godzi 

się dobrowolnie na to, aby obsługa kasyna uniemożliwiała mu wejście do kasyna lub do wielu 

kasyn. Przez określony i zadeklarowany wcześniej przez hazardzistę, okres czasu nie ma  

on możliwości rezygnacji z uczestniczenia w tym programie. Wiele kasyn daje osobom 

uczestniczącym w tym programie możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalistów  

i odbywania konsultacji pod kątem ewentualnego kontynuowania udziału w tym programie. 

 Istnieją też badania, które mówią, że ponad jedna trzecia hazardzistów ma szansę 

„powrotu do normy” bez przejścia leczenia (Slutske, 2006). Pozostaje tylko bardzo istotne 

pytanie – w jaki sposób stwierdzić jednoznacznie i  odpowiedzialnie, kto spośród 

patologicznych hazardzistów ma na to szansę, a kto nie?       

 Cennym uzupełnieniem psychoterapii patologicznego hazardu są powstałe  

w 1957 roku w Kalifornii (USA) grupy Anonimowych Hazardzistów (Gamblers Anonymous), 

oparte na Programie Dwunastu Kroków (Whitman-Raymond, 1988; Toneatto, 2008). 

Pierwsza polska grupa Anonimowych Hazardzistów powstała w lutym 1995 roku,  

w Warszawie i przyjęła nazwę „Jedynka”. Od tego czasu wspólnota cały czas się rozrasta,  

a spotkania AH odbywają się w coraz większej liczbie miast w Polsce. Dodatkowe informacje 

nt. AH dostępne są na stronie: http://www.anonimowihazardzisci.org/. Bliscy hazardzistów 

mogą uzyskać pomoc w grupach Gam-Anon.  

 Wsparciem dla hazardzistów jest również Wspólnota Anonimowych Graczy (Bettors 

Anonymous), której pierwsze spotkanie odbyło się w miejscowości Stoneham 

(Massachusetts., USA) w 1990 roku, a która również opiera się na Programie Dwunastu 

Kroków. Niektórzy hazardziści korzystają także z doświadczeń Wspólnoty Anonimowych 

Dłużników (Debtors Anonymous), której początki należy wiązać z powstałą w 1968 roku 

organizacją o nazwie Penny Pinchers, założoną przez kilku członków Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików w celu wspólnego rozwiązywania ich problemów finansowych.  

Wprawdzie pierwsze w Polsce komercyjne kasyno powstało w 1988 roku, to jednak 

do dnia dzisiejszego nie powstał żaden rządowy projekt pomocy osobom uzależnionym  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leung%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cottler%20LB%22%5BAuthor%5D
http://www.anonimowihazardzisci.org/


 

 

od hazardu, chociaż wydatki Polaków na hazard rosną z roku na rok. Tym samym zwiększa 

się liczba osób potrzebujących pomocy. Poważnym utrudnieniem dla poprawienia tej sytuacji  

w naszym kraju jest fakt, że wśród decydentów panuje niestety dosyć prymitywne 

przekonanie, że jeśli ktoś choruje na raka, to nie jest w takim stopniu odpowiedzialny  

za swoją chorobą jak hazardzista. Z ust urzędników Ministerstwa Zdrowia można było,  

w swoim czasie, usłyszeć następujące słowa: „społeczne oczekiwania są takie, że najpierw 

rozwiążemy sprawy związane z przekształceniami w ochronie zdrowia, finansowaniem tych 

najważniejszych procedur, a dopiero potem te sprawy, które są mniej ważne. W powszechnej 

opinii hazard jest problem moralnym - problemem słabej woli …”  Podobne podejście do 

problemu hazardu ma wielu naszych parlamentarzystów. Tymczasem w Stanach 

Zjednoczonych działa np. Narodowe Centrum Odpowiedzialnego Hazardu czy Instytut 

Badania Zaburzeń Związanych z Hazardem a we Francji stowarzyszenie - Krajowa Sieć 

Zapobiegania i Leczenia Patologicznego Hazardu. Podobnie jest w wielu innych 

cywilizowanych krajach. Duże nadzieje na poprawę sytuacji należałoby wiązać  

z utworzeniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który zgodnie z ustawą  

z 2009 roku ma wynosić corocznie 3% wpływów z tzw. dopłat. Środki Funduszu mogą być 

wykorzystywane również na rozwiązywanie problemów wynikających z innych uzależnień 

behawioralnych (niechemicznych, innych niż od substancji psychoaktywnych) takich jak  

np. uzależnienie od komputera lub od internetu (siecioholizm), od seksu, zakupów czy  

od pracy. Możliwość korzystania z tych środków  pojawiła się pod koniec 2011 roku.  

Przed przejściem do działań, których celem byłoby uświadomienie społeczeństwa na 

temat zagrożeń jakie niesie za sobą hazard oraz na czym polega hazard problemowy i hazard 

patologiczny, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej kadry specjalistów, którzy mogliby 

fachowo poprowadzić takie działania. Temu celowi ma służyć dzisiejsza konferencja. 
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Patologiczne hazardowanie się uwarunkowane jest wieloprzyczynowo, ale mechanizmy 

neurobiologiczne nie są poznane w stopniu zbliżonym do wiedzy o uzależnieniach od substancji 

psychoaktywnych. Niemniej, m.in. częste współwystępowanie problemów związanych z hazardem 

i uzależnień od substancji pozwala domniemywać wspólną etiopatogenezę obu zaburzeń (ANPAA 

2011). Współcześnie jesteśmy też w stanie rozumieć neurobiologiczne uwarunkowanie większości 

procesów psychicznych, które prowadzą m.in. do nałogowego uprawiania hazardu. Między 

czynnikami neurobiologicznymi, które predysponują do patologicznego hazardowania się wymienia 

się m.in.: niedomogę układu serotoninergicznego skutkująca skłonnością do zachowań 

ryzykownych; polimorfizm receptorów dopaminergicznych D4 skutkujący dysfunkcją układu 

motywacyjnego; oraz dysfunkcję układu opioidowego, który może powodować nieprawidłową 

reakcję konsumacyjną układu pozytywnego wzmacniania. Badania neuroobrazujące, szczególnie  

z użyciem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, pozwalają śledzić zmiany 

aktywności ośrodków mózgu związanych m.in. z hazardowaniem się i emocjami z nimi 

związanymi. To wszystko powoduje, że znaczne nadzieje wiąże się z farmakoterapią, która może 

być przydatna bądź jako wzmocnienie oddziaływań psychospołecznych, bądź jako atrakcyjna 

alternatywa psychoterapii. 

Odzwierciedleniem takich postaw są próby kliniczne, których schemat opiera się bądź na 

„suplementacji” psychoterapii farmakoterapią, bądź na obserwowaniu zmiany zachowań w wyniki 

farmakoterapii. To ostatnie jest, w jakimś sensie, odzwierciedleniem faktu, że dla znacznej części 

patologicznych hazardzistów udział w żmudnej, a często i drogiej, psychoterapii jest mało 

atrakcyjny lub, z różnych względów, nie są w stanie jej podołać. 

Większość leków stosowanych w farmakoterapii patologicznego hazardu to środki 

stosowane w terapii innych uzależnień, głównie uzależnienia od alkoholu. 

Lata 80. I 90. XX w. to okres nadziei związanych z lekami wpływającymi na dysfunkcję 

układu serotoninergicznego. Za wiodący objaw patologicznego hazardowania się uważa się 

upośledzenie kontroli impulsów. Zjawisko to spowodowane jest dysfunkcją układu 

serotoninergicznego, a w innych zaburzeniach z tego kręgu (natręctwa) leki zwiększające 

przekaźnictwo serotoninergiczne (np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny  

- SSRI) u znacznej części pacjentów z natręctwami i innymi trudnymi do kontrolowania 

zachowaniami (np. piromania, kleptomania) powodowały znaczną poprawę zarówno w odniesieniu 

do natrętnych myśli oraz czynności jak i zachowań. Jest też kilka innych hipotetycznych wyjaśnień 



mechanizmów poprawy w tej grupie zaburzeń. W praktyce leczenie tą grupą leków sprowadzało się 

do stosowania fluwoksaminy, leku o największym potencjale antykompulsywnym (Hollander  

i wsp. 1998, Hollander i wsp. 2000, Blanco i wsp. 2002), a także paroksetynę (Kim i wsp. 2002, 

Grant i wsp. 2003). Hollender i wsp. (2000) w randomizowanych badaniach kontrolowanych  

z placebo i metodą crossover wykazali, że fluwoksamina jest lepsza niż placebo. W badaniach 

Dannona i wsp. (2005) pełną poprawę stwierdzono u 6 z 8 badanych, a u pozostałych 2 częściową. 

Podobne wyniki z paroksetyną porównywaną z placebo uzyskali Kim i wsp. (2002) i Grant i wsp. 

(2003). Próbowano również stosować sertralinę (Saiz-Ruiz i wsp. 2005), citalopram (Zimmerman  

i wsp. 2002) i escitalopram (Grant i wsp. 2006). Innym badanym lekiem o wpływie na układ 

serotoninergiczny był antagonista receptorów serotoninergicznych nefazodon. W próbie otwartej 

wykazano, że 12 z 14 pacjentów osiągnęło satysfakcjonujące wyniki (Pallanti i wsp. 2002). 

Na unitarystycznej teorii nałogów i uzależnień, która zakłada, że ich etiopatogeneza 

sprowadza się do uzależnienia od przyjemności, głównie od fazy konsumacyjnej związanej  

z agonistycznym wpływem endogennych substancji morfinopodobnych – endorfin na receptory 

opioidowe, opiera się terapia antagonistami tych receptorów (tzw. „blokerami”), które mając 

większe powinowactwo receptorowe niż endorfiny blokują ich dostęp do receptorów. Efektem tego 

jest niedoznawanie euforii a co za tym idzie, wygaszanie efektu wzmocnienia pozytywnego. W tym 

celu stosuje się głównie dwa leki: dobrze znany z leczenia uzależnienia od alkoholu i uzależnienia 

od opioidów naltrekson oraz wprowadzany dopiero do lecznictwa uzależnień nalmefen. Pod uwagę 

bierze się również inny rodzaj wpływu na zachowania hazardowe. 

Wśród leczonych naltreksonem obserwowano 75% przypadków, w których poprawę 

określono jako znaczną lub bardzo znaczną, natomiast u otrzymujących placebo takich przypadków 

było jedynie 24% (Kim i wsp. 2001). Grant i wsp. (2006) wykazali, że wystarczająca jest dobowa 

dawka 50mg. W bardziej poprawnych metodologicznie badaniach nie udało się wykazać 

zakładanego efektu naltreksonu zarówno na uzależnienie od alkoholu jak i współwystępujące z nim 

patologiczne hazardowanie się (Toneatto i wsp. 2009). 

W poprawnych metodologicznie (losowy dobór pacjentów, grupa kontrolna z placebo, 

podwójne zaślepienie - RCT) badaniach stosowano nalmefen lub placebo u 207 osób  

z patologicznym hazardem (Grant i wsp. 2006). Najlepsze wyniki osiągnięto w grupie pacjentów 

leczonych 25mg dawką nalmefenu (59,2% znaczna lub bardzo znaczna poprawa), podczas gdy  

u otrzymujących placebo taką poprawę osiągnęło zaledwie 34% osób. W grupie leczonych większą 

dawką nalmefenu (50mg i 100mg), mimo poprawy zauważono złą tolerancję leku. Ten sam zespół 

badał 3 grupy pacjentów: leczonych 20 mg lub 40 mg nalmefenu oraz otrzymujących placebo  

i wykazał, że nalmefen niezależnie od dawki nie jest bardziej skuteczny niż placebo, ale gdy  



w analizie uwzględniono tylko pacjentów, którzy przeszli pełną procedurę leczenia, to nalmefen  

w dawce 40mg/d okazał się bardziej skuteczny niż placebo (Grant i wsp. 2010). 

Inni badacze zwracają uwagę na wpływanie na mechanizmy motywacyjne, które związane 

są głównie z układem dopaminergicznym. W pojedynczych próbach oceniano skuteczność 

bupropionu SR, leku przeciwdepresyjnego zwiększającego przekaźnictwo dopaminergiczne  

i noradrenergiczne, stosowanego głównie w leczeniu uzależnienia od tytoniu (Black 2004, Dannon  

i wsp. 2004, 2005 a i b). 

Ten sam sposób myślenia stał się podstawą zastosowania disulfiramu. Tym razem nie 

wykorzystywano jego właściwości hamowania aktywności dehydrogenazy aldehydowej (co stosuje 

się w wymuszaniu abstynencji od alkoholu), ale właściwość zmniejszania aktywności beta-

hydroksylazy dopaminy, co zwiększa przekaźnictwo dopaminergiczne. Mutschler i wsp. (2010) 

opisali pacjenta uzależnionego od alkoholu i patologicznie hazardującego się, który w czasie 

leczenia disulfiramem zauważył gwałtowne zaprzestanie zainteresowania hazardem i nie wrócił  

do niego po roku od zaprzestania kuracji disulfiramem. 

W lecznictwie uzależnień z dość dobrym skutkiem stosuje się leki o działaniu 

przeciwdrgawkowym, choć – oczywiście – mechanizm ich wpływu na zachowania nałogowe jest 

inny niż przeciwdrgawkowy. Dotyczy to w szczególności jednego z nowszych leków tej grupy  

– topiramatu. (Dannon i wsp. 2005). Wykazano całkowitą poprawę u 9 z 12 a częściową  

u pozostałych 3 osób (Dannon i wsp. 2005). Przy porównywaniu osób leczonych topiramatem  

z otrzymującymi placebo, obserwowano lepsze wyniki w skalach nasilenia hazardu w grupie  

z lekiem aktywnym (Berlin i wsp. 2011) 

W innych badaniach na małych grupach porównywano skuteczność leków o różnych 

mechanizmach działania (Dannon i wsp. 2007). Stwierdzono znaczna poprawę u 3 z 6 leczonych 

fluwoksaminą, 6 z 9 – topiramatem, 11 z 18 – bupropionem SR i 6 z 10 – naltreksonem. 

Negatywne wyniki uzyskano natomiast w czasie leczenia akamprozatem (wpływającym 

„tonizująco” na układ glutaminianergiczny) oraz baklofenem (Dannon i wsp.2011). 

Powyższy przegląd badań wykazał, że farmakoterapia lekami o różnych mechanizmach 

działania na ogół przynosi zadawalające wyniki w terapii patologicznego hazardu i jest dobrze 

tolerowana. Próby lekowe mają jednak charakter wstępny, i o ile są wystarczająco zachęcające do 

konfirmowania wyników na większych grupach pacjentów i bardziej poprawnej metodologii 

(randomizowanie pacjentów, próby podwójnie ślepe, doprecyzowanie kryteriów wyleczenia lub 

poprawy etc.). Zastrzeżenia budzi również fakt, że większość pozytywnych wyników dotyczyła 

krótkiego okresu w czasie i po leczeniu. W pojedynczych badaniach o dłuższym okresie obserwacji, 

pozytywne rezultaty wydają się zanikać. Może to być przesłanką do wydłużenia farmakoterapii. 



Niejasne są relacje między psycho- i farmakoterapią, choć z większości badań wynika,  

że oczekiwany wpływ leków na zachowanie wypływał głównie z farmakoterapii. 

 

Wnioski 

1. Farmakoterapia patologicznego hazardowania się przynosi wiele obserwacji zachęcających 

do kontynuowania prób klinicznych. 

2. Obecny stan wiedzy na temat farmakoterapii patologicznego hazardowania się nie pozwala 

na rekomendowanie żadnego z badanych leków do rutynowego stosowania. Niemniej, 

wydaje się dopuszczalne eksperymentalne (ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi) 

próbowanie tych leków u pacjentów ze szczególnie dotkliwymi szkodami spowodowanymi 

hazardem, którzy z różnych względów nie mogą bądź nie chcą korzystać z innych form 

pomocy, albo gdy inne oddziaływania są nieskuteczne. 

 

 

Piśmiennictwo u Autora 

 



 
 
 

Roman Pomianowski  

Zadłużenie i niewypłacalność, problemy osoby zadłużonej   

(fragmenty rozdziału z przygotowanej do druku książki nt. hazardu, problemów z nim 

związanych oraz form pomocy) 

Specyfika problemu zadłużenia i niewypłacalności 

Wśród wielu problemów z jakimi borykają się patologiczni hazardziści, jednym  

z najpoważniejszych, a często najpoważniejszym, jest problem zadłużenia  

i niewypłacalności
1
. Bardzo często odbierają one motywację do poszukiwania pomocy  

i podejmowania prób leczenia oraz bywają powodem podejmowania prób samobójczych. 

Naturę sytuacji niewypłacalności dobrze oddaje niesympatycznie brzmiący  

i niechętnie dziś używany synonim: „bankructwo” (Magierowski, 2005) - niewypłacalność to: 

porażka, krach,  katastrofa, o  poważnych konsekwencjach dla wszystkich kluczowych sfer 

życia dłużnika. To sytuacja narastającego kryzysu, najczęściej przerastającego możliwości  

i zasoby zaradcze osoby zadłużonej, która nie zażegnana w porę, szybko przybiera postać 

przewlekłą. 

Z perspektywy ekonomicznej, niewypłacalność, to znaczący problem dla systemu 

bezpieczeństwa finansowego wszystkich obywateli – rzutuje wprost na sytuację 

instytucjonalnych i fizycznych wierzycieli. Z perspektywy społecznej zaprzestanie obsługi 

swoich zobowiązań finansowych, spłacania długów (i to niezależnie od przyczyn) narusza 

fundamentalne zasady zaufania i odpowiedzialności konieczne w relacji  pomiędzy 

wierzycielem i dłużnikiem – rodzi ostry sprzeciw i dezaprobatę społeczną. 

Z perspektywy psychologicznej – niewypłacalność to wprawdzie obiektywnie sytuacja 

trudna, jednak często postrzegana jako zawiniona przez samego dłużnika - skutek jego 

lekkomyślności, nieodpowiedzialności, ryzykanctwa, chciwości lub konsekwencja innych 

tzw. „patologii społecznych”, w szczególności uzależnienia od alkoholu, hazardu, itd. 

Zadłużenie traktowane jest najczęściej w kategoriach skutków, negatywnych konsekwencji 

innych /zasadniczych/ problemów, które powinny ustać samoistnie z chwilą likwidacji 

przyczyny, a przecież tak się nie dzieje, np. w terapii hazardu 

Z powyższych powodów problem niewypłacalności dłużniczej  wydaje się 

obiektywnie trudny do rozwiązania, a cele i specyfika pomocy osobom zadłużonym niejasne.   

                                                           
1
 Obecnie problem dotyczy 2.084,610 Polaków

1
, zalegających ze zobowiązaniami na łączną kwotę 34,35 mld zł, 

/średnio na osobę 16.477zł/. 



 
 
 

Poszukiwania efektywnych strategii pomocy zadłużonym utrudnia brak 

usystematyzowanej wiedzy teoretycznej
2
 oraz szerszych doświadczeń praktycznych /dobrych 

praktyk/ w pracy z osobami niewypłacalnymi. 

 

Główne elementy Programu Wsparcia Zadłużonych  

Cykl zajęć dla osób zadłużonych i ich najbliższych: 

A. Grupa edukacyjna – cykl 8 spotkań poświęconych podstawowym zagadnieniom 

dotyczacym perspektywy wychodzenia z zadłużenia. Przekazywana i porządkowana jest 

wiedza  na temat istoty, mechanizmów, konsekwencji niewypłacalności, tak  

w płaszczyźnie psychologicznej jak i prawnej oraz finansowej. Podejmowane są zagadnienia 

powiązane z zadłużeniem i niewypłacalnością np. przemocy ekonomicznej, uzależnień, 

hazardu. Istotną częścią bloku edukacyjnego są zagadnienia dotyczące praw obywatelskich  

i konsumenckich, procedur urzędowych, możliwości uzyskiwania pomocy (np. prawnej), itd.  

Szczegółowy zestaw tematów realizowanych w Programie, przedstawia się następująco: 

1. „Wszyscy jesteśmy zadłużeni” – psychologiczna sytuacja zadłużenie – podstawowe 

założenia Programu Wsparcia. 

2. ”Stres zadłużenia” – jak radzić sobie ze szczególnie trudnymi uczuciami: lęku, wstydu, 

poczucia winy, żalu - zagrożenie wyuczoną bezradnością dłużniczą. 

3. ”Czy można odziedziczyć długi” – co mówi prawo cywilne w kwestii zadłużenia, jak 

można bronić się przed skutkami zadłużenia osób najbliższych? 

4. ”Zarządzanie budżetem domowym” – podstawy zarządzania finansami osobistymi. 

5. ”Przemoc ekonomiczna w domu dłużnika” – przejawy, jak sobie radzić, gdzie szukać 

pomocy. 

6. ”Zagrożenie kompulsywnym zadłużeniem” – uzależnienia od zakupów, hazardu, itd. 

7. ”Prawo karne w kwestiach zobowiązań finansowych – czy za długi można trafić  

do więzienia?" 

8. ”Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec …” 12 Kroków Anonimowych Dłużników  

w praktyce”.  

 W trakcie zajęć edukacyjnych po prezentacji omawianego tematu uczestnicy zachęcani 

są do dzielenia się swoimi doświadczeniami, zadawania pytań, co staje się okazją  

                                                           
2
 W przeglądzie kluczowych, polskojęzycznych   pozycji literatury przedmiotu dokonanym przez autora: 

Wąsowicz-Kiryło  2008, Tyszka, red. 2004, Simmel, 1997 nie pojawia się wprost problem zadłużenia osobistego 

– jego życiowych, a w szczególności psychologicznych konsekwencji.  



 
 
 

do wzajemnego poznania się, integrowania uczestników. Grupa ma charakter otwarty,  

spotyka się raz w tygodniu, trwa 2 h. Stały zestaw tematów jest powtarzany  

w kolejnych cyklach Programu, co umożliwia funkcjonowanie grupy w systemie rotacyjnym. 

 

B. Grupa warsztatowa – trening podstawowych  kompetencji radzenia sobie  

z zadłużeniem. To praca w mniejszych /8 - 10 osobowych/ grupach dobieranych zgodnie  

z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników. Tematyka warsztatów nawiązuje  

do programu zajęć edukacyjnych i jest okazją praktycznego ćwiczenia wybranych 

umiejętności. 

Obecnie realizowany cykl  poświęcony jest następującym zagadnieniom:  

 

1/Konstruktywne – destruktywne strategie radzenie sobie ze stresem zadłużenia. 

 Ćwiczenia dotyczą umiejętności rozpoznania osobistych symptomów stresu, stylu 

reagowania /mocnych – słabych stron/, potrzeb i możliwości poszukiwania bardziej 

konstruktywnych strategii. Prezentowane są wybrane metody pracy nad szczególnie trudnymi 

uczuciami, np. wstydem, żalem, złością. Omawiane są zasadny prowadzenia dziennika uczuć, 

poszukiwania konstruktywnych form odreagowania, relaksacji. Analizowane są potencjalne 

zasoby chroniące uczestnika, w szczególności źródła wsparcia. 

 

2/Historia mojego zadłużenia – bilans szkód i problemów. 

 Już w trakcie pierwszych zajęć edukacyjnych uczestnicy otrzymują teczkę  

z zestawem materiałów pomocniczych, krótkich tekstów oraz instrukcji i arkuszy  

do ćwiczeń wykonywanych samodzielnie – prac domowych. Pierwszym zadaniem 

standardowym dla wszystkich uczestników jest   opracowanie historii swego zadłużenia. 

Wzór arkusza w załączeniu /w aneksie Zał. nr 5.1 i 5.2/. Jej szczegółowe opracowanie spełnia 

kilka funkcji. Po pierwsze dla dłużnika jest formą konfrontacji ze swą aktualną sytuacją. 

Często dokonywaną w sposób tak systematyczny i rzetelny po raz pierwszy  

– uświadamia skalę problemu, nie tylko dynamiką narastania, wielkość zaległych zobowiązań 

ale i status poszczególnych zaległości – np. to czy umowy kredytowe zostały już 

wypowiedziane, czy trwa proces egzekucji, itd. Przygotowanie pisemnej analizy, 

inwentaryzacji służy nie tylko dłużnikowi – pogłębieniu autodiagnozy własnej sytuacji. 

Każdorazowo jest ono przedmiotem oceny dokonywanej wspólnie  z doradcą finansowym lub 

prawnikiem. Idzie o określenie możliwych i koniecznych działań formalnych  zmierzających 



 
 
 

do uporządkowania sytuacji – np. ubiegania się o odroczenie płatności, konsolidację 

zobowiązań, zawieszenie lub wycofanie egzekucji, itd. 

Opracowana historia zadłużenia jest materiałem do pracy warsztatowej nad bilansem szkód  

i problemów spowodowanych zadłużeniem. Zgodnie z arkuszem  „Bilans szkód” /Aneks zał. 

nr 5.3/ uczestnicy określają skutki i konsekwencje zadłużenia w kluczowych sferach swego 

życia. 

3/Budżet domowy – jak zbilansować wpływy i wydatki. 

 Problem równoważenia budżetu domowego jest kluczowym wyzwaniem dla osób 

zadłużonych. Często ich sytuacja finansowa jest trudna z powodu w ogóle niskich dochodów 

/utrzymywanie się z renty, zasiłku/ a staje dramatyczna się z powodu egzekucji zaległości. 

Racjonalne zarządzanie finansami osobistymi zalecane wszystkim, u dłużników staje się 

zadaniem priorytetowym. W zajęciach warsztatowych poświęconych temu zagadnieniu 

omawia się praktyczną użyteczność rekomendowanych strategii oraz podstawowe sposoby  

i narzędzia tworzenia budżetu domowego. Materiały pomocnicze do zajęć znajdują się  

w Aneksie Zał. nr 5.4 . 

 

4/Planowanie zmiany w zarządzaniu własnymi finansami. 

Opracowany wcześniej ramowy plan zmian w gospodarowaniu pieniędzmi wymusza 

eliminację lub znaczącą modyfikację licznych destruktywnych nawyków, opanowanie 

nowych umiejętności, często zasadniczą zmianę stylu życia dłużnika. Jedną z kluczowych,  

w szczególności dla osób doświadczających bezradności jest racjonalne i efektywne 

planowanie i wdrażanie zmian. Proponowane zajęcia zapoznają uczestników z podstawowymi 

zasadami, przeprowadzając ich praktycznie przez najistotniejsze etapy procesu  

- zaplanowania konkretnej /drobnej/ zmiany. Realizacja opracowanego planu staje się 

kolejnym zadaniem domowym, praktycznym sprawdzianem użyteczności proponowanego 

narzędzia. /Aneks Zał. nr 5.5/ Ewentualne trudności i problemy w realizacji, konieczne 

modyfikacja omawiane są indywidualnie z konsultantem. 

Nabyte umiejętności są dalej trenowane i utrwalane w innych obszarach życia dłużnika,  

by służyć dobremu przygotowaniu i realizacji Indywidualnego Planu Wyjścia z Zadłużenia. 

 

6/Umiejętności ważne w poszukiwaniu rozwiązań.  

 Zajęcia zawierają  elementy treningu negocjacji, asertywności i innych kompetencji 

interpersonalnych przydatnych dłużnikowi w trudnych relacjach,  w szczególności  



 
 
 

z wierzycielami– pracownikami banków, windykacji, itd. W inscenizowanych sytuacjach 

trenowane są więc umiejętności nawiązywania kontaktu, spokojnego ale stanowczego 

dyskutowania, argumentowania swoich racji, obrony przed napastliwością czy manipulacją. 

Cenne okazują się umiejętności obrony przez nachalnym telemarketingiem i agresywną 

telewindykacją. Ćwiczenie asertywnego odmawiania uświadamia przy okazji potrzebę 

opanowania umiejętności odmawiania samemu sobie – samokontroli impulsów, zachcianek. 

 

7/Warsztat - racjonalnej terapii zachowania. 

 W całym prezentowanym podejściu ogromną wagę przywiązuje się do pracy nad 

przekonaniami dłużników – trening bezradności deformuje je czyniąc irracjonalnymi.  

U dłużników najczęściej przybierają one postać zdradliwych, katastroficznych założeń na 

temat siebie i swojej sytuacji, totalnego sceptycyzmu i pesymizmu. Nie wyklucza to wcale 

skłonności do myślenia magiczno – życzeniowego podpowiadającego wiarę w cudowne 

rozwiązania i/lub wyczekiwanie na samoistne rozwiązanie, np. oddłużeniową amnestię, 

przedawnienie zobowiązań, itd. Realizowany z dłużnikami trening RTZ ćwiczy umiejętność 

rozpoznawania „niezdrowych” schematów myślenia i przekonań w codziennych sytuacjach 

życiowych oraz pracy nad ich zmianą. Szczególną uwagę przywiązuje się do identyfikowania 

fałszywych, irracjonalnych przekonań skutkujących uczuciami smutku, złości, poczucia winy 

i wstydu. Zajęcia realizowane są przez certyfikowanego terapeutę RTZ, w oparciu  

o standardową procedurę oraz formularz RSA w wersji grupowej. (Maultsby 2008) 

 

8/Indywidualny Plan Wyjścia z zadłużenia /IPW/ 

 Program Wsparcia Zadłużonych nie jest ofertą terapeutyczną – doświadczenie 

niewypłacalności w proponowanym podejściu nie jest traktowane w kategoriach zaburzenia, 

czy choroby wymagającej leczenia.  Z całą pewnością jest to sytuacja ostrego, często 

długotrwałego kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu dłużnika we wszystkich sferach 

/fizycznej, psychicznej, społecznej, itd. /, rzutującego wprost na jego sposób radzenie sobie  

w kluczowych obszarach życia – rodzinnego, zawodowego, itd. Dłużnik, który utracił 

kontrolę nad swoimi finansami, /stał się niewypłacalny/ doświadcza nie tylko poważnego 

stresu. Podejmując nieefektywne próby rozwiązania swych problemów /często obiektywnie 

przerastających jego możliwości/ nie tylko ponosi kolejne porażki, stopniowo uczy się, że nie 

ma żadnego wpływu na swoją sytuacje - popada w bezradność.  

 Cała oferta zajęć zmierza do stopniowego eliminowania symptomów wyuczonej 

bezradności – kluczową w tym rolę odgrywa przygotowanie Indywidualnego Planu Wyjścia  



 
 
 

z Zadłużenia,  zgodnie, z którym, dłużnik w zaplanowanej przyszłości, podejmie stopniową  

i systematyczną spłatę swych zobowiązań. BEZ – RADNOŚĆ to w istocie deficyt, brak 

koncepcji, pomysłu,  umiejętności planowania i konsekwentnego realizowania działań 

celowych, szczególnie w perspektywie dłuższej niż do kolejnego „pożaru”.. Warunkiem 

wyjścia poza schemat działań nawykowych /np. obliczonych na kompulsywne uzyskiwanie 

ulgi/ jest stworzenie rodzaju „mapy drogowej – planu podróży”. Określa on nie tylko cele 

strategiczne /do czego chcemy dość/, etapowe przez które należy zmierzać poszukując 

optymalnej trasy ale i oznacza obszary szczególnych utrudnień i zagrożeń. Dobre logistyczne 

przygotowanie podróży wymaga precyzyjnego skalkulowania koniecznych środków  

i zasobów, np. kompetencji, czasu, energii, itd. Wszystko to powinien zawierać dobry plan 

podróży w nieznane – plan koniecznych zmian zwiększających szansę odniesienia sukcesu. 

Programowanie sukcesu odbudowującego stopniowo poczucie sprawstwa 

niewypłacalnego dłużnika  wymaga zaplanowania adekwatnych /koniecznych/ działań, 

podejmowanych we właściwym momencie.  

Zasadniczymi perspektywami planowania działań IPW powinny więc być:  

Bieżący dzień – wszystko, co zapewni sukces zgodnie z zasadą „Programu 24 Godzin” AA. 

Działania służące wprowadzaniu porządku i zdrowej dyscypliny /punktualność/, dbałość  

o swoją kondycje, samopoczucie, otoczenie, bieżące kwestie socjalne, bytowe. Szczegółowe 

oznaczenie działań wymagających szczególnej uwagi i eliminacji – nie pójdę do kasyna, nie 

skorzystam z karty kredytowej
3
, nawet w potrzebie, itd. Użyteczne w planowaniu dnia  

są wszystkie zasady, procedury i narzędzia polecane przez AA.
4
 Powstaje w ten sposób zbiór 

nowych reguł i zasad postępowania, codzienne zdrowe nawyki i rytuały – np. podsumowanie 

dnia, umożliwiające nie tylko dokonanie bilansu dokonań /”doświadczenie satysfakcji”/,  

ale też racjonalne planowanie działań i spraw dających się przewidzieć na dzień następny. 

Plan tygodnia – to racjonalne zagospodarowywanie podstawowych sfer aktywności – praca, 

wypoczynek, życie towarzyskie, itd. To także planowanie cyklicznych działań służących 

realizacji Programu – np. udział w grupie wsparcia. 

Plan miesiąca – szczególnie istotny dla planowania spraw finansowych wynikający  

z najczęściej miesięcznego cyklu uzyskiwania przychodów i regulowania głównych 

zobowiązań. To procedura planowania nadchodzących wydatków oraz monitorowania, 

rozliczania okresu minionego – bilans miesiąca. 

                                                           
3
 W szczególnych sytuacjach proponuje się oddanie lub nawet zniszczenie karty kredytowej 

4
 Np. w publikacjach: Życie w trzeźwości, Program HALT. 



 
 
 

Indywidualny Plan Wyjścia zakłada konkretne działania w kluczowych sferach życia 

osoby zadłużonej, zawsze możliwie precyzyjne  określane zgodnie z jej sytuacją i potrzebami. 

Przybiera formę pisemnego harmonogramu działań w oparciu o indywidualna analizę,  

z możliwie precyzyjne określonymi terminami, miejscami realizacji, planem awaryjnym.  

Po dopracowaniu z konsultantem staje się podstawą kontraktu zawieranego, w zależności od 

okoliczności z samym sobą lub np. kontraktu socjalnego zawieranego z placówka pomocy 

społecznej, umowy z windykatorem. Zgodnie z przyjętym założeniem IPW powinien 

podlegać przeglądowi i aktualizacji w cyklu kwartalnym, chyba, że trudności w jego realizacji 

wymagają pilnej korekty. 

C. Indywidualne doradztwo 

 Równolegle z zajęciami grupowymi uczestnicy programu korzystają z  indywidualnego 

wsparcia i doradztwa: psychologicznego, prawnego,, finansowego. Z porad korzystają także 

osoby zgłaszające się doraźnie, w zależności od potrzeb zachęcane są do udziału w całym lub  

wybranych elementach Programu. 

D. Punkt konsultacyjno-informacyjny  

 Użytecznym narzędziem pomocy osobom w kryzysie zadłużenia są funkcjonujące 

lokalnie telefony zaufania  lub inne punkty konsultacyjne, udzielające bieżących informacji  

i wsparcia. Po podstawowym przeszkoleniu dyżurujących osób mogą one informować  

o proponowanej ofercie, warunkach udziału w Programie, terminach spotkań, itd. 

zapewniając – tzw. „pierwszy kontakt”. 

E. Grupa Anonimowych Dłużników 

 Naturalnym uzupełnieniem tzw. „profesjonalnej” oferty Programu Wsparcia 

Zadłużonych powinno być środowisko samopomocowe funkcjonujące w oparciu  

o identyczny, jak we Wspólnocie  AA Program 12 Kroków i 12 Tradycji. Brak doświadczeń 

funkcjonowania Wspólnoty Anonimowych Dłużników w Polsce, jest istotnym 

ograniczeniem, lecz w czasach mediów elektronicznych, możliwym do pokonania. Wszystkie 

podstawowe informacje i materiały dostępne są na stronie http://www.debtorsanonymous.org. 

Po przetłumaczeniu podstawowych tekstów Wspólnoty AD i zarekomendowaniu idei  

uczestnikom Programu Wsparcia wydaje się, że tylko kwestią czasu będzie powstanie 

pierwszej w pełni samodzielnie funkcjonującej grupy. Na dziś główną barierą wydaje się brak 

liderów, dysponujących osobistym „doświadczeniem, siłą i nadzieją żeby rozwiązać swój 

problem i pomagać innym w wyjściu z zadłużenia” (…) „nieść posłanie innym dłużnikom.”
5
 

                                                           
5
 Fragmenty z Preambuły i 12 Kroku ProgramuAD. 

http://www.debtorsanonymous.org/


 
 
 

Innym poważnym ograniczeniem jest dominujący ciągle wstyd przed przyznaniem się  

do własnego „bankructwa” i problemów finansowych, powstrzymujący przedstawicieli 

pokrewnych ruchów do szerszego zaangażowania się i wsparcia powstającej grupy AD.  

 W ramach wspomagania tego procesu za celowe uznano wprowadzenie szerszych 

informacji o Wspólnocie AD w części edukacyjnej Programu Wsparcia, /temat 8/ oraz 

udostępnianie uczestnikom podstawowych materiałów informacyjnych /Preambuła, Kroki, 

Tradycje/.  Dla zintensyfikowania działań rozpoczęto organizację otwartych /spikerskich/ 

mitingów, korzystając z doświadczeń głównie trzeźwiejących od już dłuższego czasu 

przedstawicieli Wspólnot AA i AH. Obserwując fenomen rozwoju  samopomocy Polsce, 

pozostaje mieć nadzieję, że z czasem podobne zjawisko dotyczyć będzie WspólnotyAD, 

zasadniczo zwiększając dostępność pomocy osobom zadłużonym. 

 

Podsumowanie i wnioski  

 Spojrzenie na niewypłacalność w kategoriach problemu samego w sobie  – poważnego 

kryzysu życiowego i to niezależnie od przyczyn, które go wywołały /zawinionych przez 

dłużnika czy całkowicie losowych/ pozwala nie tylko lepiej zrozumieć paradoksalną logikę 

zachowania dłużników – może stać się podstawą do sformułowania bardziej ogólnych, 

wskazań dotyczących pomagania osobom, które utraciły kontrolę nad swoimi finansami. 

1. Po pierwsze zapobiegać a jeśli już się zdarzy to możliwie wcześnie podejmować 

interwencje przerywające błędne koło spirali zadłużenia. Postulat w równym stopniu zasadny 

dla osób zadłużonych, jak i w szczególności dla osób z ich otoczenia. 

2. Zidentyfikowanie i nazwanie problemu /niezależnie od stanu zaawansowania zadłużenia/  

to skonfrontowanie dłużnika z rzeczywistością. Maksymalnie życzliwe, ale i rzeczowe 

pokazanie i uświadomienie narastających konsekwencji, bez uciekania się do analizy 

przyczyn czy okoliczności powstania zadłużenia. Bardziej analiza i ocena dotychczas 

podejmowanych, najczęściej nieskutecznych ,strategii poradzenia sobie, niż poszukiwanie 

winnych. 

3. Ocena aktualnej sytuacji dłużnika – wszechstronna ocena, tak stanu i statusu jego 

zadłużenia, jak i  innych aspektów jego położenia – stanu psychofizycznego, rodzinnego, 

zawodowego, prawnego, itd. umożliwiająca określenie możliwych i koniecznych działań oraz 

priorytetów. 



 
 
 

4.  Rozważenie potrzeb i możliwości – zależnych od indywidualnej oceny sytuacji dłużnika 

jak i jego zasobów. 

5. Opracowanie planu koniecznych działań – w perspektywie doraźnej, np. udziału w PWZ, 

jaki i długofalowej, zgodnie z Indywidualnym Programem Wyjścia z Zadłużenia. 

6. Zaoferowanie pomocy i uzyskanie zobowiązania dłużnika – zawarcie kontraktu. 

7. Realizacja planu wyjścia z zadłużenia i monitorowanie postępów. 

 

„Kryzys jest doświadczeniem zdarzenia albo sytuacji jako przeszkody nie  

do zniesienia, której pokonanie przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie 

 z trudnościami dotkniętego nim człowieka. (…) jest on jednocześnie zagrożeniem  

i okazją (…) zawiera w sobie zalążek rozwoju i bodziec do zmian. (…) stawia ludzi 

przed koniecznością dokonywania wyborów.” [R.K.James, B.E.Gilland (2008) s.46]. 

 

Piśmiennictwo – u Autora 

 



David Magalon
1
 

Hazard patologiczny (podejście medyczne) 

Historycznie, w klasyfikacji psychiatrycznej jaką jest DSM-IV, mówi się  

o uzależnieniu a nie o nałogu. Niniejszy artykuł ma na celu zoperacjonalizowanie wyników 

badań tak, aby wszyscy korzystali z tych samych kryteriów oceny zaburzeń zdrowia 

psychicznego, celem umożliwienia porównania wyników różnych. Termin uzależnienie 

odnosi się do substancji psychoaktywnych. Jest to kategoria w klasyfikacji DSM-IV zupełnie 

odrębna od tego, co nazywamy nałogiem czynnościowym. Jeśli przyjmiemy taki punkt 

widzenia, wówczas gry hazardowe (gry na pieniądze), zaburzenia zachowania związane  

z odżywianiem, kompulsywne zakupy oraz uzależnienie od gier wideo będą wyłączone  

z obszaru uzależnień. Termin uzależnienie jest terminem odwołującym się do substancji 

psychoaktywnych.  

Możliwe są trzy sposoby konsumpcji jeśli mamy do czynienia z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych: używanie, nadużywanie i zależność. 

Termin używanie obejmuje zespół zachowań konsumpcyjnych substancji 

psychoaktywnych, które nie powodują ani komplikacji somatycznych ani innych szkód. Ten 

typ zachowań nie jest sposobem radzenia sobie z problemami i co warto zaznaczyć – takie 

używanie substancji psychoaktywnych nie musi mieć podłoża patologicznego.  

Termin nadużywanie wskazuje na powtarzającą się konsumpcję, która zaczyna 

powodować szkody somatyczne, psycho-emocjonalne i społeczne. Szkody te mogą dotyczyć 

jednostki, środowiska czy społeczeństwa. Patologiczny charakter jest tutaj zdefiniowany 

przez powtarzanie konsumpcji i obecność szkód. 

Termin zależność odnosi się do dwóch zjawisk: tolerancji i odstawienia. 

Tolerancja opiera się na mechanizmach neurobiologicznych, których konsekwencją będzie 

zwiększanie dawek substancji psychoaktywnych celem uzyskania tego samego efektu. 

Odstawienie opiera się na innych mechanizmach neurobiologicznych i będzie wywoływało 

objawy fizyczne i psychiczne w przypadku braku możliwości spożycia substancji 

psychoaktywnej. 

                                                           
1 David Magalon jest lekarzem praktykiem, psychiatrą i specjalistą leczenia uzależnień w szpitalu Sainte-Marguerite na oddziale 

Profesora Lançon-a w Marsylii. Jest on odpowiedzialny za konsultacje dotyczące uzależnień behawioralnych, specjalizuje się w 

uzależnieniach od gier hazardowych (we Francji gry hazardowe określane są często jako «gry na pieniądze» , «gry pieniężne» - przyp. red.). 

 



Na poziomie neurobiologicznym, liczne badania neuropsychologiczne, 

neurobiologiczne, w zakresie obrazowania mózgu pokazują, że w przypadku nałogu lub 

uzależnienia mózg przestaje funkcjonować prawidłowo. Strukturą mózgu, która jest 

szczególnie zaangażowana w te procesy jest centrum nagradzania (układ nagrody, ośrodek 

przyjemności – przyp. red.) umiejscowione w układzie mezolimbicznym. Zakłócenie 

mechanizmów mózgowych jest odpowiedzialne za trudności związane z kontrolowaniem 

zachowania związanego z uzależnieniem.  System dopaminergiczny mezo-korowo-limbiczny 

jest podstawowym systemem, który ma za zadanie uruchomianie i podtrzymywanie zachowań 

koniecznych do przeżycia jednostki w świecie. System ten aktywuje się od najwcześniejszego 

dzieciństwa. W okresie niemowlęcym, pobudzany jest on w momencie ssania piersi. To 

właśnie pobudzanie informuje, że zachowanie, które właśnie jest realizowane jest dobre dla 

danej jednostki i, że powinno być  powtarzane w celu doświadczenia przyjemności. Taki 

mechanizm jest skuteczny dla odżywiania się, ale jest również efektywny dla aktywności 

seksualnej, dzięki czemu zapewnił przetrwanie życia na ziemi od tysięcy lat. Zażywanie 

substancji psychoaktywnej będzie oddziaływało bezpośrednio na poziomie centrum 

nagradzania i będzie miało pozytywny wpływ na uwalnianie neuroprzekaźnika - dopaminy. 

Substancja psychoaktywna ingeruje w system nagradzania i może wywoływać przyjemność 

dużo większą od wszystkich nagród naturalnych. 

W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z zachowaniami, model 

nadużywanie/uzależnienie nie jest do końca adekwatny. W istocie żadna substancja 

chemiczna nie pojawia się na poziomie układu nagrody. Poza tym, fizyczne objawy 

odstawienia niemal nie istnieją. W związku z tym aktualnie preferowane jest pojęcie nałogu. 

Nauka o nałogach jest nauką stosunkowo młodą, która obejmuje zarówno zachowania 

związane z zażywaniem substancji jak również wszystkie nałogi behawioralne. Goodman 

poświęcił wiele pracy pojęciu nałogu usiłując wyodrębnić  czynnik wspólny dla nałogów 

behawioralnych i nałogów od substancji. W efekcie tej pracy zdefiniował on nałóg jako silną, 

trwałą i nadmierną skłonność do angażowania się w zachowania dostarczające przyjemności 

i/lub unikania negatywnych uczuć. Zachowania te charakteryzują się nawracającą 

niezdolnością do kontrolowania zachowania i kontynuowaniem tych zachowań pomimo 

negatywnych konsekwencji. Innymi słowy, nałóg jest odpowiedzialny jednocześnie  

za doświadczanie przyjemności (to czynnik wzmacniający pozytywnie zachowanie nałogowe) 

i za unikanie efektów negatywnych, jak stres, niepokój, depresja (to czynnik wzmacniający 

negatywnie zachowanie nałogowe). 



Zanim przystąpimy do omówienia problematyki uzależnienia od gier hazardowych 

ważnym wydaje się zdefiniowanie tego, czym jest gra. Roger Caillois określa grę jako 

czynność wolną i dobrowolną, źródło radości, oddzieloną i starannie odizolowaną od reszty 

egzystencji, jak również dokonaną w określonych granicach czasu i miejsca. Powinna być ona 

niepewna i posiadać określone, niezależne i niepodważalne zasady . Wreszcie, powinna ona 

być fikcyjna i powinna jej towarzyszyć szczególna świadomość innej rzeczywistości. Można 

wyróżnić cztery rodzaje gier: agon, które opierają się na współzawodnictwie; mimicry 

polegające na odgrywaniu ról i naśladowaniu; ilinx polegające na oszałamianiu i oparte na 

czystych emocjach oraz alea - kategoria, która obejmuje wszystkie gry losowe. Tym,  

co interesujące w tej klasyfikacji, jest fakt, że jeśli połączymy alea i ilinx, to znaczy gry 

losowe i gry opierające się na czystych emocjach, możemy zdefiniować kategorię gier 

hazardowych (gier na pieniądze). Jeśli połączymy agon i mimicry, to znaczy gry opierające 

się na współzawodnictwie i gry polegające na odgrywaniu ról, wówczas możemy zdefiniować 

kategorię gier video. Głównym celem opracowania takiego modelu jest zrozumienie 

dlaczego, pomimo przynależności do tej samej kategorii nałogów, czymś innym jest 

wspieranie osoby cierpiącej na uzależnienie od gier hazardowych i osoby cierpiącej  

na uzależnienie od internetowych gier video. De Possel definiuje trzy formy gier: gry 

strategiczne, gry hazardowe (przypadku) i gry sprytu. Grą strategiczną w pełnym tego słowa 

znaczeniu są szachy. Grą przypadku jest na przykład automat losowy oraz gry lotto. Grą 

sprytu jest gra w „kamień, nożyce, papier”
2
. Zasadą gry sprytu jest próba przewidzenia tego, 

co drugi gracz zrobi jak również przewidzenia tego, co drugi gracz wyobraża sobie, że zrobi 

pierwszy gracz. W każdym z tych rodzajów gier wyróżnia się zatem odmienny poziom 

refleksji. Interesujący w tej klasyfikacji jest fakt, że pozwala ona zrozumieć dlaczego poker 

cieszy się taką popularnością. Poker jest grą  przypadku, ale jednocześnie jest grą strategiczną 

i psychologiczną. Aktualnie stanowi on najpełniejszą formę gry. Na podstawie obserwacji 

przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, stwierdziliśmy zmianę formy gier 

uprawianych przez pacjentów. Na początku, przyjmowaliśmy wielu pacjentów grających  

w kasynach oraz graczy czterdziestoletnich  stawiających zakłady. Obecnie przyjmujemy 

                                                           

2 Gra towarzyska dla dwóch lub więcej osób, składa się z kolejnych tur. W każdej turze obydwaj gracze, na umówiony sygnał, szybko 
wystawiają przed siebie dłoń, pokazującą symbol papieru, kamienia lub nożyc. Gracz, który pokazał silniejszy symbol, otrzymuje jeden 

punkt. W przypadku pokazania dwóch takich samych symboli następuje remis – punktu brak. Oto hierarchia symboli: nożyce są silniejsze od 

papieru, ponieważ go tną, kamień jest silniejszy od nożyc, ponieważ je tępi, papier jest silniejszy od kamienia, ponieważ go owija. Gracz, 
który pierwszy uzyska dziesięć punktów, wygrywa partię (przyp. red.). 

 



wielu pacjentów z problemami, czasami poważnymi, w związku z grą w pokera, którzy mają 

po dwadzieścia lat. 

 Jeśli przyjrzymy się rozwojowi oferty gier we Francji do 2000 roku, można zauważyć, 

że obrót firm „ Française des Jeux” i „ Pari Mutuel Urbain” są relatywnie stabilne, natomiast 

obroty w kasynach w związku z wprowadzeniem maszyn do gier na pieniądze, które miało 

miejsce w roku 1987, bardzo poważnie wzrosły. Mogłoby się wydawać, że aktualnie obroty 

kasyn wykazuje tendencję zniżkową z dwóch powodów: wprowadzenie kontroli tożsamości 

przy wejściu do kasyna, w celu zabronienia wstępu osobom z zakazem gry oraz 

wprowadzenie zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Co ciekawe, zakaz 

palenia papierosów nie pociągnął za sobą zmniejszenia liczby graczy, ale spowodował 

ograniczenie ilości czasu jaki gracze spędzali przy grze gdyż byli oni zmuszeni  

do przerywania danej gry w celu udania się „na papierosa”. Rynek gier we Francji szacuje się 

na 37 miliardów euro obstawionych w grze w 2008 roku ale kwota ta zupełnie nie uwzględnia 

tego co działo się w internecie w ramach oferty gier w okresie, kiedy nie były one prawnie 

zakazane. W 2008 roku, 64 % populacji zagrało przynajmniej raz w roku, co daje  

31 milionów osób, a średnia kwota obstawiona przez osobę wynosi 148 euro. Do 2010 roku 

gry organizowane były w ramach trzech odrębnych monopoli. La Francaise des Jeux (FDJ) 

oferowała gry loteryjne, zdrapki i zakłady sportowe, Le Pari Mutuel Urbain (PMU) oferowała 

zakłady wyścigów konnych, natomiast kasyna w swojej ofercie proponowały gry stołowe, 

maszyny do gry  na pieniądze oraz pokera.  Unia Europejska zmusiła Francję do liberalizacji 

rynku gier. Ustawa z dnia 12 maja 2012 roku ma na celu doprowadzenie do kontrolowanego 

otwarcia rynku gier hazardowych i pieniężnych w Internecie. Ta nowa ustawa dotyczy przede 

wszystkim zakładów sportowych,  zakładów w wyścigach konnych i pokera. Nie dotyczy ona 

ani automatów, ani gier stołowych, które pozostaną grami dostępnymi w kasynach w związku 

z faktem iż stanowią one największe niebezpieczeństwo w kwestii uzależnień. Aby uzyskać 

pozwolenie na otwarcie strony internetowej z grami 'on-line', należy wystąpić o pozwolenie 

do Autorité de Régulation des Jeux en Ligne [Urząd ds. Regulacji Gier w Internecie] 

(ARJEL). W zamian za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia, portal internetowy musi 

zobowiązać się do wprowadzenia podwójnej polityki prewencyjnej: mianowicie odnośnie 

ochrony nieletnich oraz ochrony graczy patologicznych. 

 Problem uzależnienia od gry jest problemem istniejącym od zawsze. Już za czasów 

Rzymian pisano o tym fenomenie. Dupoy i Chatagnon sporządzili w 1929 roku pierwszy opis 

kliniczny patologicznego gracza. W tym podejściu gracz przechodzi przez trzy etapy: etap 



wygranej, etap przegranej i etap rozpaczy lub depresji. W trakcie fazy wygranej, gracz 

zaczyna ogólnie wygrywać niewielkie kwoty pieniężne. Spotkanie z grą przeżywane jest  

w związku z powyższym na tym etapie w bardzo pozytywny sposób. Na etapie przegranej, 

gracz zaczyna regularnie przegrywać pieniądze. To na tym etapie będzie często próbował 

zdobyć pieniądze zwiększając liczbę zaciągniętych kredytów, a nawet popełniając akty 

przestępstwa. Na tym etapie, gracz uważa jeszcze, że uda mu się rozwiązać problemy 

finansowe dzięki grze. Na etapie rozpaczy i depresji, gracz nadal gra ale zaczyna rozumieć,  

że nie uda mu się wyjść z trudnej sytuacji finansowej dzięki grze. To właśnie na tym etapie 

gracze najczęściej zaczynają prosić o pomoc. 

 Pojęciem gry patologicznej zainteresowali się w następnej kolejności psychoanalitycy. 

Możemy przytoczyć tu Fenichel'a, który jako pierwszy wprowadził koncept "uzależnienia bez 

narkotyków" w "Psychoanalitycznej teorii nerwic" wydanej w 1945 roku. Bergler (1957) 

opisuje dwa przeciwstawne przypadki: gracza uzależnionego i gracza niedzielnego. Freud 

przeanalizował dzieło Dostojewskiego pod tytułem  "Gracz" (1973). Książka ta opisuje 

wyjątkowo dobrze przypadek kliniczny patologicznego gracza. Dostojewski był takim 

graczem patologicznym i przechodził przez liczne intensywne fazy gry w ruletkę  

w Szwajcarii, w Niemczech czy we Francji, na zmianę z okresami gdy intensywnie oddawał 

się twórczości literackiej wynikającej z konieczności szybkiego zarobienia pieniędzy.  Jako 

ciekawostkę warto dodać, że to właśnie w tym kontekście napisał "Gracza" i to w czasie 

krótszym niż miesiąc. Inna książka napisana przez Zweig'a (1927) opisuje bardzo precyzyjnie 

kliniczny przypadek patologicznego gracza. 

 Uznanie patologicznego grania jako choroby miało miejsce w 1980 roku  

w amerykańskiej "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-III). 

Patologiczne granie zostało zakwalifikowane jako zaburzenie kontroli impulsów  

w najnowszej aktualizacji DSM (DSM-IV-TR). Należy podkreślić, że zaburzenie to nie jest 

aktualnie klasyfikowane obok uzależnień od substancji ale jako zaburzenie heterogeniczne 

takie jak zaburzenie eksplozywne przerywane,  trichotillomania czy piromania. Aby postawić 

diagnozę gry patologicznej według DSM-IV musi wystąpić przynajmniej 5 z 10 objawów 

podanych w tabeli (tabela 1). Kryteria diagnostyczne podzielono na 3 grupy: symptomy 

uzależnienia, negatywne konsekwencje patologicznej gry i utrata kontroli. Jeśli u pacjenta 

występują pomiędzy 1 a 4 kryteriami diagnostycznymi, mówimy o grze problematycznej. 

 



Tabela 1. Kryteria diagnostyczne hazardu patologicznego według DSM-IV. 

A. Uporczywe  i nawracające dezadaptacyjne zachowania związane z grami 

hazardowymi obejmujące co najmniej pięć z poniższych:   

1. zaabsorbowanie hazardem, na przykład przypominaniem sobie wcześniejszych 

doświadczeń związanych z graniem, odgrywaniem się lub planowaniem 

następnej gry, myśleniem, jak zdobyć pieniądze na hazard itp.;  

2. potrzeba podwyższania podczas gry stawek pieniędzy, niezbędnych do 

uzyskania odpowiedniego poziomu zadowolenia (satysfakcji, pożądania); 

3. powtarzające się podejmowanie bezskutecznych wysiłków mających na celu 

ograniczenia lub zaprzestania hazardowego grania;  

4. podenerwowanie lub poirytowanie przy próbach ograniczenia lub zaprzestania 

grania;  

5. traktowanie gry jako sposobu ucieczki przed problemami lub na poprawienie 

złego samopoczucia (np. uczucia bezradności, winy, lęku, depresji);  

6. podejmowanie prób „odegrania się” po wcześniejszej utracie pieniędzy w grze;  

7. okłamywanie członków rodziny, terapeuty lub innych, w celu ukrycia 

prawdziwych rozmiarów swojego hazardowego grania; 

8. podejmowanie nielegalnych działań takich jak: fałszerstwo, oszustwo, kradzież 

lub malwersacja w celu zdobycia pieniędzy na hazardowe granie;  

9. utrata lub narażenie na szwank, z powodu zaangażowania w hazardowe granie, 

ważnych związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, zawodowych 

itp. 

10.  szukanie u innych osób pomocy finansowej w celu poprawienia złej sytuacji 

ekonomicznej spowodowanej hazardowym graniem. 

B. Zachowania związane z uprawianiem gier hazardowych nie są następstwem epizodu 

manii. 

 

 Kryteria diagnostyczne odpowiadają kryteriom uzależnienia, z jednym wyjątkiem, 

mianowicie potrzebą odegrania się (odzyskania) pieniędzy po przegranej (objaw 6).   

Tą właśnie różnicą zajmuje  się teoria kognitywna, pracująca nad błędnymi przekonaniami 

gracza w sytuacji gry, a w szczególności dwoma najczęściej występującymi: pragnieniem 

wygranej i nieprzestrzeganiem niezależności kolejek (to znaczy, że każda kolejka jest 

niezależna od poprzedniej i tej, która po niej następuje) 



 Droga prowadząca od zwykłego grania do uzależnienia od gier hazardowych 

opisywana jest już od wielu lat. Istnieją trzy, wyraźnie wyodrębnione, fazy tego procesu: faza 

wygranej, faza przegranej i faza beznadziei. Faza wygranej jest etapem, w którym następuje 

zaznajomienie się z grą i jest przeżywane jako wydarzenie pozytywne. W tym momencie 

osoba gra niewiele, z myślą, że dzięki grze może wygrać pieniądze, jednak z czasem gra  

z coraz większą regularnością wbrew rzeczywistej możliwości wygrywania na dłuższą metę. 

W czasie tej fazy występuje często „wielka wygrana”, tzw. big win, która wyzwala w graczu 

jeszcze większą motywację do gry. Wygrana ta jest generalnie duża w stosunku do dochodów 

gracza oraz do kwot, które zainwestował w grę. Jeśli odniesiemy tę wygraną do kwot 

wydanych na gry w momencie, kiedy pacjent zgłasza się do gabinetu lekarskiego, jest ona 

minimalna, ale pacjent bardzo dokładnie pamięta tamten czas. W fazie przegranej gracz 

zaczyna regularnie tracić pieniądze z powodu swojego uzależnienia od gier i w związku  

z realną niemożnością wygrywania na dłuższą metę. Ciągle sądzi, że uda mu się z tego wyjść, 

kiedy będzie nadal grał, a więc zaczyna wtedy wydawać swoje oszczędności, zaciąga kilka 

kredytów czy zapożycza się u znajomych. W fazie beznadziei gracz zaczyna zdawać sobie 

sprawę z tego, że nigdy nie uda mu się odrobić strat, ale jeszcze ciągle gra. Zaczynają się 

rzeczywiste problemy finansowe, a gracz nie jest już w stanie zwrócić swoich długów.  

To najczęściej w tej fazie, w momencie kiedy gracz nie panuje już nad konsekwencjami 

finansowymi swojego uzależnienia od gier, zaczyna się zwracać o pomoc i prosi o konsultację 

lekarską. Zasadniczo podaje się, że czas, który upływa od fazy wygranej do fazy beznadziei 

wynosi od 10 do 20 lat. Dotyczy to gier klasycznych, jak gry stołowe (kasynowe). Praktyka 

kliniczna pokazuje, że Internet, wraz z pojawieniem się pokera i zakładów sportowych, 

bardzo znacząco przyspieszył ten proces. Nie jest już dzisiaj rzadkością 22 lub 23-letni, już 

poważnie zadłużony gracz, przychodzący do gabinetu na konsultację.   

 Według Kusyszyna (1972) rozróżniamy trzy typy graczy: gracz towarzyski, gracz 

zawodowiec i gracz patologiczny (uzależniony). Gracz towarzyski jest osobą, która gra mniej 

lub bardziej regularnie w grę hazardową. Jest to jego sposób na spędzanie wolnego czasu,  

a gra zajmuje ograniczone miejsce w jego życiu. Gracz zawodowiec czerpie określone 

korzyści ze swojego grania. Gra bardzo systematycznie w gry wymagające zręczności  

i kontroli emocji, jak poker czy tryktrak
3
 (Backgammon). Te formy gier są klasyfikowane 

jako gry częściowo hazardowe a częściowo zręcznościowe. Patologiczny gracz jest 

                                                           
3 Gra planszowa dla dwóch graczy. Każdy z graczy dysponuje 15 pionami w różnych kolorach, które przesuwa po planszy, składającej się  

z 24 pól (trójkątów), nazywanych liniami, zgodnie z liczbą oczek wyrzuconych na dwóch kostkach. Celem gry jest zdjęcie wszystkich 

swoich pionów z planszy. Wygrywa gracz, który uczyni to pierwszy. (przyp. red.) 



definiowany przez Kusyszyna jako ten, który wraca do gry próbując się odegrać i który nie 

może przestać grać zanim wszystkiego nie przegra.  

 Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że od 70 do 90% dorosłych gra od czasu 

do czasu. Ocenia się, że w krajach zachodnich w całej populacji jest od 0.5 do 2% 

patologicznych graczy. Obecnie we Francji nie ma żadnych wyników badań, które mogłyby 

nam pomóc ocenić rozmiar problemu, ale jest bardzo prawdopodobne, że rozmiar jest 

analogiczny do innych krajów. Procent patologicznych graczy rośnie w przypadku niektórych 

szczególnych grup społecznych: według badań uzależnienie od gier występuje u 6,7 do 12% 

osób z zaburzeniami psychicznymi, u 7 do 39% osób wykazujących podatność  

na uzależnienia oraz od 4,4 do 7,4% u nastolatków.  

 Ponadto osoby cierpiące na uzależnienie od gier hazardowych wykazują wiele 

współistniejących zaburzeń psychicznych. Najczęściej stwierdzane są zaburzenia nastroju 

(50% przypadków), stany lękowe (50% przypadków) i zaburzenia związane z nadużywaniem 

leków (75% przypadków). Można podkreślić tutaj silny związek między paleniem tytoniu  

a uzależnieniem od gier, ponieważ szacuje się, że dwie trzecie graczy pali papierosy. Warto 

też zauważyć, że niektóre badania wskazują na jednoczesne pojawianie się uzależnienia  

od gier i współistniejących zaburzeń psychicznych oraz, że w 75% przypadków zaburzenia 

psychiczne poprzedzają pojawienie się uzależnienia od gier. Te dane są bardzo ważne,  

bo podkreślają znaczenie jednoczesnego leczenia uzależnienia od gier i powiązanych z nim 

zaburzeń psychicznych, co zwiększa szansę na sukces w terapii. Głównymi chorobami 

współistniejącymi stwierdzonymi u naszych pacjentów są również zaburzenia nastroju, stany 

lękowe i podatność na uzależnienia. Badanie pozwoliło nam również stwierdzić, że pacjent 

najczęściej nie cierpi na jedną, lecz na 2 lub 3 współistniejące choroby towarzyszące 

hazardowi.  

 Dwoma głównymi kryteriami pozwalającymi ocenić poziom zagrożenia związanego  

z grami jest częstotliwość gry i natychmiastowa wiedza o wygranej lub przegranej.  

Im częściej dana osoba gra, tym bardziej jest to niebezpieczne. Ponadto fakt, że prawie 

natychmiast można się dowiedzieć, czy się wygrało czy nie, również zwiększa zagrożenie 

wynikające z gry. Te dwa kryteria potwierdzają się, na przykład, w grach na jednorękich 

bandytach lub rapido
4
, które są często krytykowane z powodu dużego zagrożenia 

uzależnieniem. Inaczej jest w przypadku gier typu lotto, w których są trzy losowania 

tygodniowo, zaś dość długi okres czasu między momentem, kiedy obstawia się liczby,  

                                                           
4
 Rapido - gra liczbowa wprowadzona we Francji w 1999 roku. Kupon do gry składa się z dwóch części. Na pierwszej skreśla się 8 liczb  

z 20, a na drugiej 1 z 4 liczb. Losowanie odbywa się co 5 min. Można wygrać do 50 000 euro. (przyp. red.) 



a momentem poznania wyników nie sprzyja uzależnieniom. Internet jest przyczyną tego,  

że znacząco zmieniają się właściwości gier hazardowych. Stają się one bardziej dostępne, a to 

prawdopodobnie będzie ułatwiało pierwszy kontakt z grą, szczególnie wówczas, jeżeli nie 

zostaną zakazane reklamy tych gier, natomiast ich częstotliwość zostanie zwielokrotniona, 

czy to chodzi o pokera i zakłady sportowe (dozwolone) czy gry w kasynach, takie jak gry 

stołowe czy w jednorękiego bandytę (które są zabronione, ale ciągle jeszcze łatwo dostępne).  

 Terapia uzależnienia od gier jest taka sama jak terapia każdego innego uzależnienia  

i łączy w sobie specyficzne metody terapii patologicznego hazardu, terapię współistniejących 

zaburzeń psychicznych i innych uzależnień oraz terapię społeczną. Terapia skoncentrowana 

na uzależnieniu od gier jest oparta na wywiadzie motywacyjnym i na terapii poznawczo-

behawioralnej ukierunkowanej na uzależnienie od hazardu. Wywiad motywacyjna ma na celu 

zwiększenie motywacji pacjenta do zmiany swoich zachowań hazardowych, jeśli jego 

postawa w tym zakresie jest ambiwalentna. Terapia poznawczo-behawioralna ukierunkowana 

na uzależnienie od gier hazardowych ma na celu analizę niektórych błędnych przekonań 

dotyczących grania, takich jak strategia panowania i kontroli nad grami hazardowymi, 

przesądy lub po prostu wiara w wygraną. Początkowy wywiad (ocena sytuacji) powinien 

również wykryć współistniejące inne uzależnienia lub zaburzenia psychiczne, a jeśli takie 

istnieją, powinny być one poddane dodatkowej terapii. Najczęściej, stwierdzenie ciężkiej 

współistniejącej choroby psychicznej (na przykład, pacjent, u którego stwierdzono poważny 

stan depresyjny z myślami samobójczymi) jest równoznaczne z podjęciem leczenia 

szpitalnego. Leczenie szpitalne w celu wyeliminowania uzależnienia od gier jest relatywnie 

rzadkie. Natomiast skutki finansowe powinny być przedmiotem terapii społecznej: można 

wdrożyć postępowanie oddłużeniowe (we Francji w Banque de France), podjąć środki 

ochrony majątku, takie jak opieka prawna i kuratela czy też zakaz wstępu do kasyna czy brak 

dostępu do gier on line.  
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KWESTIONARIUSZ HAZARDU 
opracowany na podstawie SOGS* 

 
  
Imię i nazwisko (lub inicjały) ........................................................................................................ 
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1. Proszę wskazać rodzaje hazardu uprawiane przynajmniej raz w życiu.  

Dla każdego przykładu proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:  
 „wcale", „rzadziej niż raz w tygodniu" albo „raz w tygodniu lub częściej" 
 

 
 

 

Proszę zaznaczyć „+„ jedną z możliwości, 

dla każdej z wymienionych gier 

wcale                                          

rzadziej 

niż raz w 

tygodniu 

raz w 

tygodniu 

lub 

częściej 

a gra w karty na pieniądze 
 
 

 
 

 
 

b 
zakłady na wyścigach koni, psów lub innych 

zwierząt 
   

c sportowe zakłady bukmacherskie 
 
 

 
 

 
 

d gra w kości na pieniądze 
 
 

 
 

 
 

e gry w kasynie (legalnym lub nie) 
 
 

 
 

 
 

f 
gra w lotto, inne gry liczbowe lub zakłady 

pieniężne 

 
 

 
 

 
 

g gra w bingo pieniężne 
 
 

 
 

 
 

h gra na giełdach 
 
 

 
 

 
 

i 

  granie na automatach (na urządzeniach 

mechanicznych, elektromechanicznych lub 

elektronicznych) 

 
 

 
 

 
 

j 
gra na pieniądze w gry wymagające zręczności 

(np. w kręgle, w bilard, w golfa lub inne) 

 
 

 
 

 
 

k loterie pieniężne, fantowe lub inne gry losowe 
 
 

 
 

 
 

l 
inne formy hazardu nie wymienione wyżej:  

………………………………………………… 
   

 
 
*Lesieur, H.R. and Blume, S.B., 1987. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the 

identification of pathological gamblers. American Journal of Psychiatry 144, pp. 1184–1188 
 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC9-44N9N62-1&_user=3034040&_coverDate=12%2F31%2F2002&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1444741033&_rerunOrigin=google&_acct=C000059487&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3034040&md5=b6b70a994f2a37e761813c3796caa002&searchtype=a#bbib17
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2. Jaką największą ilość pieniędzy zaryzykowałaś/eś kiedykolwiek w ciągu jednego dnia? 
 

 
 nigdy nie ryzykowałem  

 mniej niż 5 złotych 

 od 5 do 50 złotych 

 od 50 do 500 złotych  

 od 500 do 5.000 złotych  

 od 5.000 do 50.000 złotych  

 ponad 50.000 złotych 

3. Zaznacz, która z niżej wymienionych osób, z Tobą związanych, ma (lub miała) skłonność do 

hazardowego grania: 

 

 ojciec 

 matka 

 brat lub siostra 

 dziadek lub babka 

 małżonek lub partner 

 moje dziecko (dzieci) 

 inni krewni 

 przyjaciel lub ktoś inny ważny w moim życiu 

4. Jak często wracasz następnego dnia by się odegrać? 
 
 

 nigdy 

 czasem (rzadziej niż w połowie przypadków, gdy przegrywam) 

 większość razy, gdy przegrywam 

 zawsze, gdy przegrywam 

 

5. Czy kiedykolwiek twierdziłaś/eś, że wygrałeś podczas, gdy w rzeczywistości przegrałeś? 

 

 nigdy    

 tak, ale rzadziej niż w połowie przegranych przypadków 

 tak, w większości przypadków 
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6. Czy uważasz, że hazard stanowił kiedykolwiek dla Ciebie problem? 
 

 nie 

 tak, ale tylko w przeszłości (aktualnie nie) 

 tak 

7.  Czy kiedykolwiek grałaś/eś więcej/dłużej niż pierwotnie planowałeś? 

 

  tak     nie 

8. Czy ktokolwiek krytykował Cię z powodu Twojego grania lub mówił Ci, że masz problem  

z hazardem (bez względu na to czy uważałeś, że ma rację czy nie)? 

 

  tak     nie 

9.  Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy z powodu tego, w jaki sposób grasz lub z powodu 

konsekwencji Twojego grania? 

 

  tak     nie 

10. Czy kiedykolwiek próbowałaś/eś przestać grać na pieniądze, a jednocześnie nie wierzyłaś/eś 

w to, że jesteś w stanie przestać? 

 

  tak     nie 

11.  Czy kiedykolwiek ukrywałaś/eś przed współmałżonkiem, dziećmi, lub innymi ważnymi dla 

Ciebie osobami blankiety druków zakładów, bilety loterii, pieniądze z zakładów, kwity dłużne 

lub inne dowody świadczące o Twoim graniu?  

 

  tak     nie 

 
12. Czy kiedykolwiek miały miejsce poważne nieporozumienia z osobami najbliższymi o to jak 

gospodarujesz pieniędzmi? 

 

  tak     nie 
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13. (Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na pytanie 12) Czy spory dotyczące pieniędzy miały 

jakikolwiek związek z Twoim hazardowym graniem? 

 

  tak     nie 

14. Czy kiedykolwiek pożyczyłaś/eś pieniądze od kogoś i nie zwróciłeś ich z powodu 

hazardowego grania? 

 

  tak     nie 

15.  Czy kiedykolwiek, na hazardowe granie, poświęciłaś/eś czas, który należało wykorzystać na 

naukę lub na pracę?   

 

  tak     nie 

16. Jeżeli pożyczałaś/eś pieniądze na hazardowe granie lub na pokrycie długów związanych  

z hazardem, zaznacz skąd je brałaś/eś? (zaznacz TAK lub NIE dla każdego punktu) 

 

a) z pieniędzy domowych                                                   tak     nie  

b) od współmałżonka                                                       tak     nie  

c) od krewnych swoich lub współmałżonka                                    tak     nie  

d) z banków, kas pożyczkowych lub spółek kredytowych                  tak     nie  

e) z kart kredytowych                                                      tak     nie  

f) od lichwiarzy                                                                tak     nie  

g) spieniężyłaś/eś akcje, obligacje lub inne zabezpieczenia (gwarancje)    tak     nie  

h) sprzedałaś/eś osobistą lub rodzinną własność                            tak     nie  

i) zadłużałaś/eś swój rachunek bankowy (czeki bez pokrycia)       tak     nie 

j) masz (miałaś/eś) otwarty kredyt u bukmachera                           tak     nie 

k) masz (miałaś/eś) otwarty kredyt w kasynie                                tak     nie 

 

 
Każda odpowiedź „tak” = jeden punkt 
 
Nie należy liczyć punktów: 1,2,3,12,16 j,16 k. 
 
Interpretacja wyników 
 
    0 punktów      nie ma problemu hazardu 
    1 – 4 punktów      drobne problemy z hazardem 
    5 lub więcej punktów  prawdopodobnie patologiczny hazard   
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Kanadyjski Indeks Problemowego Hazardu  

 Canadian Problem Gambling Index (CPGI) 

wersja skrócona i zmodyfikowana, opracowana na podstawie opublikowanych w internecie 

materiałów Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) w Toronto (Kanada) 

Przypomnij sobie, czy w okresie ostatnich 12 miesięcy 

1. Grając, ryzykowałaś/eś więcej pieniędzy niż mogłaś/eś sobie na to pozwolić? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze    

2. Musiałaś/eś ryzykować więcej pieniędzy, aby uzyskać takie samo pobudzenie/uspokojenie? 

 a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

3. Zdarzało Ci się wracać w to samo miejsce w następnych dniach, żeby odegrać się? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

4.  Pożyczałaś/eś pieniądze lub coś sprzedałaś/eś, żeby mieć za co grać? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

5. Myślałaś/eś czasami, że hazardowe granie jest Twoim problemem? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

6. Z powodu hazardowego grania odczuwałaś/eś niepokój, byłaś/eś w stresie lub wystąpiły inne 

problemy zdrowotne? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

7. Ktokolwiek krytykował Ciebie lub sugerował, że masz problem z hazardowym graniem, 

niezależnie od tego czy była to prawda czy nie? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

8. Twoje granie było przyczyną kłopotów finansowych Twoich lub Twojej rodziny? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

9. Miałaś/es poczucie winy w związku z Twoim graniem lub w związku z tym co działo się 

podczas grania? 

a. nigdy  b.  czasami  c. bardzo często  d. prawie zawsze   

 

 

 



Punktowanie odpowiedzi: 

Nigdy   0 

Czasami  1  

Bardzo często  2 

Prawie zawsze 3 

 

Podsumowanie 

 

    0 nie ma problemu 

1-2  niski poziom ryzyka 

3-7  umiarkowany poziom ryzyka 

8-21 prawdopodobnie istnieje problem hazardu   

 

 

 

 

Czynniki  zwiększające ryzyko uzależnienia 

 

 Błędne przekonania na temat szans wygrania. 

 „Duża wygrana” w przeszłości. 

 W wywiadzie - używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, hazardowe granie, 

skłonność do niekontrolowanego wydawania pieniędzy i inne zachowania o charakterze 

kompulsywnym. 

 Rodzinna historia używania narkotyków, nadużywania alkoholu, uprawiania hazardu 

czy niekontrolowanego wydawania pieniędzy. 

 W wywiadzie problemy związane ze zdrowiem psychicznym (depresja, nerwica, urazy 

psychiczne, podatność na stres itp.). 

 Samotność, brak umiejętności korzystania z rozrywek bądź organizowania sobie czasu 

wolnego. 

 Traktowanie przyjmowania substancji psychoaktywnych, grania lub powtarzania innych 

zachowań jako sposobu na radzenie sobie z negatywnymi emocjami. 

 Skłonność do impulsywnych zachowań. 

 Obecność problemów finansowych. 

 

Jeżeli wymienione wyżej czynniki dotyczą Twojej osoby – ryzyko uzależnienia od hazardu wzrasta 

proporcjonalnie do liczby zidentyfikowanych czynników i należałoby skontaktować się ze 

specjalistą.. 

 

 

 

 

 

 

 

opr. dr med. Bohdan T. Woronowicz 



Ocena zachowań dotyczących hazardowego grania 

opracowano na podstawie, opublikowanych w internecie, materiałów  

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) w Toronto (Kanada) 

 

1. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy grałaś/eś więcej niż planowałaś/eś? 
 

nie  tylko raz  częściej niż raz  

 

2. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy twierdziłaś/eś, że wygrałaś/eś jakąś kwotę pieniędzy, 

chociaż faktycznie ich nie wygrałaś/eś? 

 nie  tylko raz  częściej niż raz  

3. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy miałaś/eś poczucie winy z powodu hazardowego grania lub 

jego konsekwencji? 
 

nie  tylko raz  częściej niż raz  

 

4. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy byłaś/eś krytykowana/y z powodu hazardowego grania? 
 

nie  tylko raz  częściej niż raz  

 

5. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy zdarzyło Ci się pokłócić w związku hazardowym graniem? 
 

nie  tylko raz  częściej niż raz  

 

6. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy, w trakcie grania, czułaś/eś, że musisz dalej grać aż do 

wygranej? 
 

nie  tylko raz  częściej niż raz  

 

7. Jeżeli odpowiedziałaś/eś „tak” na dwa lub więcej pytań to jak często miało to miejsce? 
 

 raz  tylko czasami   często 
 

Podsumowanie  wyników 

 Jeżeli na wszystkie pytania uzyskano odpowiedź „nie” – problem hazardu nie istnieje 

 Jeżeli na jedno z pytań uzyskano odpowiedź „tak” – istnieje ryzyko wystąpienia problemu 

hazardu i należy o tym poinformować Klienta i zalecić samokontrolę. 

 Jeżeli Klient odpowiedział „tak” na więcej niż dwa pytania i tylko raz na pytanie nr 7 – 

istnieje prawdopodobieństw, że problem hazardu istnieje i należy skierować na dalsze 

badania. 

 Jeżeli Klient odpowiedział „tak” na trzy lub więcej pytań oraz „tylko czasami” lub „często” 

na pytanie 7 – należy dać skierowanie na leczenie  

 

opr. dr med. Bohdan T. Woronowicz 
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