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§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 
maja 1993 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 
którym muszą odpowiadać kasy rejestrlljące, oraz warunków 
stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 39, poz. 
178 i Nr 91, poz. 422) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) pamięć fiskalna kasy musi być oznaczona we

wnętrznym unikatowym numerem niedostęp
nym dla użytkownika i serwisu; numer unikato
wy nadaje Minister Finansów," 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
,,8) kasa musi być oznaczona znakiem bezpieczeńs

twa określonym w odrębnych przepisach.", 
c) skreśla się pkt 9, 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 7. 1. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrują 

cych, o których mowa w rozporządzeniu , mu
szą legitymować się pozytywną opinią Ministra 
Finansów dotyczącą programu pracy kasy lub 
systemu kasowego, kwalifikującą kasy do ob
rotu. 

2. Podatnicy obowiązani do stosowania kas rejes
trujących mogą stosować wyłącznie kasy po
siadające znak bezpieczeństwa i pozytywną 
opinię, o której mowa w ust. 1." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: M. Borowski 

512 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 24 listopada 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podat ników z obowiązku 
prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od t ow arów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących . 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 
1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 
wrześn ia 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia nie
których grup podatników z obowiązku prowadzenia ewiden 
cji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy za
stosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 92, poz. 427) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 1: 
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9) prowadzących sprzedaż towarów wymienio
nych w poz. 43-46 załącznika nr 3 do ustawy 
z dnia 8 styczn ia 1993 r. o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 , 
poz. 50 i Nr 28, poz. 127), jeżeli udział wartości 

sprzedaży tych towarów w ogólnej wartości 
sprzedaży za trzy kwartały 1993 r. był wyższy od 
70%," 

b) pkt 11 i 12 otrzymują brzmien ie: 
,,11) spółdzielnie, 
12) prowadzących sprzedaż paliw siln ikowych." , 

2) po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu: 
,,§ 1 a. Zwalnia się podatników obowiązanych do pro

wadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od 
towarów i usług przy zastosowaniu kas rejest
rujących od obowiązku zainstalowania w okresie 
od dn ia 1 stycznia 1994 r. do dnia 28 lutego 
1994 r. więcej n iż dwóch kas rejestrujących . " 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1994 r. 

Minister Finansów: M. Borowski 

513 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 25 października 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i h igieny pracy w zakładach produkcji , przesyłania 
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. 

Na podstawie art. 208 § 3 Kodeksu pracy zarządza s ię, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania 
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budow
lano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 po wyrazie " poziomami" dodaje się spójnik .,i"', 

2) w § 41 w ust. 2 wyraz "przesuwaczach" zastępuje się 
wyrazem "przesiewaczach". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Min ister Przemysłu i Handlu: W. Niewiarqwski 
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