
 

Zarządzenie Nr 26/2017/2018 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 9 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie:  aktualizacji, obowiązującej w 2018 r., załączników do zarządzenia 

Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.) 

 

 

§ 1 

 

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 nowymi wysokościami kwoty 

minimalnego wynagrodzenia i kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na rok 2018, wprowadza się aktualizację 

załączników do zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 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.)”), obowiązującą w 2018 r. 

2. Zaktualizowane wzory załączników załączone są do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Zapisy samego zarządzenia Nr 31/2016/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. (z późn. zm.) pozostają bez 

zmian. 

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

3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 

w zakresie wprowadzonych w załącznikach zmian od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

                                                                                          Rektor 

 

 

                                                                  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 
 

Załączniki: 

1) Zaktualizowany na rok 2018 załącznik nr 3a do zarządzenia (zaświadczenie dotyczące 

zawartej umowy o pracę/zlecenie u pracodawcy innego niż AWF Warszawa), 

2) Zaktualizowany na rok 2018 załącznik nr 3b do zarządzenia (oświadczenie 

zleceniobiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą). 


