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I  - PRZYGOTOWANIE STANOWISKA DLA E-KASY 

 

Przygotuj komputer klasy PC przeznaczony do instalacji oraz docelowej pracy e-kasy, 

spełniający określone wymagania techniczne. 

Zapewnij stabilne podłączenie komputera do sieci Internet. 

UWAGA:  Warunkiem poprawnego działania kasy rejestrującej jest zapewnienie stałego 

podłączenia komputera, na którym została zainstalowana kasa, do prądu 

oraz do sieci Internet. Należy pamiętać o wyłączeniu domyślnych ustawień 

automatycznego usypiania i wyłączania komputera, szczególnie należy zwrócić 

na to uwagę w przypadku instalacji na laptopach. Kasa rejestrująca musi być 

uruchomiona przez cały czas wykonywania przejazdów Uber. 

 

II  - REJESTRACJA KONTA NA PORTALU mojakasa.online 

 

Wejdź na portal  https://mojakasa.online 

UWAGA:  Uruchom przeglądarkę w trybie prywatnym / trybie incognito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz funkcję logowania 

1 

2 

3 Zarejestruj konto 

1 

2 

https://www.elzab.com.pl/download/io/wymagania_techniczne_ekasa_ELZAB_KW1.pdf
https://mojakasa.online/
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Przejdź do skrzynki pocztowej, której adres wprowadziłeś podczas rejestracji konta 

i odszukaj wiadomość przesłaną z portalu mojakasa.online 

UWAGA:  Wiadomość może trafić do folderu SPAM 

  

 

 

Łączem aktywacyjnym 

przesłanym w wiadomości 

aktywuj konto na portalu 

mojakasa.online 

8 

7 

5 Zapoznaj się i zaakceptuj 

regulamin serwisu  

 

6 Zatwierdź wprowadzone dane 

rejestracyjne i załóż konto 

 

4 Wprowadź wymagane dane 

rejestracyjne 
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III  - WŁĄCZENIE USŁUGI UBER na portalu mojakasa.online 

 

UWAGA:  Przed włączeniem usługi sprawdź poprawność danych podatkowych w systemie 

Uber na profilu Partnera (Menu „Przychody” -> „Faktury” -> „Ustawienia faktur”).  

Dane dotyczące stawki VAT na paragonach będą pobierane zgodnie  

z tymi ustawieniami.  

 

 

 

 

 

 

 

Proces włączania usługi został podzielony na 6 kolejnych kroków, które są widoczne z lewej 

strony ekranu i zostały opisane poniżej. Zawsze wiesz, na którym kroku procesu aktualnie się 

znajdujesz. W przypadku przerwania procesu istnieje możliwość jego dokończenia od kroku, 

na którym nastąpiło przerwanie. 

 

UWAGA:  W celu fiskalizacji przejazdów wymagana jest realizacja wszystkich 6 kroków 

procesu włączania usługi. 

Wybierz z menu pozycję USŁUGI 1 

9 Zaloguj się do konta na portalu 

mojakasa.online za pomocą 

adresu email i hasła podanego  

podczas rejestracji konta 

 

Rozpocznij proces włączania usługi Uber 2 
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KROK 1  Regulamin i zgody  

W tym kroku nastąpi zawarcie umowy na świadczenie usługi fiskalizacji przewozów Uber 

na warunkach zawartymi w udostępnionym regulaminie. 

 

 

 

 

 

Po poprawnym zakończeniu kroku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący 

o zawarciu umowy. 

  

 

KROK 2 Wylogowanie z konta Uber 

W celu uniknięcia połączenia z niewłaściwym kontem Uber w tym kroku należy upewnić się, 

że nie jesteś zalogowanym na żadnym koncie Uber.  

  

Zapoznaj się z treścią regulaminu  

i wyraź zgodę na rozpoczęcie 

świadczenia usługi 

1 Zatwierdź i przejdź  

do kolejnego kroku 

2 
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Upewnij się, że jesteś wylogowany z systemu Uber: 

• jeżeli system prosi Cię o zalogowanie – oznacza to, że jesteś wylogowany, 

• jeżeli jesteś zalogowany – wyloguj się z systemu. 

 

 

 

 

 

KROK 3  Połączenie z kontem Uber 

W tym kroku nastąpi połączenie konta w serwisie mojakasa.online z kontem w systemie Uber, 

do które jesteś zalogowany. 

UWAGA:  Dane w systemie Uber na profilu Partnera muszą być wcześniej uzupełnione, 

a w przypadku zmiany typu konta odświeżony profil i zaakceptowana opcja 

Zastrzeżenia (Menu „Przychody” -> „Faktury” -> „Ustawienia faktur”).  

 

 

Po wyborze klawisza nastąpi przekierowanie 

do systemu Uber, który otworzy się w nowej 

karcie przeglądarki 

1 

Wróć na konto w serwisie mojakasa.online – przejdź 

w przeglądarce do karty z systemem mojakasa.online 

3 

Po wyborze klawisza nastąpi 

przekierowanie do serwisu Uber  

 

1 

2 
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Zostaniesz automatycznie przekierowany zwrotnie na portal mojakasa.online.  

Poprawne uzupełnienie danych na koncie mojakasa.online potwierdza komunikat, który 

zostanie wyświetlony na ekranie oraz przejście do kolejnego kroku.  

 

W przypadku braku uzupełnienia danych podatkowych w systemie Uber przy próbie łączenia 

kont, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Postępuj zgodnie z informacjami 

wyświetlonymi w komunikacie. Po uzupełnieniu danych podatkowych na koncie Uber, 

przejdź na konto mojakasa.online i powtórz funkcję łączenia kont (KROK 3 - Połączenie 

z kontem Uber). 

2 Zaloguj się do właściwego (aktywnego) konta Partnera Uber, 

które chcesz połączyć z kontem mojakasa.online 

 

3 Zezwól na przesłanie danych 

do ELZAB e-fiscalization 

Uber 
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KROK 4  Pobranie i fiskalizacja kasy 

W tym kroku przeprowadzisz instalację e-kasy na dedykowanym komputerze przy pomocy 

pobranego instalatora oraz jej fiskalizację (przejście kasy w tryb fiskalny). 

 

Pobranie i instalacja e-kasy 

 

 

 

W celu instalacji e-kasy uruchom plik instalatora pobrany i zapisany na dysku 

twardym komputera (Virtual Register Installer.exe) 

UWAGA:  Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie monitora.  

Akceptuj domyślne ustawienia instalatora. 

1 Pobierz na komputer instalator e-kasy 

2 
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UWAGA:  W przypadku większej ilości użytkowników systemu operacyjnego  

zapamiętaj użytkownika, dla którego prowadzisz instalację e-kasy  

i tylko dla tego użytkownika uruchamiaj e-kasę. 

 

3 Zezwól aplikacji e-kasa 

na wprowadzenie zmian 

na komputerze 

 

5 Przejdź dalej 

zatwierdzając domyślne 

miejsce instalacji 

aplikacji e-kasa 

C:\ELZAB_KW1 

 

4 Przeprowadź instalację  

e-kasy tylko dla bieżącego 

użytkownika systemu 

operacyjnego 
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Po zakończeniu instalacji e-kasa zostanie automatycznie uruchomiona (VirtualRegister.exe). 

Uruchomienie e-kasy (trwające ok. 4 min.) nastąpi również przy każdym uruchomieniu 

komputera.  

 

W przypadku włączonej zapory (firewall) w systemie MS Windows podczas uruchomienia  

e-kasy może pojawić się dodatkowe okno z ostrzeżeniem (przykład poniżej). Pomimo 

wyświetlonego komunikatu należy pozwolić na uruchomienie aplikacji w lokalnej sieci. 

 

Przejdź do 

następnego kroku 

akceptując domyślne 

ustawienia instalatora 

 

 

7 Zakończ instalację 

z automatycznym 

uruchomieniem e-kasy 

 

 

6 
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UWAGA:  O uruchamianiu e-kasy świadczy otwarte okno, które musi być otwarte przez cały 

czas wykonywania przejazdów Uber w celu zapewnienia e-fiskalizacji 

paragonów. Okno może zostać zminimalizowane.  

 

 

Poczekaj na zakończenie uruchomienia e-kasy ok. 4 minut!  

UWAGA: Nie klikaj myszką w oknie e-kasy, gdyż może to spowodować zatrzymanie 

wykonywania operacji przez kasę.  

 

W przypadku zamknięcia okna, aby ponownie uruchomić e-kasę wybierz plik 

VirtualRegister.exe, który znajduje się w miejscu instalacji kasy  

(domyślne miejsce instalacji: C:\ELZAB_KW1). 

 

 

Fiskalizacja e-kasy 

 

Przygotuj dane adresowe firmy oraz numer NIP  

 

Uruchom panel sterujący e-kasy - WindowsApp.exe  

(domyślne miejsce instalacji: C:\\ELZAB_KW1) 

Panel sterujący można uruchomić również skrótem dostępnym na pulpicie   

UWAGA: W przypadku problemu z uruchomieniem panelu sterującego WindowsApp.exe 

zainstaluj bibliotekę VC++ pobraną z adresu:  

https://www.elzab.com.pl/ftp/pub/hs/VC_redist.x64.zip 

następnie uruchom ponownie panel sterujący WindowsApp.exe (pkt 9) 

Zminimalizuj okno 

e-kasy 

 

8 

9 

https://www.elzab.com.pl/ftp/pub/hs/VC_redist.x64.zip
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Wybierz ponownie przycisk Fiskalizacja kasy i zapoznaj się z ostrzeżeniami 

związanymi z fiskalizacją, a następnie kontynuuj operację 

 

  

Wypełnij co najmniej 6 obowiązkowych pól nagłówka przewijając wyświetlony 

formularz, a następnie przejdź do kolejnego kroku  

(pole Poczta wypełnij tylko w przypadku, gdy Urząd Pocztowy znajduje się w innej 

miejscowości niż miejscowość w adresie podatnika) 

13 

10 Wybierz z menu pozycję 

ZARZĄDZANIE KASĄ 

 

 

11 Uruchom funkcję fiskalizacji 

wybierając przycisk Fiskalizacja kasy 

 

 

W celu uwierzytelnienia podatnika 

zaloguj się za pomocą adresu email  

i hasła podanego podczas rejestracji 

konta w serwisie mojakasa.online 

12 

14 
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UWAGA:  Numer NIP należy wprowadzić jako ciąg 10 cyfr (przykład powyżej),  

bez znaków rozdzielających oraz znaków dodatkowych tj. NIP, PL. 

 

Wprowadź wysokość stawek podatku zgodnie z wytycznymi obowiązującego 

Rozporządzenia, a następnie przejdź do kolejnego kroku  

UWAGA:  Należy zdefiniować w kasie wszystkie obowiązujące stawki podatku 

niezależnie, która ze stawek będzie wykorzystywana podczas kursów. 

Niewłaściwe zdefiniowanie stawek podatku może powodować błędy 

w funkcjonowaniu kasy. 

 

Należy wprowadzić wartości dla wszystkich liter A – G jak w przykładzie 

poniżej. 

 

 

15 
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Stawki obowiązujące na dzień 1 stycznia 2021r.: 

 

literze „A” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 23% 

literze „B” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 8% 

literze „C” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 5% 

literze „D” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 0% 

literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku 

literze „F” i „G” – są przypisane stawki rezerwowe 

 

 

Wprowadź lub wyszukaj numer naczelnika właściwego urzędu skarbowego  

(skorzystaj z wyszukiwania po fragmencie nazwy)  

oraz podaj typ własności kasy jako Własna i typ użytkowania kasy  

jako Wirtualna, a następnie przejdź do kolejnego kroku 

 

 

 

 

Uruchom fiskalizację i odczekaj do jej zakończenia (ok 2 min.)  

 
 

Poprawne zakończenie procesu fiskalizacji potwierdza komunikat, który zostanie 

wyświetlony na ekranie. 

 

16 

17 

Wirtualna 

 

 

Własna 
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W procesie fiskalizacji kasie nadany zostaje indywidualny i niepowtarzalny numer unikatowy 

oraz ewidencyjny. 

Po przeprowadzeniu fiskalizacji kasy konieczne jest dokończenie procesu włączenia usługi 

Uber w serwisie mojakasa.online. 

UWAGA:  Jeżeli nie dokończysz procesu włączenia usługi Uber w serwisie mojakasa.online 

e-kasa pomimo zafiskalizowania nie otrzyma licencji i nie będzie realizowała  

e-fiskalizacji paragonów.   

 

Wróć na konto w serwisie mojakasa.online – przejdź w przeglądarce do karty 

z systemem mojakasa.online 

Kontynuuj konfigurację usługi i przejdź do kolejnego kroku 

 

Przed przejściem do kolejnego kroku należy zakończyć proces fiskalizacji e-kasy ELZAB, 

w przeciwnym przypadku na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat i nie będzie 

możliwości kontynuacji procesu włączania usługi.  

 

  

19 

18 
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KROK 5  Dane użytkownika 

 

 

 

 

 

KROK 6  Podłączenie kasy 

Ostatnim krokiem procesu włączenia usługi i uruchomienia e-fiskalizacji przejazdów jest 

podłączenie zafiskalizowanej kasy do usługi Uber. 

 

 

 

 

 

UWAGA:  E-kasy, które są zaznaczone zostaną podłączone do usługi Uber. 

E-kasy, które nie są zaznaczone zostaną odłączone od usługi Uber. 

1 Wprowadź numer NIP, który powinien być zgodny 

z NIPem, na który została zafiskalizowana e-kasa, 

dane adresowe zostaną wstępnie uzupełnione 

 

2 Sprawdź poprawność 

danych, a następnie 

przejdź do kolejnego kroku 

1 Zaznacz e-kasy, które chcesz podłączyć do usługi 

2 Zatwierdź podłączenie kasy do usługi 

i zakończ proces jej włączania 
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Na liście są widoczne wszystkie zafiskalizowane e-kasy, które przy fiskalizacji zostały 

uwierzytelnione poprzez zalogowanie do danego konta w serwisie mojakasa.online. 

Na czerwono zostaną oznaczone kasy zafiskalizowane na numer NIP, który nie jest zgodny 

z numerem NIP wprowadzonym w danych użytkownika (KROK 5 – Dane użytkownika) 

i nie ma możliwości podłączenia ich usługi bez zmiany tych danych. 

Istnieje możliwość edycji nazwy każdej z e-kas na potrzeby usługi. 

Po poprawnym zakończeniu procesu włączania usługi na ekranie zostanie wyświetlony 

odpowiedni komunikat. 

 

Przy włączonej usłudze na koncie mojakasa.online pojawi się zielona informacja o włączeniu 

usługi, liczba podłączonych kas oraz data włączenia usługi. 

 

Wszystkie niezbędne czynności w celu uruchomienia e-fiskalizacji przejazdów zostały 

wykonane.  

 

IV  FUNKCJE DODATKOWE 

                          Po włączeniu usługi dostępne są dodatkowe funkcje  

 

 
 

Odpowiednie funkcje są dostępne w kolejnych zakładkach.  
 

Zakładka KASY 

Funkcja umożliwia podłączenie pod usługę kolejnych kas i/lub zmianę ich konfiguracji  
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Funkcja jest analogiczna do funkcji podłączania kasy opisanej powyżej w KROKU 6 procesu 

włączania usługi.  

Istnieje możliwość edycji nazwy każdej z e-kas na potrzeby usługi. 

 

 

UWAGA:  W przypadku odłączenia wszystkich kas od usługi, usługa przestanie być 

włączona. W celu ponownego włączenia usługi należy wybrać klawisz  

Dokończ konfigurację dostępny przy usłudze i kontynuować proces włączenia 

usługi opisany powyżej. 
 

Zakładka KONTA 

Funkcja umożliwia podłączenie do usługi w serwisie mojakasa.online kolejnych kont Uber. 

Funkcja jest analogiczna do funkcji łączenia z kontem Uber opisanej powyżej w KROKU 2 i 3 

procesu włączania usługi.  

 

 

 

Na liście są widoczne konta Uber aktualnie podłączone do usługi w serwisie 

mojakasa.online. Istnieje możliwość edycji nazwy każdego z kont na potrzeby usługi. 

 

UWAGA:  Odłączenie konta Uber od konta w serwisie mojakasa.online jest realizowane 

na podstawie indywidualnego zgłoszenia na ubersupport@elzab.pl 
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Zakładka DANE PŁATNIKA 

Funkcja umożliwia aktualizację danych płatnika. 

 

 

Wyświetlony numer NIP został wprowadzony podczas włączania usługi i musi być taki sam 

jak w e-kasach podłączonych do usługi.  

UWAGA:  Nie jest możliwa zmiana numeru NIP do czasu odłączenia od usługi wszystkich 

e-kas zafiskalizowanych na ten numer NIP.  

Po odłączeniu wszystkich e-kas od usługi, usługa przestanie być włączona, a w celu zmiany 

numeru NIP i ponownego włączenia usługi należy wybrać klawisz Dokończ konfigurację 

dostępny przy usłudze. W KROKU 5 opisanego powyżej procesu włączania usługi należy 

zmienić numer NIP, a następnie kontynuować proces włączenia usługi. 

 

Zakładka DO POBRANIA 

Zakładka umożliwia dostęp m.in. do instrukcji e-kasy, aktualnego regulaminu usługi 

oraz instalatora e-kasy. 
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V  NADZÓR i RAPORTY 

UWAGA:  Warunkiem poprawnego działania kasy rejestrującej jest zapewnienie stałego 

podłączenia komputera, na którym została zainstalowana kasa, do prądu 

oraz do sieci Internet. Należy pamiętać o wyłączeniu domyślnych ustawień 

automatycznego usypiania i wyłączania komputera, szczególnie należy zwrócić 

na to uwagę w przypadku instalacji na laptopach. Kasa rejestrująca musi być 

uruchomiona przez cały czas wykonywania przejazdów Uber. 

Nadzoruj pracę urządzenia i poprawność wystawiania paragonów. 

Wystawiaj wymagane przepisami raporty dobowe i miesięczne na e-kasie 

(szczegółowe informacje na temat obowiązków podatnika znajdziesz w dokumencie  

https://www.elzab.com.pl/download/io/obowiazki_podatnika_ekasa.pdf) 

Raporty dobowe i miesięczne mogą być wystawiane przez podatnika bezpośrednio  

na e-kasie (z poziomu panelu sterującego e-kasy WindowsApp.exe) lub po włączeniu 

przez podatnika odpowiedniej opcji będą wystawiane przez e-kasę automatycznie, 

a następnie przesyłane i dostępne na koncie w portalu mojakasa.online.  

UWAGA:  Zaleca się włączenie automatycznego generowania raportów dobowych  

i raportów miesięcznych. 

Sposób włączenia opcji automatycznego generowania raportów dobowych i raportów 

miesięcznych przez e-kasę przedstawiony został poniżej. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Po włączeniu odpowiednich opcji: 

• raporty dobowe będą wystawiane automatycznie przez e-kasę w postaci elektronicznej 

na koniec danego dnia, a następnie przesyłane na konto w portalu mojakasa.online 

i tam m.in. zwizualizowane; 

Rozwiń informacje o kasie 

Zatwierdź 

wprowadzone zmiany 

w konfiguracji 

1 2 

3 4 Włącz opcje automatycznego 

generowania raportu dobowego 

oraz miesięcznego przez e-kasę 

 

Wybierz z menu pozycję  

URZĄDZENIA 

 

https://www.elzab.com.pl/download/io/obowiazki_podatnika_ekasa.pdf
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• raporty miesięczne za dany miesiąc będą drukowane automatycznie przez e-kasę 

w pierwszym dniu następnego miesiąca, a następnie przesyłane w formie wydruku 

na konto w portalu mojakasa.online. 

 

Raporty wystawione automatycznie przez e-kasę będą dostępne w dowolnym momencie 

na koncie w portalu mojakasa.online (DOKUMENTY -> Raporty), a logowanie do konta może 

nastąpić z dowolnego komputera. Raporty można zapisać do pliku lub wydrukować w postaci 

papierowej na drukarce podłączonej do komputera.  

 

Szczegółowy opis sposobu wystawiania raportów dobowych oraz miesięcznych na e-kasie 

znajduje się w instrukcji: 

https://www.elzab.com.pl/download/kw/instrukcja_wystawiania_raportow_Uber.pdf 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z dostawcą usługi: ubersupport@elzab.pl 

 

https://www.elzab.com.pl/download/kw/instrukcja_wystawiania_raportow_Uber.pdf
mailto:ubersupport@elzab.pl


SIEDZIBA:

ul. ELZAB 1
41 - 813 Zabrze

www.elzab.pl       
www.facebook.com/ElzabSA
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