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Z
ak∏ady sportowe liczà sobie ju˝
ponad 80 lat. Wtedy to w Li-
verpoolu uruchomiono pierw-
szà kolektur´ typowania wyni-

ków meczów futbolowych. Ârodki komu-
nikacyjne zacz´to wykorzystywaç do gier
w 1972 r, ale dopiero internet i telefony
komórkowe da∏y mo˝liwoÊç zawierania
zak∏adów o ka˝dej porze dnia i z dowol-
nego miejsca na Êwiecie. Obok typowych
bukmacherów oferujàcych zawieranie za-
k∏adów w kolekturach (nazywanych
„bukmacherami naziemnymi”) pojawi∏y
si´ nowe poj´cia: „bukmacherzy inter-
netowi” oraz „internetowe zak∏ady
bukmacherskie”. Podstawowym wy-
mogiem uczestnictwa w zak∏adach
wzajemnych jest pe∏noletnoÊç. 

MUSISZ SI¢ 
ZAREJESTROWAå 

Aby staç si´ interne-
towym graczem, nale˝y
zarejestrowaç si´ na witry-
nie WWW wybranej firmy
bukmacherskiej. W sieci jest
ju˝ kilkanaÊcie polskoj´zycz-
nych portali. Musimy wejÊç na
ich stron´, otworzyç indywidu-
alne konto, na którym sà reje-
strowane wszelkie zmiany na-
szego stanu posiadania wyni-
k∏e z zawieranych zak∏adów,

wygranych czy transferów pieni´dzy na
prywatne konto bankowe. Dlatego naj-
wygodniejsze jest bankowe konto inter-
netowe. Transfer pieni´dzy z naszego
banku na konto znajdujàce si´ u zagra-
nicznego bukmachera odbywa si´ wtedy
w czasie rzeczywistym. Jednak przep∏yw
wygranych trwa ju˝ kilka dni. Je˝eli
wp∏ata by∏a w z∏otych, bank przelicza je
na walut´, w której sà obstawiane zak∏a-
dy – zazwyczaj chodzi o euro. Je˝eli gracz
chce otrzymaç Êrodki w polskiej walucie,

bank dokonuje przewaluto-
wania. Jak widaç, spotyka-

my si´ tu z problemem ry-
zyka walutowego. To, czy

ewentualne zmiany kursów
walut obcych przysporzà

graczowi dodatkowych korzy-
Êci lub strat, b´dzie zale˝eç od

zmian na rynku walutowym.

BEZPIECZNE CZY NIE?
Czy zawieranie zak∏adów poprzez

internet, a tak˝e transfery pieni´˝ne sà
bezpieczne. Jak zapewniajà firmy buk-
macherskie, przesy∏anie danych odby-
wa si´ przy takich zabezpieczeniach,

jakie stosujà banki internetowe.
Przygoda z grà inter-

netowà rozpoczy-
na si´ od wp∏ace-
nia kwoty zasila-

jàcej na konto bukmachera oraz z∏o˝enia
odpowiednich typowaƒ. W przeciwieƒ-
stwie do gier losowych wygrane lub prze-
grane zale˝à od wielu czynników – liczy
si´ trafnoÊç prognoz typowanych wyni-
ków. Wygrane z zak∏adów zawieranych

w punktach bukmacherskich zlokalizo-
wanych na terenie naszego kraju obcià-
˝one sà 10-proc. podatkiem. Bukmacher
pe∏niàcy wobec klienta rol´ p∏atnika sam
go pobierze i odprowadzi do urz´du skar-
bowego. Wygranej na jednym kuponie do
kwoty 2 tys. z∏ nie wykazuje si´ w rocz-
nym zeznaniu podatkowym, gdy˝ nie ∏à-
czy si´ jej z innymi dochodami. 

JAN MAZUREK

Zak∏ady sportowe to nic innego, jak za∏o˝enie si´ z drugà osobà

o wynik np. meczu pi∏karskiego. Mo˝na si´ te˝ zak∏adaç z firmà 

bukmacherskà – wówczas ona wyznacza stawk´. Je˝eli 

przewidzimy wynik, zgarniamy pul´, jeÊli nie – pieniàdze trafiajà 

do kieszeni bukmachera.

SMAK HAZARDU cz.1

Aby obliczyç swojà 

potencjalnà wygranà,

wystarczy pomno˝yç

podawany przez 

bukmachera kurs przez

stawk´. Kursy sà zawsze

liczbami wi´kszymi 

od jednoÊci
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Inaczej przedstawia si´ sytuacja gra-
cza internetowego, który nie p∏aci ̋ adne-
go podatku. Wynika to z faktu, ˝e firmy
bukmacherskie organizujàce zak∏ady po-
przez internet majà siedziby w krajach,
gdzie takie dochody nie sà opodatkowa-

ne. OkreÊlamy je potocznie „rajami po-
datkowymi”. W Polsce nie ma sposobu
na pobieranie podatku od wygranych in-
ternetowych. Nietrudno zgadnàç, ˝e nie
podoba si´ to naszemu fiskusowi. Zaletà
zawierania zak∏adów on-line jest brak ja-
kichkolwiek ograniczeƒ, co do odleg∏oÊci
czy czasu, gdy˝ bukmacher internetowy
pracuje 24 godziny na dob´. Portale buk-
macherskie dajà te˝ natychmiastowy do-
st´p do informacji o ró˝nych imprezach
czy wydarzeniach. Na bie˝àco mo˝na Êle-

dziç mecze bàdê uzyskiwaç informacj´
o przebiegu rozgrywek. Posiadajà te˝ na
bie˝àco aktualizowane statystyki. Poka-
zujà one np., ˝e blisko po∏owa meczy za-
koƒczy∏a si´ wygranà gospodarzy! Przy-
k∏adem mo˝e byç statystyka liczby zdo-
bytych bramek czy udzielonych upo-
mnieƒ (˝ó∏tych kartek). Pozwala to na
typowanie poprzez internet lub ,,komór-
kowy” WAP nawet w trakcie rozgrywki,
do ostatniej minuty meczu (live beting). 

KLASYFIKACJA ZAK¸ADÓW
Aby obliczyç swojà potencjalnà wygra-

nà, wystarczy pomno˝yç podawany przez
bukmachera kurs przez stawk´. Kursy sà
zawsze liczbami wi´kszymi od jednoÊci.
Niski kurs na wygranà dla danej dru˝yny
mo˝e sugerowaç wysokie prawdopodo-
bieƒstwo jej zwyci´stwa. Bukmacherzy
zawsze ,,wystawiajà’’ na faworyta kurs
ni˝szy. Na przyk∏ad, jeÊli stawiamy 100 z∏
na wynik meczu Legia Warszawa – Gór-
nik Zabrze i typujemy „1” przy kursie 1,3
– w przypadku zwyci´stwa na ̧ azienkow-
skiej wygramy brutto 130 z∏. Je˝eli b´dzie
remis bàdê legioniÊci przegrajà, to zain-
westowane 100 z∏ przejmie bukmacher.
Zak∏ady sportowe mo˝na sklasyfikowaç
nast´pujàco: zak∏ad prosty (klasyczny),
zak∏ad z∏o˝ony (systemowy), under&over,
handicap oraz handicap azjatycki.

Zak∏ad prosty polega na trafnym wy-
typowaniu wyniku imprezy sportowej.
W wi´kszoÊci z nich istniejà trzy mo˝liwe
rezultaty, które sà wyra˝ane za pomocà
symboli: „1” – zwyci´stwo gospodarzy,
„X” – remis, „2” – zwyci´stwo goÊci. 

Istniejà typy poÊrednie okreÊlane
mianem „z podpórkà”: „1X” – wygrana
gospodarzy albo remis, „2X” – wygrana

goÊci albo remis, „12” – wygrana gospo-
darzy albo goÊci. Kursy oferowane w ta-
kich przypadkach sà ni˝sze. Jednak zale-
tà „podpórki” jest zwi´kszenie prawdo-
podobieƒstwa wygranej. Niektóre dyscy-
pliny sportowe nie przewidujà bowiem
remisu, np. siatkówka czy koszykówka. 

Zak∏ad z∏o˝ony polega na wytypowa-
niu wyników kilku ró˝nych imprez spor-
towych na jednym kuponie. Na przyk∏ad
przy zak∏adzie 4 z 5 nale˝y prawid∏owo
okreÊliç wynik 4 z 5 zawodów. Najwy˝sze
wygrane zapewniajà te, w których nale˝y
wytypowaç wszystkie wyniki. Wówczas
kurs wynikowy stanowi iloczyn wszyst-
kich kursów dla gier obj´tych zak∏adem.
Na przyk∏ad, je˝eli kursy ka˝dej z trzech
imprez wynosi∏y: 1,3; 2,4; 1,8 to kurs ca-
∏ego kuponu wyniesie 5,6 (1,3x2,4x1,8).
Jednak prawdopodobieƒstwo trafienia
takiej wygranej jest zdecydowanie ni˝sze
ni˝ przy obstawianiu jednego meczu. Sta-
nowi ono iloczyn prawdopodobieƒstw
wszystkich zdarzeƒ, które sà u∏amkami
dodatnimi mniejszymi od jednoÊci. Przyj-
mujàc, ˝e wynosi∏y one odpowiednio: 70,
40 i 50 proc., to prawdopodobieƒstwo zaj-
Êcia wszystkich zdarzeƒ jednoczeÊnie wy-
nosi 14 proc. (0,7x0,4x0,5x100). Jak wi-
daç, potencjalny wzrost mo˝liwego wyna-
grodzenia jest okupiony niskim prawdo-
podobieƒstwem sukcesu. A nietrafne po-
danie chocia˝by jednego wyniku skutku-
je przegranà ca∏ego kuponu. 

W nast´pnym numerze o under&over,
handicapach i prawnych aspektach buk-
macherki. ■
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