
 
 

 
 
 

Zarządzenie Nr R-57/2020 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 21 lipca 2020 r. 
 
 

w sprawie wprowadzenia  
Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  

w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 
 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 6                
ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.               
w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r., poz. 816), z a r z ą d z a m, 
co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się „Instrukcję ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży 
fiskalnej w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej”, stanowiącą 
Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam kanclerzowi 
Politechniki Lubelskiej.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

  

 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-57/2020 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 21 lipca 2020 r. 

 
 
 
 

Instrukcja ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  
w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 

 
 

1. Każda czynność sprzedaży bez względu na formę płatności 
(gotówka/karta) jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej, która znajduje 
się na portierni każdego Domu Studenckiego. 
 

2. Rektor wyznacza, spośród pracowników Domów Studenckich, 
pracownika upoważnionego do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy 
fiskalnej, który przyjmując te obowiązki, otrzymuje informację o zasadach 
prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego 
oraz skutkach ich nieprzestrzegania, a także składa oświadczenie  
o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (dalej: Osoba 
upoważniona). Wzór informacji i oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej Instrukcji.  

3. W celu kontroli dziennych utargów na portierni każdego Domu 
Studenckiego prowadzony jest raport kasowy, zawierający następujące 
informacje: 
1) data transakcji, 
2) imię i nazwisko wpłacającego, 
3) nr pokoju, 
4) tytuł wpłaty, 
5) kwota, 
6) forma płatności, 
7) stan gotówki po transakcji, 
8) podpis przyjmującego zapłatę, 
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do niniejszej 
Instrukcji. 
Po dokonaniu wydruku raportu dobowego fiskalnego Osoba 
upoważniona jest zobowiązana do sprawdzenia, czy suma sprzedaży 
brutto wykazana na raporcie jest równa sumie uzyskanych wpłat 
gotówkowych i transakcji na terminalu (płatności kartą) dokonanych  
w danym dniu poprzez wpisanie odpowiednich kwot w raporcie 
kasowym – Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.  

4. Wypłaty utargu może dokonać wyłącznie Osoba upoważniona. 



5. Przy dokonaniu wypłaty do raportu kasowego wpisywane są:  
1) data wypłaty, 
2) imię i nazwisko osoby wypłacającej,  
3) kwota wypłaty, 
4) stan gotówki po wypłacie, 
5) podpis osoby wypłacającej.  

6. Osoba upoważniona po dokonaniu wypłaty powinna niezwłocznie 
wpłacić kwotę utargu na rachunek bankowy Politechniki Lubelskiej lub do 
kasy Politechniki Lubelskiej. Wpłata powinna być dokonana najpóźniej  
w dniu następnym po wypłacie. W przypadku braku możliwości 
dokonania wpłaty w powyższym terminie osoba upoważniona jest 
zobowiązania niezwłocznie poinformować o tym kierownika Domu 
Studenckiego, podając przyczynę.  

7. Osoba upoważniona, która dokonała wypłaty utargu z portierni Domu 
Studenckiego, odpowiada materialnie za wypłacone środki pieniężne do 
chwili ich wpłaty na rachunek bankowy Politechniki Lubelskiej lub do 
kasy Politechniki Lubelskiej.  

8. W tytule wpłaty do banku lub do kasy Politechniki Lubelskiej Osoba 
upoważniona podaje: 
1) imię i nazwisko wpłacającego, 
2) numer Domu Studenckiego, którego dotyczy wpłata. 

9. Po dokonaniu wpłaty Osoba upoważniona niezwłocznie przedstawia 
dowód wpłaty kierownikowi Domu Studenckiego. 

10. Kierownik Domu Studenckiego dokonuje sprawdzenia zgodności kwoty 
wypłaty z kwotą wpłat i potwierdza to podpisem przy kwocie wypłaty 
wpisanej do raportu kasowego, obok podpisu Osoby upoważnionej. 

11. Dowody wpłaty utargów do banku lub kasy Politechniki Lubelskiej  
są przechowywane przez kierownika Domu Studenckiego. 

12. Na koniec miesiąca Osoba upoważniona przekazuje do Kwestury: 
1) raport dobowy, miesięczny z poszczególnych Domów Studenckich; 
2) informację o stanie gotówki w poszczególnych Domach Studenckich  

na koniec ostatniego dnia miesiąca, według Załącznika nr 3 do 
niniejszej Instrukcji. 

13. Wskazany przez kwestora Politechniki Lubelskiej pracownik Kwestury, po 
zaksięgowaniu raportu miesięcznego oraz wyciągów bankowych 
dokonuje uzgodnienia salda rozrachunków z Osobą upoważnioną według 
Załącznika nr 4 do niniejszej Instrukcji. O każdej niezgodności informuje 
niezwłocznie kwestora.  

 

 



Załącznik nr 1 
do Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  

w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 

 
 

I. Informacja o zasadach ewidencji 
 
A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej 

i wystawiania paragonu fiskalnego:  
 

1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym 
również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy 
rejestrującej.  

2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon 
fiskalny, nawet bez jego żądania. 

3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia 
należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, 
odroczona płatność, przelew itp.).  

4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje 
paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania. 

5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na 
rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu 
tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK),  
nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na 
rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, 
paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą 
dokonania tej sprzedaży.  

6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis 
„PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie 
umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej. 

7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest 
paragonem fiskalnym.  

 
B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży  

i wystawiania paragonu fiskalnego 
 

1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo 
nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara 
grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie 
z art. 62 § 4 i § 5 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny 
skarbowy – Dz. U. z 2018 r., poz. 1958, z późn. zm.).  



2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej 
powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być 
opodatkowana.  

3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon 
fiskalny oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie 
wydano paragonu fiskalnego.  

 
C. Zapoznałam/em* się i zobowiązuję się do przestrzegania zasad 

zawartych w Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży 
fiskalnej w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej. 

                                                                             

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży 
przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach 
ewidencji 
 

A. Dane podatnika:  

NIP podatnika:  712-01-04-651 

Nazwa: Politechnika Lubelska  

 

B. Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy 
użyciu kasy rejestrującej:  
 

Nazwisko i imię: ………………………………………….……. 

PESEL: ……………………………………………………..……. 

 

C. Treść oświadczenia 

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji 
sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego 
oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją  
o zasadach ewidencji.  

Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach 
ewidencji.  

Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo 
niewydanie paragonu fiskalnego, w tym wydanie z kasy rejestrującej 
dokumentu innego niż paragon fiskalny, mogę zostać ukarany/a karą 
grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.  

 



D. Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego 
oświadczenie 
 

Data:     ...................................................... 

Miejsce:   Lublin ul. Nadbystrzycka 38d  

Imię i nazwisko: .............................................  

Czytelny podpis: ............................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla PL i osoby upoważnionej 
 



Załącznik nr 2 
do Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  

w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 
 

 

Raport kasowy prowadzony na portierni Domu Studenckiego Nr … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

Data 
Imię i nazwisko 
wpłacającego/ 
wypłacającego 

Numer 
pokoju 

Tytuł  
wpłaty 

Kwota 
Forma 

płatności 
Stan gotówki 
po transakcji 

Podpis 

                

                

                

                

Raport  
dobowy                

Gotówka:             

Terminal:             

      Wypłata utargu         



Załącznik nr 3  
do Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  

w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 
 
 
 

Informacja o stanie gotówki w Domach Studenckich na ostatni dzień miesiąca 
 

 

Stan gotówki na dzień: ……………………. Kwota (zł) 

Dom Studencki Nr 1 
  

Dom Studencki Nr 2 
  

Dom Studencki Nr 3 
  

Dom Studencki Nr 4 
  

Razem: 
  

  

 

 
 
 
 
 

    ……………………………………….. 
data i podpis osoby sporządzającej 

 
 

 



Załącznik nr 4 
do Instrukcji ewidencji i kontroli utargu z tytułu sprzedaży fiskalnej  

w Domach Studenckich w Politechnice Lubelskiej 
 

 

Weryfikacja salda konta rozrachunków z osobą upoważnioną na ostatni dzień miesiąca 

 

miesiąc: ………………………………………………………………………..  rok: …………………………………………..………………….. 

 

osoba upoważniona: ……………………………………………………..  Pani/Pan: …………………………………………………….. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota  

(zł) 

Data wpływu środków  
na rachunek bankowy Politechniki 

Lubelskiej 

1. Saldo konta 234…. 
    

2. 
Gotówka w Domach Studenckich  
według Załącznika nr 2     

3. 
Transakcje z terminala płatniczego 
rozliczne w miesiącu następnym 

    

4. Razem 2+3 
    

 
    

 

      ……………………………………….. 
data i podpis osoby sporządzającej 

 


