
Zarządzenie Nr 37/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 marca 2017 r. 

 

w sprawie: zmian w załączniku nr 6 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.), a także sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej 

w zarządzeniu Nr 35/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r. 

 

 

§ 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 załączniku nr 6 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) § 4 ust. 4 załącznika nr 6 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)”. 

 

 

 



§ 2  

Zmiany określone w § 1 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 

 

W zarządzeniu Nr 35/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r., w § 3 ust. 3, zmienia się, prostując 

oczywistą pomyłkę pisarską, fragment: „stosuje się na zasadach określonych w pkt 4 

niniejszego zarządzenia.” Na: „stosuje się na zasadach określonych w § 2 niniejszego 

zarządzenia.”. 

 

§ 4 

 

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 § 2 niniejszego zarządzenia.  



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

załącznika nr 6 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania 

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

zm.). 
 

                                                                           Rektor 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

Załączniki: 

1) Tekst ujednolicony załącznika nr 6 do zarządzenia Nr 1/2013/2014 Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 

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

 


