
1 

Polski Punkt Kontaktowy ds. Produktów: www.biznes.gov.pl/produkty 

Kasy rejestrujące 
 
Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu  
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Kasy 
rejestrujące 

Rozporządzenie 
Ministra Finansów z 
dnia 26 maja 2020 r. 
w sprawie kas 
rejestrujących 
mających postać 
oprogramowania (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 957) 

https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/957  

Wymagania dla 
kas 
rejestrujących 
mających postać 
oprogramowa-
nia 

1) wymagania 
techniczne dla kas 
rejestrujących 
mających postać 
oprogramowania  

2) sposób ich 
używania, w tym 
sposób 
prowadzenia 
ewidencji przy ich 
użyciu, sposób 
zakończenia ich 
używania w 
przypadku zakoń-
czenia działalności 
gospodarczej lub 
pracy tych kas 

3) szczególne 
przypadki i sposób 
wystawiania 
dokumentów w 
postaci innej niż 
wydruk przy 
zastosowaniu tych 

tak Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Certyfikacji 
Tel.: 22 581 93 93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl 

 

https://www.biznes.gov.pl/produkty
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/957
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/957
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/957
mailto:gum@gum.gov.pl
http://www.gum.gov.pl/
mailto:certification@gum.gov.pl
mailto:certification@gum.gov.pl
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kas 

 Rozporządzenie 
Ministra 
Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 28 
maja 2018 r. w 
sprawie kryteriów i 
warunków 
technicznych, którym 
muszą odpowiadać 
kasy rejestrujące 
(Dz. U. poz. 1206) 

https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2018/1206  

wymagania dla 
kas 
rejestrujących  

1) szczegółowe 
kryteria i warunki 
techniczne, którym 
muszą odpowiadać 
kasy rejestrujące, 
oraz sposób 
oznaczania pamięci 
fiskalnej kas 
rejestrujących 
numerami 
unikatowymi, 
warunki ich 
przydzielania oraz 
dokumenty, które 
powinny być 
dołączone do kasy 
rejestrującej przy 
wprowadzaniu jej 
do obrotu 

2) dane, które 
powinien zawierać 
wniosek 

3) okres, na który jest 
wydawane 
potwierdzenie 

4) zakres badań kas 

tak Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Certyfikacji 
Tel.: 22 581 93 93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl 

 

 Art. 111 ustawy o 
VAT (ustawa z dnia 11 
marca 2004 r. o 
podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 
r. poz. 106, 568, 1065 
i 1106) 

https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/106  
 
https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/568  
 

 Kasa rejestrująca 
spełnia funkcje 
wymienione w art. 
111 ust. 6a oraz 
wymagania 
techniczne dla kas 
rejestrujących. 

tak Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl 
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https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/1065  
 
https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/1106 

www.gum.gov.pl 
 
Biuro Certyfikacji 
Tel.: 22 581 93 93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl 
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