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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Poz. 1304
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1)
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących
działalność w zakresie gier hazardowych
Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, i tryb ich przekazywania przez podmiot urządzający i prowadzący
działalność w zakresie gier hazardowych, zwany dalej „podmiotem”.
§ 2. 1. Informacje, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, obejmują:
1)

operacje wykonywane na automatach − w przypadku gier na automatach urządzanych w salonach gier lub w kasynach gry;

2)

dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy − w przypadku zakładów wzajemnych na odgadywanie zdarzeń wirtualnych;

3)

liczbę zarejestrowanych uczestników gry oraz inne dane statystyczne dotyczące uczestników gry − w przypadku gier
hazardowych urządzanych przez sieć Internet;

4)

dane ekonomiczno-finansowe – w przypadku działalności prowadzonej na podstawie udzielonej koncesji lub w formie monopolu państwa;

5)

dane służące sprawdzeniu zgodności prowadzonej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem gry hazardowej, a także służące kształtowaniu polityki w zakresie gier hazardowych.
2. Dane, o których mowa ust. 1 pkt 4, obejmują:

1)

2)

1)

dane identyfikacyjne podmiotu:
a)

nazwę i numer identyfikacyjny REGON,

b)

numer identyfikacji podatkowej NIP podmiotu;

ogólne informacje finansowe, w tym:
a)

przychody podmiotu ogółem oraz przychody z gier hazardowych,

b)

koszty ogółem oraz wygrane uczestników gier hazardowych i podatek od gier,

c)

wynik finansowy brutto i netto podmiotu,

d)

podatek dochodowy,

Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej − finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U.
poz. 1595).
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e)

podstawę opodatkowania podatkiem od gier,

f)

wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju
gry pokera;

informacje dodatkowe, w tym:
a)

średni stan zatrudnienia w podmiocie, liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia na koniec każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego,

b)

średnią arytmetyczną eksploatowanych: stołów do gier cylindrycznych, stołów do gier w karty, stołów do gier
w kości oraz automatów do gier,

c)

liczbę stron internetowych, na których urządzane są gry hazardowe, oraz liczbę gier urządzanych na tych stronach,

d)

liczbę poszczególnych gier hazardowych urządzanych przez podmiot;

szczegółowe dane finansowe w podziale na rodzaje gier, w tym:
a)

przychód, kwotę wygranych, podstawę opodatkowania oraz podatek od gier,

b)

kwotę wpisowego pobranego od zwycięzców − w przypadku turniejów gry pokera,

c)

dopłaty, o których mowa w art. 80 ustawy − odrębnie dla poszczególnych gier.

§ 3. Dane, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, obejmują:
1)

2)

dane identyfikacyjne podmiotu:
a)

nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia − w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

b)

nazwę i numer identyfikacyjny REGON − w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

c)

numer identyfikacji podatkowej NIP podmiotu;

ogólne informacje finansowe, w tym:
a) 	 przychody podmiotu ogółem oraz przychody z gier hazardowych,
b)

koszty ogółem oraz wygrane uczestników gier hazardowych i podatek od gier,

c)

wynik finansowy brutto i netto podmiotu,

d)

podatek dochodowy,

e) 	 podstawę opodatkowania podatkiem od gier;
3)

informacje dodatkowe, w tym:
a)

średni stan zatrudnienia w podmiocie, liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia na koniec każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego,

b)

średnią arytmetyczną eksploatowanych urządzeń losujących,

c)

liczbę stron internetowych, na których urządzane są gry hazardowe, oraz liczbę gier urządzanych na tych stronach,

d)

liczbę kolektur gier liczbowych prowadzonych przez podmiot oraz prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej,

e)

liczbę punktów przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzonych przez podmiot oraz prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej,

f)

liczbę poszczególnych gier hazardowych urządzanych przez podmiot;

4) 	 szczegółowe dane finansowe w podziale na rodzaje gier, w tym przychód, kwotę wygranych, podstawę opodatkowania oraz podatek od gier.
§ 4. 1. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 oraz w § 3, przekazuje się na formularzu Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), którego wzór określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
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2. Dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, e i f i pkt 3 lit. a i b, w przypadku prowadzenia przez podmiot więcej
niż jednego ośrodka gier, przekazuje się dodatkowo w podziale dla każdego ośrodka gier z podaniem jego nazwy i adresu,
na formularzu Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier (IGH/1A), którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Formularze, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
4. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, przekazuje się w formie pisemnej.
§ 5. Wzory formularzy, o których mowa § 4 ust. 1 i 2, stosuje się dla danych przekazywanych począwszy od II kwartału
2017 r.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.2)
Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przekazywania
informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U.
poz. 795), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia
28 czerwca 2017
r. (poz. 1304)
z dnia
2017 r. (poz. ).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

Załącznik
1
Załącznik
2017
r. (poz. nrnr
).

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ
KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI,
Załącznik NA
do MASZYNIE,
rozporządzenia
Ministra Rozwoju
i Finansów
z dnia
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
JASNE WYPEŁNIA
PODMIOT,
POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 3. Status
1. POLA
Identyfikator
podatkowy
NIP podmiotu
2. Nr dokumentu
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1.
Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 1

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

IGH-1
IGH-1

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO
I PROWADZĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE
GIER HAZARDOWYCH
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
FUNKCJONOWANIA
PODMIOTU
URZĄDZAJĄCEGO
I PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
W
ZAKRESIE
GIER
HAZARDOWYCH
4. Kwartał
5. Rok
za
4.└────┴────┘
Kwartał
5.└────┴────┴────┴────┘
Rok
za
└────┴────┘

Podstawa prawna:

└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:
Składający:

Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.
Art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych zgodnie z przepisami ustawy.
Podmiot

Składający:
Termin
składania:

Podmiot
urządzający
prowadzący działalność
zakresiekalendarzowym
gier hazardowych
zgodnie
z przepisami
ustawy. w żądaniu.
Do
21. dnia
miesiąca inastępującego
po każdymwkwartale
ustawy
lub w
terminie określonym

Termin składania:
Miejsce
składania:

Do 21. właściwy
dnia miesiąca
następującego
po zezwolenia
każdym kwartale
kalendarzowym
ustawy gier
lub wobjętych
terminiemonopolem
określonympaństwa.
w żądaniu.
Organ
do udzielenia
koncesji,
lub zatwierdzenia
regulaminu

Miejsce składania:

Organ właściwy do udzielenia koncesji, zezwolenia lub zatwierdzenia regulaminu gier objętych monopolem państwa.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
A. MIEJSCE
I CEL
SKŁADANIA
INFORMACJI
6. Miejsce składania
(złożenia)
informacji

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑
❑1. złożenie informacji

❑
❑2. korekta informacji

1. złożenie
informacji(zaznaczyć właściwy
2. korekta
informacji
7. Cel złożenia
formularza
kwadrat):

6. Miejsce składania (złożenia) informacji

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU * - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi, ** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
B. DANE
PODMIOTU * - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi, ** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi
8. Rodzaj IDENTYFIKACYJNE
podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1)
1)

❑Rodzaj
1. podmiot
niebędący
osobą właściwy
fizyczną kwadrat):
❑2. osoba fizyczna
8.
podmiotu
(zaznaczyć
9.
pełna,niebędący
numer identyfikacyjny
urodzenia **
❑Nazwa
1. podmiot
osobą fizycznąREGON * / Nazwisko, pierwsze
❑2.imię,
osobadata
fizyczna

9. Nazwa pełna, numer identyfikacyjny REGON * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

C. OGÓLNE INFORMACJE FINANSOWE
Przychody ogółem
C. OGÓLNE
INFORMACJE FINANSOWE

Wartość w zł
10.

Przychody ogółem
Przychody z gier hazardowych

10.
11.

Przychody z gier hazardowych
Koszty ogółem

11.
12.

Koszty ogółem
Wygrane uczestników gier hazardowych

12.
13.

Wygrane uczestników gier hazardowych
Podatek od gier

13.
14.

Podatek od gier
Podstawa opodatkowania podatkiem od gier

14.
15.

Podstawa opodatkowania podatkiem od gier
Wynik finansowy brutto podmiotu

15.
16.

Wynik finansowy brutto podmiotu
Podatek dochodowy

16.
17.

Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto podmiotu

17.
18.

Wynik finansowy netto podmiotu
Wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze
rozgrywanym w formie turnieju gry pokera2)
Wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze
2)
rozgrywanym w formie turnieju gry pokera

18.
19.

D. INFORMACJE DODATKOWE
Średni stan zatrudnienia
w podmiocie
D. INFORMACJE
DODATKOWE

Wartość w zł

19.
Liczba
20.

Średni stan zatrudnienia w podmiocie
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych2)

20.
21.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych2)
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w karty2)

21.
22.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w karty2)
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w kości2)

22.
23.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w kości2)

23.

Liczba

IGH-1
IGH-1

(1)
(1)

1/4
1/4

1
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Średnia arytmetyczna eksploatowanych automatów do gier 2)

24.

Średnia arytmetyczna urządzeń losujących

25.

Liczba stron internetowych, na których urządzane są gry hazardowe

26.

Liczba gier urządzanych na stronach internetowych

27.

Liczba kolektur gier liczbowych prowadzonych przez podmiot

28.

Liczba kolektur gier liczbowych prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej

29.

Liczba punktów przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzonych przez
podmiot

30.

Liczba punktów przyjmowania zakładów wzajemnych prowadzonych na podstawie
umowy agencyjnej

31.

Liczba urządzanych gier liczbowych

32.

Liczba urządzanych loterii pieniężnych

33.

Liczba urządzanych gier telebingo

34.

Liczba urządzanych loterii audioteksowych

35.

Liczba urządzanych loterii fantowych

36.

Liczba urządzanych loterii bingo fantowe

37.

Liczba urządzanych turniejów gry pokera2)

38.

E. SZCZEGÓŁOWE DANE FINANSOWE W PODZIALE NA RODZAJE GIER (W ZŁ)
E.1. GRY HAZARDOWE, W KTÓRYCH WYGRANE POMNIEJSZAJĄ PODSTAWĘ OPODATKOWANIA
E.1.1. INNE NIŻ URZĄDZANE PRZEZ SIEĆ INTERNET2)
Rodzaj gry

Przychody

Kwota wygranych

Podstawa opodatkowania

Podatek

Gry cylindryczne

39.

40.

41.

42.

Gry w karty z wyłączeniem turnieju
gry pokera rozgrywanego w formie
turnieju gry pokera
Gra w kości

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Gry na automatach

51.

52.

53.

54.

E.1.2. URZĄDZANE PRZEZ SIEĆ INTERNET2)
Rodzaj gry

Przychody

Kwota wygranych

Podstawa opodatkowania

Podatek

Gry cylindryczne

55.

56.

57.

58.

Gry w karty z wyłączeniem turnieju
gry pokera rozgrywanego w formie
turnieju gry pokera
Gra w kości

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Gry odpowiadające zasadom gier na
automatach

67.

68.

69.

70.

IGH-1

(1)

2/4
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E.2. GRY HAZARDOWE, W KTÓRYCH WYGRANE NIE WPŁYWAJĄ NA PODSTAWĘ
OPODATKOWANIA
E.2.1. INNE NIŻ URZĄDZANE PRZEZ SIEĆ INTERNET
Rodzaj gry

Przychody

Kwota wygranych

Podstawa opodatkowania

Podatek

Współzawodnictwo ludzi - zakłady
wzajemne

71.

72.

73.

74.

Współzawodnictwo zwierząt zakłady wzajemne

75.

76.

77.

78.

Zdarzenia wirtualne - zakłady
wzajemne

79.

80.

81.

82.

Pozostałe rodzaje zakładów
wzajemnych

83.

84.

85.

86.

Gry liczbowe

87.

88.

89.

90.

Loterie pieniężne

91.

92.

93.

94.

Gra telebingo

95.

96.

97.

98.

Loterie audioteksowe

99.

100.

101.

102.

Gra bingo pieniężne

103.

104.

105.

106.

Loterie fantowe

107.

108.

109.

110.

Gra bingo fantowe

111.

112.

113.

114.

E.2.2. URZĄDZANE PRZEZ SIEĆ INTERNET
Rodzaj gry

Przychody

Kwota wygranych

Podstawa opodatkowania

Podatek

Współzawodnictwo ludzi - zakłady
wzajemne

115.

116.

117.

118.

Współzawodnictwo zwierząt zakłady wzajemne

119.

120.

121.

122.

Zdarzenia wirtualne - zakłady
wzajemne

123.

124.

125.

126.

Pozostałe rodzaje zakładów
wzajemnych

127.

128.

129.

130.

Gry liczbowe2)

131.

132.

133.

134.

Loterie pieniężne

135.

136.

137.

138.

Gra telebingo2)

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

2)

2)

Gra bingo pieniężne
Loterie fantowe

2)

Gra bingo fantowe

2)

E.3. TURNIEJE GRY POKERA2)
Kwota wygranych
155.

Kwota wpisowego pobranego
od zwycięzców
156.

Podstawa opodatkowania
157.

Pobrany podatek
158.

IGH-1

(1)

3/4
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E.4. DOPŁATY W GRACH HAZARDOWYCH2)
Dopłaty w grach liczbowych

159.

Dopłaty w loteriach pieniężnych

160.

Dopłaty w grach telebingo

160.
161.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba dołączonych załączników IGH/1A

162.
└────┴────┴────┘

G. PODPIS PODMIOTU LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT
163. Imię

164. Nazwisko

165. Podpis podmiotu lub osoby reprezentującej podmiot

166. Telefon kontaktowy

167. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

H. ADNOTACJE URZĘDU
168. Uwagi organu podatkowego

169. Identyfikator przyjmującego formularz

1)
2)

170. Podpis przyjmującego formularz

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).
Dane przekazywane wyłącznie na żądanie, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy.

IGH-1

(1)
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Załącznik nr 2

Załącznik
Załącznik nr nr
2 2

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. POLA
Identyfikator
podatkowy
NIP podmiotu
2. Nr dokumentu
3. Status
JASNE WYPEŁNIA
PODMIOT,
POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
1.
Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

IGH/1A
IGH/1A

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA GIER
INFORMACJA DOTYCZĄCA
FUNKCJONOWANIA
OŚRODKA GIER
4. Kwartał
5. Rok
6. Nr załącznika

Załącznik do formularza IGH-1.

4.└────┴────┘
Kwartał

5.└────┴────┴────┴────┘
Rok

6.└────┴────┴────┘
Nr załącznika

└────┴────┘

└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┴────┘

formularza IGH-1.
A.Załącznik
DANEdoIDENTYFIKACYJNE
PODMIOTU
7. Nazwa IDENTYFIKACYJNE
pełna
A. DANE
PODMIOTU
7. Nazwa pełna
8. Numer identyfikacyjny REGON
8. Numer identyfikacyjny REGON

B. NAZWA I ADRES OŚRODKA GIER
9. Nazwa ośrodka
gier
B. NAZWA
I ADRES
OŚRODKA GIER
9. Nazwa ośrodka gier
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

10. Kraj
13. Gmina

11. Województwo
14. Ulica

12. Powiat

13. Gmina
17. Miejscowość

14. Ulica

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

18. Kod pocztowy

19. Poczta

15. Nr domu

16. Nr lokalu

15. Nr domu

16. Nr lokalu

C. OGÓLNE INFORMACJE FINANSOWE
C. OGÓLNE INFORMACJE FINANSOWE

Wartość w zł

Przychody ogółem ośrodka gier

20.

Przychody ogółem ośrodka gier
Przychody ośrodka gier z gier hazardowych

20.
21.

Przychody ośrodka gier z gier hazardowych
Koszty ogółem ośrodka gier

21.
22.

Koszty ogółem ośrodka gier
Wygrane uczestników gier hazardowych urządzanych w ośrodku gier

22.
23.

Wygrane uczestników gier hazardowych urządzanych w ośrodku gier
Podatek od gier

23.
24.

Podatek od gier
Podstawa opodatkowania podatkiem od gier

24.
25.

Podstawa opodatkowania podatkiem od gier
Wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera

25.
26.

Wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział
w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera

26.

Wartość w zł

D. INFORMACJE DODATKOWE

D. INFORMACJE DODATKOWE

Liczba

Średni stan zatrudnienia w ośrodku gier

27.

Średni stan zatrudnienia w ośrodku gier
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych

27.
28.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w karty

28.
29.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w karty
Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w kości

29.
30.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych stołów do gry w kości
Średnia arytmetyczna eksploatowanych automatów do gier

30.
31.

Średnia arytmetyczna eksploatowanych automatów do gier

31.

Liczba

IGH/1A
IGH/1A

(1)

1/1

(1)

1/1

