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TRADYCYJNA

Na jakie rozwiązanie decydują się właści-

ciele nowo otwieranych lokali gastrono-

micznych? Jakie są przewagi zintegro-

wanych systemów i aplikacji nad kasą 

fiskalną?

KASA FISKALNA A SYSTEM POS

Pierwsze kasy fiskalne pojawiły się w Pol-

sce ćwierć wieku temu. Nowy podatek, 

który regulował przepływ towarów na 

wolnym rynku (VAT), wymagał także pro-

cesu fiskalizacji dochodów. Zarówno 

podatek, jak i same urządzenia funkcjo-

nowały już od wielu lat w sąsiadujących 

krajach. Od samego początku miały one 

spełniać jedno podstawowe zadanie – 

rozliczać przedsiębiorców z należnego 

podatku od wypracowanego obrotu. 

Urządzenia te, czy to na początku ich 

wprowadzenia czy dziś, muszą mieć 

homologację, która potwierdza warunki 

konstrukcyjne narzucone przez Minister-

stwo Finansów. 

W ostatnich latach pojawiło się dla nich 

nowocześniejsze rozwiązanie, czyli kasy 

POS. Funkcjonalnie są one jednostkami 

PC zintegrowanymi z ekranem dotyko-

wym i posiadające dodatkowe akceso-

ria: czytniki (kodów kreskowych, kart 

magnetycznych, NFC) oraz drukarkę 

bonową i drukarkę fiskalną. Początkowo 

znajdowały zastosowanie w  dużych 
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obiektach gastronomicznych. W  tych 

właśnie lokalach udawało się przyspie-

szyć obsługę gości i  lepiej zarządzać 

logistyką. Dziś nawet małe gastronomie 

decydują się na systemy POS. Powo-

dem jest nie tylko funkcjonalność, ale 

też mobilność urządzeń i  dodatkowe 

funkcje, które wspomagają prowadze-

nie działalności. 

JAKIE SĄ RÓŻNICE?

Zintegrowany system POS łączy w sobie 

wszelkie funkcjonalności tradycyjnej 

kasy fiskalnej i  znacząco je przewyż-

sza. Według ministerialnych wymagań 

w przypadku systemu homologacji pod-

legają wyłącznie drukarki, a nie elementy 

składowe całego systemu, które można 

dowolnie konfigurować i aktualizować. 

Poza funkcjonalnościami kasy fiskalnej 

(ewidencjonowanie sprzedaży) system 

POS to także:

• jednoczesna obsługa kilku klientów – 

na jednym lub na kilku stanowiskach, 

bez konieczności zamykania jednego 

rachunku, by otworzyć drugi;

• indywidualne konta dla pracowników 

z łatwym logowaniem i przełącza-

niem między użytkownikami (logowa-

nie pinem, kartą lub odciskiem palca);

• spersonalizowany ekran startowy (dosto-

sowany do potrzeb lokalu);

• interaktywne menu (możliwość mody-

fikacji potraw w dowolnym momencie 

oraz dodawanie komentarzy);

• elastyczne operacje na rachunku (moż-

liwość stosowania rabatów, realizacji 

bonów czy obsługi kart lojalnościowych).

Kasa fiskalna to proste narzędzie, które 

służy przede wszystkim do indywidual-

nego prowadzenia sprzedaży i dobrze 

się sprawdza w  jednoosobowych 

punktach gastronomicznych. W pozo-

stałych przypadkach, gdzie w obrębie 

jednego lokalu współpracują ze sobą 

kelnerzy, kucharze oraz menedżero-

wie, warto wprowadzić system, który 

zastępując zwykłą kasę fiskalną, przy-

niesie wymierne korzyści w funkcjono-

waniu firmy. 

POS W GASTRONOMII 

Zgodnie z rozporządzeniem Minister-

stwa Finansów każdy przedsiębiorca 

zobowiązany jest zarówno do wyda-

wania kopii rachunku klientom indy-

widualnym, jak i wykonywania dzien-

nego raportu z  przeprowadzanych 

transakcji. Tradycyjne kasy fiskalne, 

które automatycznie wykonują raport 

dzienny, nie gromadzą i nie selekcjo-

nują żadnych dodatkowych danych. 

Posiadając w  lokalu gastronomicz-

nym system typu Gastro, można nie 

tylko dowolnie konfigurować dzienny 

raport, ale także wykorzystywać przed-

stawione dane do ewidencjonowa-

nia np.: sprzedanych dań/produktów, 

czasu pracy personelu, uzyskanych 

dochodów z podziałem na kategorie. 

Gromadząc tego typu dane, można nie 

tylko lepiej zarządzać gastronomią, ale 

również umiejętnie ją rozwijać. Sam 

system POS to jednak dopiero począ-

tek nowych rozwiązań dla gastrono-

mii. Dodatkowo można wdrożyć także 

program umożliwiający zarządzanie –  

począwszy od zarządzania kuch-

nią, poprzez finanse, aż po dostawy. 

Bardzo często do wykonywania lub 

kontrolowania wszystkich tych czyn-

ności zobowiązana jest jedna osoba –  

właściciel lub menedżer gastronomii. 

Korzystając z  systemu Gastro Szef, 

można wszystkie procesy zebrać 

w jednym miejscu i swobodnie je koor-

dynować. Ponadto aplikacje wspiera-

jące pozostałe procesy w pełni odpo-

wiadają na potrzeby personelu.

OBOWIĄZEK WYMIANY 

KAS FISKALNYCH 

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku 

od towarów i  usług do roku 2022  

wszyscy przedsiębiorcy korzystający 

z  tradycyjnych kas fiskalnych będą 

musieli je wymienić na kasy fiskalne 

online. Współpracując z branżą gastro-

nomiczną i  hotelarską edukujemy 

klientów i przypominamy o każdych 

zmianach prawnych, które dotyczą ich 

biznesów. Właśnie wymiana urządzeń 

fiskalnych jest jednym z obowiązków 

również dla przedsiębiorców, którzy 

prowadzą działalność gastronomiczną, 

także sezonowo (wymiana urządzenia 

już przed 1 lipca 2020 roku). Dodat-

kowo należy pamiętać o  wymianie 

drukarek, które nie obsługują funkcji 

NIP na paragonie. Właściciele powinni 

to zrobić do końca bieżącego roku, 

o  czym przypomina Michał Czwoj-

dziński.

Zmiana w fiskalizacji ma polegać na cią-

głym i zautomatyzowanym przesyłaniu 

informacji do Centralnego Repozyto-

rium Kas, co z kolei ma doprowadzić 

do wyeliminowania szarej strefy rów-

nież w branży gastronomicznej. Warto 

wykorzystać konieczność zmiany urzą-

dzenia fiskalnego i wprowadzić system 

POS, który ma stały dostęp do aktuali-

zacji i spełnia wszelkie wymogi stawiane 

przez administrację skarbową. 
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Pierwsze kasy fiskalne pojawiły się w Polsce ćwierć 

wieku temu. Nowy podatek, który regulował 

przepływ towarów na wolnym rynku (VAT), wymagał 

także procesu fiskalizacji dochodów. Zarówno 

podatek, jak i same urządzenia funkcjonowały już 

od wielu lat w sąsiadujących krajach. Od samego 

początku miały one spełniać jedno podstawowe 

zadanie – rozliczać przedsiębiorców z należnego 

podatku od wypracowanego obrotu.
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