
Zarządzenie Nr 35/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 6 marca 2017 r. 

 

w sprawie:   zmian w załącznikach do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 

3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania 

umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych 

umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia 

(z późn. zm.) 

 

§ 1  

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 10 i ust. 3 

Statutu AWF Warszawa, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 

2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do 

zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zawierania 

umów zleceń i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz wprowadzenia jednolitych wzorów tych umów, a także formularzy 

niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia (z późn. zm.), zwanego dalej „zarządzeniem”: 

 

1) Zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia:  

 

a) W § 6 ust. 5 w zdaniu pierwszym in fine przed dwukropkiem, po przecinku dodaje się 

zapis: „jeśli z pierwszej umowy osiąga w danym miesiącu minimalne 

wynagrodzenie”. 

 

b) W § 6 ust. 6 w zdaniu pierwszym in fine przed dwukropkiem, po przecinku dodaje się 

zapis: „pod warunkiem, że odprowadza do ZUS składki emerytalno-rentowe od 60% 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na w/w ubezpieczenia 

ogłoszonego na dany rok kalendarzowy”. 

 

c) W § 6 ust. 8 w zdaniu pierwszym in fine przed dwukropkiem, po przecinku dodaje się 

zapis: „pod warunkiem osiągnięcia w danym miesiącu minimalnego wynagrodzenia ze 

stosunku pracy lub umowy zlecenia u innym pracodawcą”. 

 

d) W § 7 ust. 5 in fine kropkę zamienia się na przecinek i dodaje zapis: „a także 

przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, jeśli zawarta z AWF umowa 

zlecenia nie jest jedyną umową oraz oświadczenie o odprowadzonych składkach 

społecznych do ZUS, jeśli jest zleceniobiorcą prowadzącym działalność gospodarczą”. 

 

e) W § 7 dodaje się nowy ust. 11 o następującym brzmieniu: „11. Zgodnie z Ustawą 

z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 



niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) -  art. 1 pkt 1a i pkt 8  ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2008 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. - 

obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która będzie ulegała zmianie zgodnie z art. 

3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Strony umowy zlecenia są zobowiązane do ustalenia ilości przepracowanych godzin 

w trakcie trwania umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedkładać informację 

o liczbie godzin świadczenia usług pomnożonej przez ustaloną w umowie lub 

uzgodnioną ze zleceniodawcą stawkę za 1 godzinę usługi na wystawionym przez 

siebie comiesięcznie rachunku, który przedkłada zleceniodawcy w miesiącu 

następującym po miesiącu, którego ww. informacja dotyczy. Jeżeli zleceniodawca ze 

zleceniobiorcą nie uzgodnili inaczej, rachunek zawierający informację, o której wyżej 

mowa, zleceniobiorca przekazuje zleceniodawcy nie później niż do 3 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. Dodatkowo zleceniobiorca 

może zostać przez zleceniodawcę zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy 

(wyszczególnienia, ile godzin zostało przez niego przepracowanych w każdym 

konkretnym dniu miesiąca, za który zleceniobiorca rachunek wystawił), w celu 

potwierdzenia liczby przepracowanych godzin w skali miesiąca i potwierdzoną 

podpisami stron, którą zleceniobiorca dołącza do wystawionego rachunku za 

przepracowany poprzedni miesiąc”. 

 

f) W § 7 dodaje się nowy ust. 12 o następującym brzmieniu: „12. Wypłata za świadczone 

przez zleceniobiorcę usługi na podstawie umowy zlecenia będzie realizowana 

comiesięcznie (jeżeli w poprzednim miesiącu faktycznie zostały wypracowane przez 

zleceniobiorcę w ramach umowy godziny świadczenia usług), na podstawie 

prawidłowo sporządzonego rachunku zawierającego informacje o liczbie 

przepracowanych godzin lub/oraz dołączonej ewidencji czasu pracy, o której mowa 

w ust. 11”. 

 

2) Zmiany w załączniku nr 3 do zarządzenia: 

 

a) Wiersz – „Adres zamieszkania” uzupełnia się o zapis: „(tożsamy z adresem 

wykazywanym w rozliczeniu rocznym składanym do urzędu skarbowego)”. 

b) Po wierszu „Adres korespondencyjny” dodaje się nowy wiersz: „Telefon 

kontaktowy…”. 

c) Po punkcie 3 załącznika dodaje się zapis: „Osoby, które osiągają przychody tak jak 

w punktach 1-3, zobowiązane są do złożenie w momencie zawierania umowy 

zlecenia z AWF Warszawa zaświadczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 3a 

do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 (z późn. zm.)”. 

d) W punkcie 6 załącznika po wyrażeniu: „26 lat” dodaje się: ***), 

e) Po zapisie określonym liczbą porządkową III dodaje się objaśnienie: „Osoby, które 

zaznaczą odpowiedź „NIE” zobowiązane są do złożenia oświadczenia wg wzoru 

określonego w załączniku nr 3b do Zarządzenia Rektora Nr 1/2013/2014 (z późn. 

zm)”. 

f) W zapisie określonym liczbą porządkową IV dodaje się zdanie drugie o następującej 

treści: „W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nie przekazania 



informacji o zmianie danych, które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się 

zwrócić opłacone składki ZUS-u na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe) 

przez AWF Warszawa oraz odsetek od całego powstałego zadłużenia, w tym również 

od zadłużenia powstałego w związku z nieopłaceniem składek w części finansowanej 

przez AWF Warszawa”. 

g) Zapis określony pierwotnie liczbą porządkową V. („Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

ww. danych osobowych w celu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 ze zm.).”) określa się liczbą porządkową VI. 

h) Na końcu załącznika dodaje się zapis: „***status ucznia ma osoba do 31 sierpnia roku 

w którym kończy szkołę. Statut studenta ma osoba w okresie w którym się kształci 

i nie ukończyła 26 lat. Statusu studenta nie zachowuje osoba, która ukończyła studia 

I stopnia (licencjackie, inżynierskie). Status studenta osoba ta uzyskuje od 

1 października gdy rozpoczyna studia uzupełniające”. 

 

3) Zmiany w załączniku nr 8 do zarządzenia: 

a) § 4 ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie:„ Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustala się 

w wysokości ……………………złotych brutto, słownie 

…………………………………………………………. złotych brutto za godzinę 

pracy. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokość……………………………………………………………… złotych brutto, 

słownie…………..................................................................................................złotych 

brutto”.  

 

b) § 4 ust. 2 załącznika otrzymuje brzmienie: „Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę 

comiesięcznie rachunku, w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. Jeżeli 

Zleceniodawca ze Zleceniobiorcą nie uzgodnili inaczej, rachunek zawierający 

informację, o której wyżej mowa, Zleceniobiorca przekazuje zleceniodawcy nie 

później niż do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja 

dotyczy. Rachunek musi zawierać informację o liczbie godzin przepracowanych 

w miesiącu, za który Zleceniobiorca rachunek wystawił, zgodnie z art. 8a i 8b ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2008 z późn. zm.). Na wniosek Zleceniodawcy, uzasadniony specyfiką 

wykonywanego zlecenia, Zleceniobiorca może zostać zobowiązany do przedstawienia, 

oprócz informacji o liczbie godzin przepracowanych w miesiącu, za który 

Zleceniobiorca rachunek wystawił, również wyszczególnienia, ile godzin zostało 

przez niego przepracowanych w każdym konkretnym dniu miesiąca, za który 

Zleceniobiorca rachunek wystawił (ewidencja czasu pracy)”. 

c) W § 4 wykreśla się ust. 4, co powoduje, iż dotychczasowe ust. 5-7 w § 4 otrzymują 

numerację 4-6. 

§ 2  

Zmiany określone w § 1 pkt 1-3 niniejszego zarządzenia dotyczą nowo zawieranych umów. 

W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, których 

okres obowiązywania przechodzi na czas po wejściu w życie niniejszego zarządzenia 

(lub okres ich obowiązywania zakończył się między dniem 1 stycznia 2017 r. a dniem wejścia 



w życie niniejszego zarządzenia), o dokonaniu stosownych korekt, aneksów lub złożeniu 

dodatkowych oświadczeń, informacji albo rachunków do tych umów decyduje Rektor AWF 

Warszawa w porozumieniu z kwesturą. W przypadku umów, o których wyżej mowa, 

trwających dłużej niż 1 miesiąc i jeżeli nie postanowiono inaczej, można zastosować poniższe 

rozwiązanie:  

Rachunki wystawiane do umów za okres do 28 lutego 2017 r. uzupełnia się o oświadczenie 

pracownika w formie: 

…………………………………………... 

Imię i nazwisko zleceniobiorcy 

Miesiąc Liczba przepracowanych 

godzin 

do 31 grudnia 2016 r.  

styczeń 2017 r.  

luty 2017 r.  

………………………….                                                                  …………………………. 

podpis zleceniobiorcy                                                                            podpis zleceniodawcy 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. (z późn. zm.) 

oraz jego załączników pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie przekazane zostanie do wiadomości dziekanów, prorektorów, 

kanclerza oraz kwestora. 

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku 

i ma zastosowanie odnośnie podpisywanych od początku marca 2017 r. umów 

regulowanych przez zarządzenie Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. (z późn. 

zm.). W zakresie umów zawartych przed dniem 1 marca 2017 r. zapisy niniejszego 

zarządzenia, w celu dostosowania ich zapisów do sytuacji prawnej określonej poprzez 

ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265) stosuje się na zasadach 

określonych w pkt 4 niniejszego zarządzenia.  

4. Do niniejszego zarządzenia dołącza się załączniki w postaci tekstu ujednoliconego 

załączników nr 1, nr 3 i nr 8 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. 

(z późn. zm.), uwzględniające wszelkie wprowadzone do tych załączników niniejszym 

zarządzeniem oraz zarządzeniami Nr 30/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

i Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. zmiany.  

 

 

                                                                           Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 



Załączniki: 

1) Tekst ujednolicony załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 

2013 r. (z późn. zm.), uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas 

zmiany.  

2) Tekst ujednolicony załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 

2013 r. (z późn. zm.), uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas 

zmiany.  

3) Tekst ujednolicony załącznika nr 8 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 

2013 r. (z późn. zm.), uwzględniający wszelkie wprowadzone do niego dotychczas 

zmiany.  

 


