
Sposób wydatkowania środków/ studenckie działanie artystyczne: 

Należy: 

A. Wypełnić wniosek zamówienia (patrz wzór). Wniosek złożyć w sekretariacie Wydziału 

Malarstwa. 

B. Następnego dnia dowiedzieć się w sekretariacie Wydziału Malarstwa czy wniosek 

został zarejestrowany. Zanotować jego numer WN (będzie potrzebny do opisania 

faktur) 

C. Od momentu zatwierdzenia przez Kwestor ASP można dokonywać zakupów towarów 

i usług. 

D. Dokonać zakupów towarów i usług z pobraniem Faktury Proforma na przelew 

prawidłowo wystawionej na ASP w Warszawie (adres + NIP, sprawdzić dane na 

przekazanym dokumencie).  
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

ul. Krakowskie Przedmieście 5 

00-068 Warszawa 
NIP: 525-000-86-66 

Komentarz: Faktura Proforma na przelew to forma zakupu bez odebrania towaru lub 

usługi, który zostaje w sklepie lub firmie do czasu zapłaty przelewem przez ASP. Co to 

oznacza: idziecie do sklepu. Wybieracie materiały malarskie, płótna, papier. 

Informujecie kasjera, że kupujecie na Fakturę Proforma przelewową dla ASP. Kasjer 

zlicza zakupy. Zakupy zostają odłożone na zapleczu do czasu zapłaty (najlepiej prosić 

o karton i opisać go swoim nazwiskiem). Odbieracie Fakturę Proforma. 

E. Jak najszybciej złożyć Fakturę Proforma opisaną na odwrocie w sekretariacie 

Wydziału Malarstwa >  

na odwrocie faktury na górze należy czytelnie niebieskim długopisem napisać: 

Zakupiono np. Materiały malarskie (wyszczególnić) lub usługę lub narzędzia 

(wyszczególnić) 

Na potrzeby organizacji………………..(tu nazwa waszego zadania np. wystawa XYZ) 

zgodnie z wnioskiem numer WN……………………… 

Źródło finansowania: Realizowane ze środków na dofinansowanie artystycznej 

działalności studentów Wydziału Malarstwa na rok 2017. 

F. Po dokonaniu przelewu przez uczelnię (ok. 3-5 dni od zarejestrowania Faktury 

Proforma) należy dowiedzieć się w sklepie lub firmie czy już otrzymali przelew z ASP i 

odebrać towar lub usługę. KONIECZNIE należy przy odbiorze pobrać Fakturę VAT na 

potwierdzenie zakupu/ faktura powinna mieć na dole adnotację zrobioną przez 

sprzedawcę „zapłacono przelewem z podaniem sumy” (Należy przeczytać dokument 

przy odbiorze i sprawdzić jego poprawność). 

G. Złożyć Fakturę Vat w sekretariacie WM, opisaną na odwrocie. Analogicznie jak 

podano wyżej ( nie zapomnieć o numerze WN) 

H. To zamyka obieg finansowy. UWAGA: Student odpowiada za prawidłowość 

wykonania wszystkich kroków. Studenci, którzy nieprawidłowo rozliczą zakupy 

ponoszą odpowiedzialność finansową. 

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Krakowskie+Przedmie%C5%9Bcie+5+%0D+00-068+Warszawa&entry=gmail&source=g

