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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

 
Nowelizowane jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie 
wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1759). 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących związany 
jest z opracowaniem optymalnych rozwiązań dla kas rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej 
sprzedaży towarów i usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit f rozporządzenia zmienianego. Projektowany § 52 
wprowadza rozwiązania techniczne w konstrukcji kas rejestrujących, aby takie kasy mogły nie zawierać drukarki kasy 
jako elementu konstrukcyjnego. Szczególne uzasadnienie znajduje to w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym 
używanych do ewidencjonowania sprzedaży usług w specyficznych warunkach środowiskowych, tj. np. w 
samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych. Charakterystyczna dla tego typu działalności podatność 
urządzeń na wilgoć i warunki pogodowe utrudniałaby stosowanie tradycyjnego wydruku, wpływała negatywnie na 
trwałość elementów konstrukcyjnych (drukarki) i powodowała konieczność częstszego serwisowania urządzeń. Zmiany 
wprowadzono w przepisach rozdziału 7 dotyczącego wymagań technicznych dla kas o zastosowaniu specjalnych w § 52. 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponowane regulacje będą dotyczyć kas rejestrujących stosowanych w ewidencji automatycznej sprzedaży (tzw. 
vending). Ponieważ ta kategoria urządzeń fiskalnych obejmuje kasy, które mogą mieć zastosowanie na przykład w 
samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych, projekt uwzględnia dostosowanie wymagań technicznych 
do warunków środowiskowych, charakterystycznych dla tej działalności. Uwzględnienie tej specyfiki (duża wilgoć, brak 
obsługi), powoduje, że w projektowanej regulacje przewiduje się możliwość rezygnacji z obowiązku umieszczania drukarki 
w kasie rejestrującej.  

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Sektor mikro-, małych,  
średnich i dużych 
przedsiębiorstw.  
 
 
 
 

Podmioty  świadczące 
usługi vendigowe 
(samoobsługowe i 
automatyczne myjnie 
samochodowe) – 5 234. 
Podatnicy używający 
kas rejestrujących on-
line 

 
 
 
 
 
 
 

Podmioty wskazane w kol. 
2 –Wielkość- mogą 
stosować kasy rejestrujące 
mające postać 
oprogramowania. 

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych równolegle z procesem uzgodnień i opiniowania do 
następujących podmiotów i organizacji: Business Centre Club, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Naczelna Izba 
Adwokacka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Polska Izba Biegłych  Rewidentów, Naczelna Rada Zrzeszeń 
Handlu i Usług, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej 
Polskiej,  Konfederacja  LEWIATAN, Krajowa Rada Radców Prawnych, Polska Rada Biznesu, Polska Izba Handlu, 
Związek Rzemiosła Polskiego, Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Zrzeszenie Prawników Polskich, Krajowa Izba 
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Izba 
Aptekarska, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polski Związek 
Niewidomych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej, Polskie 



Stowarzyszenie Vendingu, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.  
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 
Proces Legislacyjny oraz na platformie gov.pl. 
 

5.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2020 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2020 
202

1 
202
2 

2023 2024 2025 
202
6 

202
7 

202
8 

2029 
 

Łącznie (0-
10) 

Dochody ogółem            

budżet państwa            

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Wydatki ogółem            

budżet państwa            

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Saldo ogółem            

budżet państwa            

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

  
Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie powodowało skutków dla sektora finansów 
publicznych. 

6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z  
2017 r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowane rozwiązanie dostosowuje przepisy dotyczące kas rejestrujących 
do nowych wymagań.  sektor mikro-, małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Projektowane regulacje nie wpłyną na sytuację ekonomiczną i społeczną 
rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne   



Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 

7.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur  
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:        

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
 

8. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter regulacji. 

9. Wpływ na pozostałe obszary 

 
  środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
  informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie wywierają wpływu na wymienione w pkt 
10 obszary. 

10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

11.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Brak mierników. 

12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników.  
 


