
Zarządzenie Nr 30/2015/2016 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 kwietnia 2016 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 

 

 

§ 1 

 

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

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu 

Uczelni, w związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.), wchodzącymi 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), 

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, zwanego dalej „zarządzeniem”: 

 

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia, w § 7 ust. 5, 6 i 8 zmienia się liczbę pojedynczą 

wyrazu „oświadczenie” na liczbę mnogą (oświadczenia”), 

 

2) przepisy § 6 załącznika nr 1 do zarządzenia w aspekcie ich zastosowania aktualizuje się 

do każdorazowo obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym 

zakresie, 

 

3) wprowadza się zmianę w załączniku nr 2 do zarządzenia polegającą na zmianie kwoty 

w nagłówku załącznika z 14  tys. Euro na 30 tys. EURO. Zmieniony załącznik nr 2 do 

zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, 

 

4) wprowadza się do zarządzenia nowe załączniki (wzory) o numerach 3a (zaświadczenie 

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

i 3b (oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego  pozarolniczą działalność gospodarczą). 

Daty zawarte w wyżej wymienionych nowych załącznikach podlegają zmianie z każdym 

kolejnym rokiem kalendarzowym. kwoty zawarte w wyżej wymienionych nowych 

załącznikach aktualizuje się corocznie do kwot wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w tym zakresie i wydanych na ich podstawie zarządzeń, decyzji 

lub komunikatów. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych dotyczące rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych 

osób zatrudnianych na umowy zlecenia. W związku z powyższym dla każdego zleceniobiorcy 

Płatnik jest zobowiązany ustalać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla 

każdego miesiąca odrębnie sumując podstawy wymiaru składek z różnych tytułów do 

ubezpieczeń (umowa o pracę, umowy zlecenia, emerytura, renta) na podstawie dostarczonych 

przez zleceniobiorcę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganej w każdym miesiącu trwania 

umowy zlecenia kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. jest to kwota 1850,- zł brutto) 

lub innych dokumentów (umowa o pracę, umowa zlecenie do wglądu), które będą dowodziły 

takiego miesięcznego wynagrodzenia. Zaświadczenia takie powinny być dołączone do 

umowy zlecenia przez osobę sporządzającą umowę w celu prawidłowego zgłoszenia 

zleceniobiorcy do ZUS w związku zawartą umową. 

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów Płatnik składek będzie zobowiązany zgłosić 

umowę do wszystkich należnych składek emerytalno-rentowych. 

 

§ 2 

 

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

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie przekazane zostanie do wiadomości dziekanów. 

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

w zakresie wprowadzonych w załącznikach zmian od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

                                                                                           Rektor 

                                                     

                                           

                                                                  Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 
 

 

Załączniki: 

 

1) zmieniony załącznik nr 2 do zarządzenia, 

2) nowy załącznik nr 3a do zarządzenia (zaświadczenie dotyczące zawartej umowy 

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

3) nowy załącznik nr 3b do zarządzenia (oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego 

pozarolniczą działalność gospodarczą). 

 

 
 

 


