
Bądźmy pewni, że wszyscy grają odpowiedzialnie.  

Dowiedz się więcej 

Przydatne funkcje, które pomogą Ci zachować kontrolę podczas gry 

Moja aktywność 

Sprawdzaj swoją aktywność 

 

Limity depozytów 

Ogranicz kwoty, które możesz wpłacić w czasie godzin i dni 

 

Alerty aktywności 

Ustaw powiadomienia pomocne w zarządzaniu Twoim czasem  

 

Limity sesji Slotów 

Zarządzaj swoją aktywnością w czasie gry w Slotach 

 

Przerwa 

Zrób sobie przerwę od gry 

 

Samowykluczenie konta 

Zachowaj kontrolę swojej gry 

 

Czy naprawdę wiesz na czym polega hazard? 

PRZECZYTAJ FAKTY 

Ochrona niepełnoletnich 

Uprawianie hazardu przez osoby poniżej 18 roku życia jest niezgodne z prawem i bet365 traktuje 

bardzo poważnie swoją odpowiedzialność w kwestii nieudostępniania gier hazardowych 

niepełnoletnim. 

Dowiedz się więcej 

Pomoc dla przyjaciół i rodziny 
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Jeśli martwi Cię gra hazardowa przyjaciela lub członka rodziny, nie wahaj się i pomóż im uzyskać 

wsparcie, którego potrzebują. 

Dowiedz się więcej 

Organizacje zajmujące się pomocą  

Istnieje wiele niezależnych organizacji zajmujących się problemami z hazardem oferujących 

bezpłatne i poufne porady, z którymi można skontaktować się na wiele sposobów.  

 

Zobacz pełną listę 
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Odpowiedzialna gra 

Odpowiedzialna gra jest dla wszystkich, niezależnie od tego czy uważasz, że masz problem z 

hazardem. 

Jak mogę grać odpowiedzialnie? 

 Hazard powinien być traktowany jak rozrywka, a nie źródło dochodów.  

 Graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Możesz skorzystać z limitów depozytu, aby zarządzać kwotą 

wydawanych pieniędzy. 

 Nigdy nie próbuj odegrać strat, bo może to spowodować problemy.  

 Monitoruj czas, który spędzasz na grze. Możesz skorzystać z  alertów aktywności, które 

przypomną Ci jak długo jesteś zalogowany na swoim koncie.  

 Zachowaj równowagę pomiędzy hazardem i innymi zajęciami. Jeśli hazard stanie się Twoją 

jedyną rozrywką, powinieneś przestać i zastanowić się czy wciąż dobrze się bawisz.  

 Rób sobie regularne przerwy od gry hazardowej. Ciągła gra może spowodować utratę poczucia 

czasu i perspektywy. 

 Nie graj, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub jeśli czujesz się zdenerwowany lub przygnębiony, 

ponieważ może to mieć wpływ na podejmowanie decyzji.  

 Zastanów się jakie kwoty pieniędzy wydajesz na grę i ile czasu na to poświęcasz. Możesz 

monitorować swoją aktywność korzystając z opcji Moja aktywność. 

 Dowiedz się jakie są Twoje szanse na wygraną i jak działają nasze produkty. 

 Jeśli potrzebujesz porozmawiać z kimś na temat problemu z hazardem, możesz skontaktować się 

z organizacją zajmującą się problemami z hazardem. 

Czy jesteś odpowiedzialny? 

Jedyny sposób na grę w bet365, to odpowiedzialna gra. Hazard może mieć negatywny wpływ na 

małą grupę ludzi. Jeśli martwi Cię Twoja gra hazardowa, wypełnij nasz krótki  kwestionariusz 

samooceny, który pomoże Ci w ustaleniu czy Twoja gra stała się problemem.  

 
Rozpoznanie problemu 
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Problem z hazardem 
Większość naszych klientów gra w sposób odpowiedzialny, jednak na niektórych hazard może mieć 

zły wpływ. 

Co to jest problem z hazardem? 

Problem z hazardem to gra hazardowa, która wpływa, zakłóca lub rujnuje życie osobiste i rodzinne 

oraz zajęcia rekreacyjne. Osoba, która ma problem z hazardem, zazwyczaj wydaje więcej pieniędzy 

na hazard i/lub spędza więcej czasu na grze, niż może sobie na to pozwolić.  

Problem z hazardem - Na co zwracać uwagę? 

1. Wydawanie więcej pieniędzy i spędzanie więcej czasu na grze niż możesz sobie na to pozwolić.  

2. Trudności w kontrolowaniu lub zaprzestaniu gry hazardowej.  

3. Sprzeczki z rodziną lub przyjaciółmi o pieniądze i grę hazardową.  

4. Utrata zainteresowania swoimi dotychczasowymi zajęciami lub hobby, jak spotkania z 

przyjaciółmi lub spędzanie czasu z rodziną.  

5. Ciągłe myśli lub rozmowy na temat hazardu. 

6. Kłamanie na temat swojej gry hazardowej lub ukrywanie tego przed innymi.  

7. Odrabiane strat lub granie mające na celu poprawę złej sytuacji finansowej. 

8. Granie do momentu utraty wszystkich pieniędzy.  

9. Pożyczanie pieniędzy, sprzedaż swoich własności lub niepłacenie rachunków, aby grać.  

10.  Potrzeba gry za większe kwoty pieniędzy lub przez dłuższy czas, aby poczuć to samo uczucie 

ekscytacji lub emocji. 

11.  Zaniedbywanie pracy, studiów, rodziny, potrzeb osobistych lub obowiązków domowych z powodu 

hazardu. 

12.  Uczucie niepokoju, utrapienia, winy, przygnębienia lub rozdrażnienia.  

 

Jeśli martwi Cię Twoja gra hazardowa, wypełnij nasz kwestionariusz samooceny dotyczący problemu 

z hazardem. 

 
Samoocena 
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Na czym polega hazard? 

Jeśli wiesz na czym polega hazard, to możesz podejmować świadome decyzje podczas wydawania 

pieniądzy na grę. 

Kiedy chcesz postawić zakład, czy na wydarzenie sportowe, czy grę w Kasynie lub jeśli chcesz 

zagrać w Pokera, musisz wiedzieć w jaki sposób działa produkt, w którym grasz. Jeśli nie wiesz, nie 

stawiaj. 

 

Choć jest to oczywiste, głównym ryzykiem podczas gry jest utrata pieniędzy. Wiedza na temat tego 

na co stawiasz oznacza, że możesz podjąć świadome decyzje dotyczące pieniędzy wydawanych na 

grę. 

Sporty 

Stawianie zakładów na sporty to (zazwyczaj) przewidywanie wyniku wydarzenia sportowego. Może to 

dotyczyć ostatecznego wyniku lub dowolnego wydarzenia, które wystąpi w czasie gry. Kursy, na które 

stawiasz są ustalane przez firmę i oddają przewidywania firmy dotyczące przebiegu wydarzenia.  

Aby wygrać, po prostu musisz prawidłowo wytypować, ale weź pod uwagę, że nie ma 

gwarantowanych zwycięzców. Nawet jeśli stawiasz na murowanego faworyta, wygrana nigdy nie jest 

gwarantowana, ponieważ sport jest zbyt nieprzewidywalny.  

 

Mało prawdopodobne wyniki są nie tylko możliwe, właściwie zdarzają się dość regularnie. 

 

Jak działają 'kursy'? 

Kursy wyrażają przewidywania bukmachera dotyczące prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy. Im 

niższy kurs, tym bardziej prawdopodobne, że coś się wydarzy, oczywiście wygrane również są niższe, 

jeśli wygrasz. 

 

Kursy mogą być podane w postaci dziesiętnej lub ułamkowej. Obydwa sposoby oznaczają takie same 

szanse na wygraną, po prostu są przedstawione w inny sposób.  

 

Na przykład: 3.00 i 2/1 to jest to samo. Jeśli postawiłeś 1€ na ten kurs, szczęście Ci dopisało i 

wygrałeś, to z powrotem otrzymasz łącznie 3€, swoją oryginalną stawkę 1€ oraz wygrane 2€.  

Więcej przykładów: 

 

1€ @ 2.5 (6/4) przyniesie łączny zwrot 2,50€, jeśli wygrasz. Jest to Twoja stawka 1€ i Twoje wygrane 

1,50€. 

1€ @ 1.66 (4/6) przyniesie łączny zwrot 1,66€, jeśli wygrasz. Jest to Twoja stawka 1€ i Twoje 

wygrane 0,66€. 

1€ @ 11.00 (10/1) przyniesie łączny zwrot 11€, jeśli wygrasz. Jest to Twoja stawka 1€ i Twoje 

wygrane 10€. 

 

Pamiętaj jednak, że przypadek i nieprzewidywalność odgrywają rolę, więc wynik, jaki jest oczekiwany, 

nie zawsze ma miejsce, faworyt może zostać pokonany, zawodnik o którym nikt nie pomyślał, że 

może wygrać, może mieć swój dobry dzień. Więc nigdy nie stawiaj więcej niż możesz stracić, graj 

odpowiedzialnie i za tyle, na ile Cię stać. 



Sloty 

Sloty to gra dla graczy online, podobna do tradycyjnych gier typu jednoręki bandyta. Często oparte na 

popularnych filmach, mitach i grach. W sloty gra się bardzo prosto, wybierz swoją stawkę i naciśnij na 

kręć. Wygrane są określane na podstawie kombinacji symboli, które pojawią się na ekranie, kiedy 

rolki przestaną się kręcić. 

 

Są one zaprojektowane do zabawy, żadne umiejętności nie są potrzebne, nie możesz odgadnąć 

wyniku i nie możesz mieć wpływu na wynik. Jedyne co możesz zrobić to wybrać stawkę i nacisnąć na 

kręć, reszta jest dziełem przypadku. 

 

Wynik jest generowany losowo przez Generator Losowych Liczb, co oznacza, że nikt nie może 

odgadnąć wyniku jakiegokolwiek jednego kręcenia do momentu jego wykonania.  

 

Nie możesz nic zrobić, aby wpłynąć na wynik gry, pamiętaj o tym stawiając zakłady i nigdy nie stawiaj 

więcej niż możesz stracić. Zawsze graj odpowiedzialnie i za tyle, na ile Cię stać.  

Blackjack 

Blackjack to gra, która wydaje się stosunkowo prosta, jednak wymaga pewnej strategii oraz 

znajomości prawdopodobieństwa i kursów, żeby grać w optymalny sposób.  

 

Gra rozpocznie się, kiedy postawisz początkowy zakład, na tym etapie stawiasz przypadkowo, 

ponieważ nie masz podstaw do postawienia swojego pierwszego zakładu.  

 

Następnie otrzymasz dwie karty (po jednej w kolejności i krupier zawsze otrzymuje ostatnią rozdaną 

kartę). Na tym etapie masz możliwość postawienia kolejnego zakładu na podstawie Twoich dwóch 

kart i jednej karty krupiera, która jest zawsze odkryta (druga jest kartą zakrytą). Tutaj zaczyna się 

prawdziwa gra. 

 

Musisz zdecydować, czy pozostaniesz w grze z tym co masz lub poprosisz o kolejną kartę, 

ostatecznym celem jest osiągnięcie liczby jak najbliższej 21 (lub idealnie 21) bez uzyskania więcej niż 

21. 

 

Możesz poprosić o tyle kart ile zechcesz i po prostu musisz osiągnąć wyższy wynik końcowy niż 

krupier. 

 

Kluczem do gry w blackjacka jest wiedzieć, kiedy wziąć inną kartę lub pozostać w grze z kartami, 

które posiadasz. Ten wybór powinien być oparty na dwóch rzeczach, po pierwsze na tym co posiada 

krupier i na tym czy wzięcie kolejnej karty zwiększy Twoją szansę na wygraną.  

 

Oczywiście, tak jak we wszystkich grach losowych, możesz mieć wpływ na wynik wyłącznie t ylko w 

miejscach, które kontrolujesz. Chociaż ważne jest, abyś wiedział, jak grać i kiedy powinieneś podjąć 

pewne decyzje dotyczące zakładów, to nie możesz przewidzieć jaką kartę otrzymasz Ty i krupier, 

zależy to od przypadku. 

https://juegoresponsable.bet365.es/responsible-gambling/how-gambling-works#JB


 

Pamiętaj o tym podczas stawiania zakładów i nigdy nie stawiaj więcej niż możesz stracić. Zawsze graj 

odpowiedzialnie i za tyle, na ile Cię stać. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z naszego Przewodnika gracza. 

Ruletka 

Ruletka to gra losowa, w której nie możesz przewidzieć wyniku, ale możesz skorzystać z opcji z 

mniejszym ryzykiem, w zależności od tego w jaki sposób będziesz stawiał.  

 

Zazwyczaj koło posiada aż do 37 kolorowych pól, ponumerowanych od 0 do 36 (włącznie). 18 

czerwonych, 18 czarnych i jedno zielone (zero). Jedyne co musisz zrobić to odgadnąć, na którym 

numerze wyląduje kulka. 

 

Istnieją liczne opcje zakładów, wśród nich na pojedynczy numer, czerwone lub czarne i parzyste lub 

nieparzyste. Jak można się spodziewać, kursy zależą od prawdopodobieństwa ich wystąpienia.  

Prawidłowe odgadnięcie numeru, na którym wyląduje kulka posiada 2,7% szansy na wygraną i płaci 

35:1. Natomiast prawidłowe odgadnięcie koloru, lub parzystej lub nieparzystej liczby posiada 48 ,6% 

szansy na wygranie i płaci 1:1. 

 

Możesz zarządzać swoimi szansami na wygraną podejmując decyzję o wyborze opcji zakładu. Im 

wyższy kurs, tym niższa szansa na wygranie, jednakże nie możesz wpłynąć na wynik kręcenia lub 

monitorować jakichkolwiek trendów, ponieważ wynik jest określany przez Generator Losowych Liczb i 

jest losowy. 

 

Pamiętaj o tym podczas stawiania zakładów i nigdy nie stawiaj więcej niż możesz  stracić. Zawsze graj 

odpowiedzialnie i za tyle, na ile Cię stać. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z naszego Przewodnika gracza. 

Poker 

Poker to przede wszystkim gra wymagająca umiejętności, ale ze znaczącym elementem gry losowej, 

gdyż wszystko zależy od rozdanych kart. 

 

W jego najpopularniejszej formie, Texas Holdem, celem jest otrzymanie najlepszego z możliwych 

układów pięciu kart z siedmiu, które zostaną rozdane. Początkowo każdy  gracz otrzymuje dwie karty, 

następnie w trzech kolejnych rundach zostanie rozdanych pięć kart wspólnych (trzy, następnie jedna, 

potem jedna) z opcjami zakładów po każdej rundzie kart.  

 

Po każdej rundzie zakładów możesz przebić, sprawdzić, czekać lub spasować swoje karty, 

ostatecznym celem jest wygrana z najmocniejszym układem lub zmuszenie innych graczy do 

spasowania swoich kart. Zwycięzca zdobywa 'pulę', czyli sumę pieniędzy postawionych w tym 

określonym rozdaniu. 

https://casino.bet365.es/player-guides/pl/Blackjack
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Poker jest względnie prostą grą, ale wymaga wysokiego poziomu umiejętności, aby dobrze grać. 

Musisz dobrze rozumieć prawdopodobieństwo i szanse określonego zestawu kart na wygraną, 

jednocześnie będąc w stanie 'odczytać' działania innych graczy. Czy posiadają oni dobre karty czy 

blefują? 

 

To właśnie te zawiłości sprawiają, że Poker jest świetną grą i dlatego ważne jest zrozumienie gry 

przed rozpoczęciem gry za prawdziwe pieniądze. Tak, istnieje element szansy, ponieważ karty są 

rozdawane losowo, ale z czasem to najlepsi gracze wygrywają. Dobrze się przygotuj i pamiętaj, aby 

nigdy nie stawiać więcej niż możesz stracić. Zawsze graj odpowiedzialnie i za tyle, na ile Cię stać.  

Żargon 

Generator Losowych Liczb (RNG) 

Generator Losowych Liczb (RNG) to program komputerowy, który generuje sekwencje liczb lub 

symboli, których nie można racjonalnie przewidzieć, ze względu na ich losowy charakter.  

 

Zwrot gracza (RTP) 

Średnia kwota zwrotu dla wszystkich klientów w danej grze w pewnym okresie czasu. Średni zwrot 

gracza jest obliczony na podstawie ponad tysiąca kręceń lub obrotów i nie jest to oczekiwany zwrot 

przyznawany za każdym razem, gdy gra jest rozgrywana.  

 

Więcej informacji o tym w jaki sposób Generator Losowych Liczb i Zwrot gracza (RTP) są 

wykorzystywane przez bet365 można znaleźć na stronie Uczciwość wypłat. 

  

https://help.bet365.es/pl/fair-payout/


Błędne przekonania 

Ludzie często wierzą w pewne przekonania dotyczące hazardu, które są dość problematyczne. 

Poniżej można znaleźć niektóre z najczęstszych mitów dotyczących hazardu.  

Często spotykane przekonania dotyczące hazardu 

Mit Im więcej grasz, tym większe szanse na wygraną.  

Fakt Spędzanie więcej czasu na grze nie ma wpływu na wynik następnego wydarzenia. Twoje 

szanse na wygraną mogą wzrosnąć w niektórych rodzajach zakładów, jeśli wiesz  jak działają 

kursy i pewne strategie gry, ale nie możesz zagwarantować wyniku. Jeśli będziesz grał 

dłużej, nie zwiększy to prawdopodobieństwa wygranej.  

 

Mit Jeśli będziesz grał wystarczająco długo, w końcu wygrasz z powrotem wszystk ie swoje 

pieniądze. 

Fakt Im więcej grasz, tym większe prawdopodobieństwo, że przegrasz więcej pieniędzy. Gra 

powinna być przyjemną aktywnością i częścią Twoich ogólnych wydatków na zabawę.  

 

Mit Znajomość gry zwiększy Twoje szanse na wygraną.  

Fakt Twoje szanse na wygraną mogą wzrosnąć w niektórych rodzajach zakładów, np. w Sportach 

lub Pokerze, jeśli wiesz jak działają kursy i zapoznasz się z pewnymi strategiami gry, ale nie 

możesz zagwarantować wyniku. 

 

Bez względu na to, jak dobrze znasz daną grę lub sport, nie możesz przewidzieć co się 

stanie. W końcu sport oglądamy dlatego, że każde wydarzenie jest inne, nawet jeśli są to ci 

sami uczestnicy, grający w tym samym miejscu. Dlaczego miałoby być inaczej z wynikami 

zakładów? 

 

Mit Jeśli grasz, znajomość poprzednich wyników może być  pomocna w ustaleniu następnego 

wyniku. 

Fakt Możesz skorzystać z wyników, które pomogą Ci w podjęciu racjonalnej decyzji, ale nie 

określą one wyniku. To również nie zapobiegnie przegranej - nawet jeśli wszystko wskazuje 

na to, że wynik jest pewny. 

Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych gier? 

W takim przypadku, prosimy o skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasi doradcy 

pomogą Ci i odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące gier w bet365.  

 
Kontakt z nami 

 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

