
Zarządzenie Nr 23/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 16 stycznia  2008 r.

w sprawie: zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie 
praw autorskich oraz krótkotrwałych umów najmu przez jednostki 
organizacyjne Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie oraz  wzorów tych umów.

Dla ujednolicenia sposobu zawierania umów  zarządza się co następuje:

§ 1

Jednostki organizacyjne AWF zawierające umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o 
dzieło  i  przeniesienie  praw  autorskich  są  obowiązane  uwzględniać  instrukcję  stanowiącą 
załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Jednostki organizacyjne AWF zobowiązuje się do stosowania jednolitych wzorów: umów 
zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich oraz odpowiadających 
tym umowom rachunków określonych w załącznikach: nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 
6, 7 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Rektor

prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora AWF
Nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

INSTRUKCJA

W  sprawie  zawierania  umów  zlecenia,  umów  o  dzieło  oraz  umów  o  dzieło  i  
przeniesienie  praw autorskich w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych i  
przepisów podatkowych, umów krótkoterminowych najmów.

I.
Przy zawieraniu umów należy uwzględnić następujące zagadnienia:

1. Zawarcie umów zleceń, umów o dzieło oraz umów o dzieło i przeniesienie praw
      autorskich poprzedza sporządzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy. 
Wniosek
      zatwierdza Dysponent środków finansowych AWF.
2. Umowy winny posiadać numerację nadaną przez Kwesturę AWF. Numer umowy
      składa się z: oznaczenia literowego  /nr kolejny/ rok wystawienia. 
3.  Umowy  oraz  rachunki  powinny  zawierać  pieczątkę  jednostki  organizacyjnej 
AWF. 
4.  W umowie należy podać miejsce wykonywania powierzonej pracy. 
5. Umowa powinna zawierać ogólną sumę kwot jednostkowych.
6. Zawarty w umowie termin rozpoczęcia wykonania powierzonej pracy jest 
      obowiązującym do dokonania zgłoszenia w ZUS i wynosi 7 dni od umówionej 
      daty, tj. terminu rozpoczęcia umowy (w przypadku umów podległych 
      ubezpieczeniom ZUS).
7. Rachunek winien zawierać nazwiska i imiona w pełnym ich brzmieniu oraz nr
      PESEL zgodny z wykazanym na druk „PIT – 2”. 
8. Rachunki są realizowane po rachunkowym i formalnym sprawdzeniu oraz 
      zatwierdzeniu przez Kwestora i Kanclerza AWF.
9. Umowy, rachunki oraz załączniki winny być sporządzone czytelnie i zawierać   
     kompletne dane (nieczytelne dane umieszczone zarówno w umowach, jak i
     załącznikach uniemożliwiają dokonanie zgłoszeń w ZUS oraz sporządzenie 
list 
     wypłat  ).  W  związku  z  tym  faktem  będą  zwracane  do  jednostek 
sporządzających 
     celem uzupełnienia lub naniesienia korekt.
10.Sporządzone umowy należy przedłożyć do podpisu Dysponentowi środków 
      finansowych   jednostki  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego 
pierwszy 
      egz. jest sporządzony dla AWF, a drugi egz. dla wykonawcy.
11.Rejestr umów cywilno-prawnych  zawiera w szczególności: 

1. Nr umowy, 
2. Imię i nazwisko. 
3. Kwotę umowy. 
4. Termin realizacji.
5. Treść.

12. Przed  zawarciem  umów  z  osobami  zagranicznymi należy  wypełnić  komplet 
właściwych dokumentów, a w razie wątpliwości uzyskać szczegółowe informacje 
w tym zakresie w Dziale Płac AWF



W  celu  usprawnienia  procesu  sporządzania  umów  cywilno-prawnych  należy 
korzystać  ze  wzorów  umów,  rachunków  oraz  PIT-2  dostępnych  na  stronie 
internetowej Uczelni WWW

II.
Integralną  część  umowy  zlecenia,  umowy  o  dzieło  oraz  umowy  o  dzieło  i 

przeniesienie  praw  autorskich  stanowi  obowiązkowy  załącznik  wynikający  z  przepisów 
podatkowych.
Załącznikiem  tym  jest  druk  „PIT-2”  lub  IFT-1  dla  cudzoziemca  /blok  C  -  dane 
identyfikacyjne/.

III.
Każda umowa zlecenia, umowa o dzieło oraz umowa o dzieło i przeniesienie praw 

autorskich  zawarta  z  pracownikiem  AWF  rodzi  obowiązek  ubezpieczeń  społecznych  i 
ubezpieczenia zdrowotnego  co wynika z § 7 pkt.1 umowy o dzieło lub § 8 pkt.1 umowy o 
dzieło i przeniesienie praw autorskich lub umowy zlecenia/.

IV.
W przypadku zawierania  umów zlecenia z osobami nie będącymi pracownikami 

AWF należy dokładnie wypełnić § 8 umowy zlecenia w celu prawidłowego ustalenia tytułów 
składek na ubezpieczenia, a w szczególności:

1/ jeśli  zleceniobiorca  osiąga  przychód  co  najmniej w  kwocie  minimalnego 
wynagrodzenia z któregokolwiek wskazanego powyżej tytułu do ubezpieczeń społecznych, to 
umowa zlecenia zawarta z AWF podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu /
co wynika z § 8 pkt.2 umowy zleceni /

2/  jeśli  zleceniobiorca  osiąga  przychód  mniejszy niż  kwota  minimalnego 
wynagrodzenia to bez względu na posiadany już tytuł do ubezpieczeń społecznych również z 
umowy  zlecenia  zawartej  z  AWF,  będzie  podlegał  obowiązkowo  ubezpieczeniu 
społecznemu i zdrowotnemu /co wynika z § 8 pkt.2 umowy zlecenia /

3/  jeśli  umowa  zlecenie  zawarta  z  AWF  stanowi  jedyne  źródło  przychodu 
zleceniobiorcy  (czyli  nie  posiada  on  innego  tytułu  do  ubezpieczeń),  to  umowa  rodzi 
obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego /co wynika z § 8 pkt.2 umowy zlecenia 
/

4/  jeśli  zleceniobiorca posiadania  prawo do emerytury czy  renty  to fakt  ten nie 
zwalnia  z  obowiązku podlegania  ubezpieczeniom społecznym i  zdrowotnemu (jedynym 
źródłem dochodu jest emerytura bądź renta) /co wynika z § 8 pkt.2 i pkt.7 umowy zlecenia/

5/ jeśli emeryt lub rencista posiada już inny tytuł do ubezpieczeń (umowa o pracę, 
umowa  zlecenia),  to  zawarta  z  AWF  umowa  zlecenia  podlega  tylko  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu /co wynika z § 8 pkt.2 i pkt.7 umowy zlecenia /

Bezwzględnie  trzeba  podać  fakt  posiadania  przyznanego  świadczenia  emerytalnego  lub 
rentowego  przez  ZUS,  a  w  przypadku  renty  dodatkowo  należy  podać  stopień  orzeczonej 
niepełnosprawności /należy dołączyć kserokopię decyzji ZUS/.

V.



Należy  ustalić  czy  osoba  zawierająca  umowę  zlecenia  jest uczestnikiem  studiów 
doktoranckich  lub  studiów  podyplomowych i  nie  posiada  innego  tytułu  do  ubezpieczeń 
społecznych – jeśli tak, to obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu /
co wynika z § 8 pkt.6 umowy zlecenia/

VI.
Umowa zlecenia zawarta ze studentem lub uczniem (nie posiadającym innego 

tytułu  do  ubezpieczeń  społecznych)  do  ukończenia  26  roku   życia  nie  podlega 
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu /co wynika § 8 pkt.5 umowy zlecenia/

VII
Umowa  zlecenia zawarta  z  osobą  prowadzącą  działalność  gospodarczą  jeśli 

przedmiot  wykonywanej  umowy zlecenia  nie  wchodzi w zakres prowadzonej  działalności  i 
odprowadzającą  składki  na  ubezpieczenie  społeczne z  tytułu tej  działalności,  obowiązkowo 
podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu /co wynika z § 8 pkt.3 umowy zlecenia- załącznik nr 5 
do zarządzenia /

IX
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę, której przedmiot 

wykonania wchodzi w zakres tej działalności winna podpisać umowę stanowiącą załącznik nr 
6 do zarządzenia.

X.
Umowy o dzieło oraz umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich zawarte z 

osobami  nie  będącymi  pracownikami  AWF nie  podlegają  obowiązkowi  ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego /co wynika z § 7 pkt.2 umowy o dzieło lub § 8 pkt.2 umowy o 
dzieło i przeniesienie praw autorskich /

XI
Umowa zawierana na krótki okres najmu obiektów sportowych oraz pomieszczeń w 

obiektach i  budynkach AWF stanowi  załącznik nr 7 do zarządzenia. Umowy sporządzają 
Kierownicy  działów  merytorycznych  (Dział  Obiektów  Sportowych,  Dział  Administracji  i 
Obsługi Mieszkańców).



                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Rektora AWF
                                                                                                                                                                                 nr 23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

W N I O S E K

w sprawie zawarcia umowy zlecenia/umowy o dzieło/
umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich

Proszę o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zlecenia/o dzieło na wykonanie:

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

Wykonanie powyższego proszę zlecić Panu/Pani………………………………………………

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

PESEL..........................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………..

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

Stawka jednostkowa lub godzinowa i podstawa prawna jej zawarcia…………………………..

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

Ogólny koszt wykonania ………………………………………………………………………..

Termin wykonania………………………………………………………………………………

Uwagi o ZUS……………………………………………………………………………………

Podstawa prawna udzielenia zamówienia………………………………………………………..

AKCEPTUJĘ:                                                                                          WNIOSKUJĄCY

………………………………                                                          …………………………



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

………………………………....... 
 (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Egzemplarz: 
WYKONAWCY / AWF*

Źródło finansowania:
................................................................................................

UMOWA O DZIEŁO I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH nr …………../………/
……/…….……...

Zamawiający:  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
reprezentowany przez:

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

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

…………………….…………………

Wykonawca:

......…….…………………….............……….....……………………..
……………………………………....….…. (wypełnić pismem drukowanym  -  tytuł / stopień 

naukowy,  imiona,  nazwisko)

………………………….…………….…....……………………..…....…………………………...…………...….….
(adres)

Zawierają w dniu  …………...………...…...…………………... Umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać utwór, którego treścią jest:

1) wygłoszenie wykładów, opracowanie i utrwalenie ich autorskiego programu, na temat:

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

...........................................................................................................................................................................................

dla studentów studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych na kierunku...............................................................................

...........................................................................................................................................................................................

dla słuchaczy studiów podyplomowych / kursu ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................;

2) opracowanie, utrwalenie i udostępnienie, określonym przez Akademię osobom, nowych materiałów dydaktycznych 

i szkoleniowych w zakresie zajęć objętym przedmiotem: …………...…….……..........................…..

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

…………..…………………………………………………………………………………….…;3) dokonanie oceny i recenzji 

pisemnych prac osób określonych przez Akademię: 

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

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

§ 2

Utwór zostanie wykonany w terminie od …………………………………..do…………………………....... 

Przyjęcie utworu nastąpi w siedzibie Akademii.

§ 3

1. Utwór zostanie wykonany w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego.

Miejsce na opis składek ZUS (wypełnia Sekcja ZUS)



2. Zamawiający odpowiada wobec osób trzecich za zapewnienie warunków i właściwą organizację oraz wykonanie 

dzieła, o którym mowa w § 1.

§ 4

1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości      ……..................................……………………zł.

(słownie: ………..............................….....................…………………….......................………...............…….…………..zł)

wg następujących wyliczeń ………..................……………...…………………………….……...................…..

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po stwierdzeniu wykonania utworu i po przedstawieniu rachunku w Kwesturze 
- Dziale Płac.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone: w kasie Uczelni / na rachunek bankowy*.

4.Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy …………………………………..

§ 5

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w ratach, stosownie do stanu zaawansowania dzieła.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania utworu innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Z chwilą  ostatecznego przyjęcia  utworu  wykonawca przenosi  na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 
utworu  będącego  przedmiotem  niniejszej  Umowy,  w  szczególności  do  utrwalenia  utworu,  jego  zwielokrotnienia 
drukiem, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera.

§ 8

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:

1) jest pracownikiem AWF zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania,*

2) jest zatrudniony w ramach umowy o pracę lub mianowania poza AWF,*

3) umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,*

4) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Rejonowym Urzędzie Pracy  ............................................................

............................................................................................................................................................................
 (nazwa i adres urzędu pracy)

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i  ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

Zmiany w umowie wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………….. ………………………………………………
             (data i podpis) (pieczątki i podpisy osób reprezentujących zamawiającego)

W załączeniu: PIT – 2
         IFT-1 – tylko dla cudzoziemców.

* niepotrzebne skreślić

Data wpływu do Dz. Płac



Załącznik nr 3 a
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

…………………………………………………….………..
( tytuł / stopień naukowy,  imiona,  nazwisko)

……….…………………………….
   (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

………………………………………………………………
(PESEL)

RACHUNEK  nr ……/…………za okres ………………..………...…...

Za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich 

Nr ………./............../...........……./..............z dnia ……………………. na kwotę ………................................

(słownie: ……………………………………………………..................................………………...................zł.)

wg następujących wyliczeń..…………………………………………………………………………....................

…………………………………………….. ……….………………………………………
       (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)   (podpis wystawcy rachunku)

Stwierdzam,  że  praca  nie  wchodzi  w  zakres  obowiązków  objętych  pensum  dydaktycznym 
(obowiązków służbowych). Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń. 
Sprawdzono pod względem merytorycznym.
Płatne ze środków ......................................................................................................................................

…………………………………………….. ………......…………………………………………....
         (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)                 (pieczątka i podpis przyjmującego wykonaną pracę)

Stwierdzam,  że  wykonane  prace  stanowią  przejaw  działalności  twórczej  o  indywidualnym 
charakterze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach 
pokrewnych /Dz. U. z 2006 r.  Nr 90, poz. 631, z późn. zm./.  W związku z tym koszty uzyskania 
przychodu  wynoszą    .....................  %    w  stosunku  do  kwoty  wynagrodzenia  określonego  w 
umowie, co zatwierdzam do realizacji. 

……………………………………………..           ....................................…….………………..
(miejscowość, dzień- miesiąc- rok)  (pieczątka i podpis Dziekana 

       lub kierownika jednostki organizacyjnej)

Sprawdzono  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym.  Potwierdzam  finansowanie  z  w/w 
środków.

……………………………………………….
  (data, pieczątka i podpis pracownika Kwestury)

Zatwierdzam do realizacji

…………………………………………….. ……………………………………………..
Kwestor Kanclerz



RACHUNEK DLA CUDZOZIEMCA
Załącznik nr 3 b
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

……………….…………………………………………………………...
(wypełnić pismem drukowanym  tytuł/ stopień naukowy, imiona, nazwisko)

……….…………………………….
   (pieczątka jednostki organizacyjnej

……………………………………………………….……………………
adres

RACHUNEK  nr ……/…………za okres ………………..………...…...

Za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło i przeniesienie praw autorskich 

Nr ………./............../...........……./..............z dnia ……………………. na kwotę ………................................

(słownie: ……………………………………………………..................................………………...................zł.)

W tym:      ……………………..………..zł honorarium + ……………………………zł zwrot kosztów podróży.

1. Oświadczam, że nie przedstawiłem/am certyfikatu rezydencji i w związku z tym wnoszę o opodatkowanie 
przychodu  z  w/w.  umowy zgodnie  z  art.  29  ust.1  pkt  1  ustawy z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm./.*

2. Oświadczam, że przedstawiłem certyfikat rezydencji i wnoszę o opodatkowanie zgodnie z obowiązującą 
Konwencją  o  unikaniu  podwójnego  opodatkowania  między  Rzeczpospolitą  Polską,  a  państwem 
wskazanym w certyfikacie zgodnie z art. 29 ust.2  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm./.*

* niepotrzebne skreślić

………………………………………. ……………………………………...
        (miejscowość, dzień, miesiąc, rok)        (podpis wystawcy rachunku)

Stwierdzam,  że  praca  nie  wchodzi  w  zakres  obowiązków  objętych  pensum dydaktycznym  (obowiązków 
służbowych). Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń. 
Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Płatne ze środków ......................................................................................................................................

…………………………………………….. ………......…………………………………………....
         (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)                 (pieczątka i podpis przyjmującego wykonaną pracę)

……………………………………………..           ....................................…….………………..
(miejscowość, dzień- miesiąc- rok)  (pieczątka i podpis Dziekana 

       lub kierownika jednostki organizacyjnej)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Potwierdzam finansowanie z w/w środków.

……………………………………………….
  (data, pieczątka i podpis pracownika Kwestury)

Zatwierdzam do realizacji

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

Kwestor
Kanclerz

Data wpływu do Dz. PłacData wpływu do Dz. Płac



Załącznik nr 3 c
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

Egzemplarz: 
WYKONAWCY / AWF*

……………………………..
                                    (pieczątka)

ANEKS NR…………..…….…… 

z dnia …………………..……

do umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich nr ………/………/……/…...…

zawartej w dniu ………………..w Warszawie

pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

a Panią/Panem…………………………………………………………..

Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany w wymienionej wyżej umowie:

1)  Termin  wykonania  dzieła  określony  w  §  2  umowy  ulega  zmianie  na  termin 

od…………………………….. do…………………..………….;

2) W § 4 umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie dzieła, na podstawie 

wystawionego  rachunku,  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  kwocie…………...

……………słownie………………………...………………………….

wg następujących wyliczeń ….................………………………..…….……....................”.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wykonawca                                                                    Zamawiający

…………………………………. …………..……………………………….
(data i podpis)        (pieczątki i podpisy osób reprezentujących)zamawiającego

* niepotrzebne skreślić



Data wpływu do Dz. Płac

Załącznik nr  4
           do Zarządzenia Rektora AWF
           nr 23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

……………………………….................
…..

(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Źródło finansowania: Egzemplarz:

…………………………………………………………………………. WYKONAWCY / AWF*

UMOWA O DZIEŁO nr …………../………/……/…….……...

Zamawiający:  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 01-815 Warszawa

reprezentowany  przez:
……………...................…………………….....…………..………….…..……………………………………….

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

…………………

Wykonawca:
......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………....….….

(wypełnić pismem drukowanym  -  tytuł / stopień naukowy,  imiona,  nazwisko)

………………………….…………….…....……………………..…....…………………………...…………...….….
(adres)

Zawierają w dniu  …………...………...…...…………………... Umowę następującej treści:

      § 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….

§ 2

Dzieło zostanie wykonane w terminie od ………………………………..do…………………………………........

Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Uczelni.

§ 3

1. Dzieło zostanie wykonane w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego.

2. Zamawiający odpowiada wobec osób trzecich za zapewnienie warunków i właściwą organizację oraz 

wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1.

§ 4

1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości   …..................................……………………zł.

(słownie: ……….......................….....................…………………….......................………...............…….…………..zł)

Miejsce na opis składek ZUS (wypełnia Sekcja ZUS)



wg następujących wyliczeń ………..................……………...…………………………………..….……...................…..

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po stwierdzeniu wykonania dzieła i po przedstawieniu rachunku w Kwesturze 
- Dziale Płac.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone: w kasie Uczelni / na rachunek bankowy*

4.Oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapewni Wykonawcy …………………………………..

§ 5

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie w ratach, stosownie do stanu zaawansowania dzieła.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania utworu innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:

5) jest pracownikiem AWF zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania,*

6) jest zatrudniony w ramach umowy o pracę lub mianowania poza AWF,*

7) umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej,*

8) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Rejonowym Urzędzie Pracy  ............................................................

............................................................................................................................................................................
 (nazwa i adres urzędu pracy)

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Zmiany w umowie wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………….. …………………………...……………………
(data i podpis)     (pieczątki i podpisy osób reprezentujących zamawiającego)

W załączeniu: PIT – 2
         IFT-1 – tylko dla cudzoziemców.

* niepotrzebne skreślić

Data wpływu do Dz. Płac



Załącznik nr 4 a
do Zarządzenia Rektora AWF
 nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

……………………………………………………….……
       ( tytuł / stopień naukowy,  imiona,  nazwisko)

…...…………………………………
   (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

……………………………………………………………..
(PESEL)

RACHUNEK  nr …….…/…………za okres ………………..………...…...

Za wykonane prace zgodnie z umową o dzieło Nr …..../........../......…./..........z dnia ……………….

na kwotę ……….............(słownie: …………………………………………………….....................................zł.)

wg następujących wyliczeń..……………….…………………….….……………………….................................

…………………………………………….. …….…………………………………………
       (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)  .(podpis wystawcy rachunku)

Stwierdzam,  że  praca  nie  wchodzi  w  zakres  obowiązków  objętych  pensum  dydaktycznym 
(obowiązków służbowych). Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń. 
Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Płatne ze środków .....................................................................................................................................

……………………………………………..                …......……………………………………………....
         (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)     (pieczątka i podpis przyjmującego wykonaną pracę)

Zatwierdzam do realizacji. 

……………………………………………..                    …...............................…….…………………....
       (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)                     (pieczątka i podpis Dziekana 

             lub kierownika jednostki organizacyjnej)

Sprawdzono  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym.  Potwierdzam  finansowanie  z  w/w 
środków.

……………………………………………….
  (data, pieczątka i podpis pracownika Kwestury)

Zatwierdzam do realizacji

……………………………………………..                        ……………………………………………..
                           Kwestor                        Kanclerz



Data wpływu do Dz. Płac

RACHUNEK DLA CUDZOZIEMCA Załącznik nr 4 b
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

……………….…………………………………………………………...
    (wypełnić pismem drukowanym  tytuł/ stopień naukowy, imiona, nazwisko)

…...…………………………………
   (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

……………………………………………………….……………………
    (adres)

RACHUNEK  nr ……/…………za okres ………………..………...…...

Za wykonane prace wg umową o dzieło     Nr ………./............../...........……./..............

z dnia ……………………. na kwotę ………................................

(słownie: ……………………………………………………..................................………………...................zł.)

W tym:      ……………………..………..zł honorarium + ……………………………zł zwrot kosztów podróży.

1.  Oświadczam,  że  nie  przedstawiłem/am  certyfikatu  rezydencji  i  w  związku  z  tym  wnoszę  o 
opodatkowanie przychodu z w/w. umowy zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm./.*

2.  Oświadczam,  że  przedstawiłem  certyfikat  rezydencji  i  wnoszę  o  opodatkowanie  zgodnie  z 
obowiązującą Konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczpospolitą Polską, 
a państwem wskazanym w certyfikacie zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm./.*

* niepotrzebne skreślić

………………………………………. ……………………………………...
        (miejscowość, dzień, miesiąc, rok)        (podpis wystawcy rachunku)

Stwierdzam,  że  praca  nie  wchodzi  w  zakres  obowiązków  objętych  pensum  dydaktycznym 
(obowiązków służbowych). Praca została wykonana zgodnie z umową i przyjęta bez zastrzeżeń. 
Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Płatne ze środków ......................................................................................................................................

…………………………………………….. ………......…………………………………………....
         (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)                 (pieczątka i podpis przyjmującego wykonaną pracę)

……………………………………………..           ....................................…….………………..
(miejscowość, dzień- miesiąc- rok)  (pieczątka i podpis Dziekana 

       lub kierownika jednostki organizacyjnej)

Sprawdzono  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym.  Potwierdzam  finansowanie  z  w/w 
środków.

DEKRET KOSZTOWY I Kwota …………………………………………………..

……………………………………..…………………………………………………

……………………………………………….
  (data, pieczątka i podpis pracownika Kwestury)

Zatwierdzam do realizacji

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



Kwestor Kanclerz

Załącznik nr 4 c
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08 z dnia 16.01.08 r.

Egzemplarz: 
WYKONAWCY / AWF*

…………………………….
 (pieczątka)

ANEKS NR…………….…… 

z dnia ………………..……

do umowy o dzieło nr ……………..………..…

zawartej w dniu ………………..w Warszawie

pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Panią/

Panem…………………………………………………………..

Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany w wymienionej wyżej umowie:

1)  Termin  wykonania  dzieła  określony  w  §  2  umowy  ulega  zmianie  na  termin 

od…………………………….. do…………………..………….;

2) W § 4 umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Za wykonanie dzieła, na podstawie 

wystawionego rachunku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………….……

słownie……………………………………...…………………...………………………….

wg następujących wyliczeń ….................………………………..…….……....................”.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wykonawca      Zamawiający

…………………………………. …..………………………………..
(data i podpis)               (pieczątki i 

podpisy osób reprezentujących zamawiającego)

* niepotrzebne skreślić

Data wpływu do Dz. Płac



Data wpływu do Dz. Płac

Załącznik nr 5 
           do Zarządzenia Rektora AWF
          nr  23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

………………………………...............…..
(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Egzemplarz: 
WYKONAWCY / AWF*

Źródło finansowania:
...........................................................................................

UMOWA ZLECENIA  nr …………../………/….…/…….……...

W dniu  ………………………………………….…...……….zawarto umowę zlecenia pomiędzy:  

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34
Reprezentowanym przez …………………………………………………………......………………………….….

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

zwanym dalej zleceniodawcą,

a:......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………....….

…. (wypełnić pismem drukowanym  -  tytuł / stopień naukowy,  imiona,  nazwisko)

…...………………………………….....……………………………….…..……………………………………….….
(adres )

zwanym dalej zleceniobiorcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest: ……………………...…………….....…………………………...................…………
....……………………..…………………………………….……………………….………………………...............
....……………………..………………………………….….…...………………………………….....………………

§ 2

Za pisemną zgodą zleceniodawcy wykonanie przedmiotu umowy może być powierzone innej osobie.

§ 3

1. Zlecenie zostanie wykonane w oparciu o sprzęt i materiały Zamawiającego.

2. Zamawiający odpowiada wobec osób trzecich za zapewnienie warunków i właściwą organizację oraz wykonanie 
zlecenia, o którym mowa w § 1

§ 4

Termin wykonywania zlecenia od…………….………....………………do…………………..….………………..

§ 5

Miejsce wykonywania umowy zlecenia ……………………………………………………………………...........

§ 6

Miejsce na opis składek ZUS (wypełnia Sekcja ZUS)



Za wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ..........................................................zł. 

(słownie:  ……………………………………………………..……………………….........................…………..zł)

wg następujących wyliczeń ……………………………………………...…………………..........………………

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po potwierdzeniu wykonania pracy i po przedstawieniu rachunku  w 
Kwesturze - Dziale Płac.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone: w kasie Uczelni / na rachunek bankowy* 

§ 7

Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie za zlecenie w ratach stosownie do stanu zaawansowania 
wykonanej pracy.

§ 8

Zleceniobiorca oświadcza, że:

1) jest pracownikiem AWF zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania,*

2) jest zatrudniony w ramach umowy o pracę/ umowy zlecenia* lub mianowania  poza AWF i  osiąga/ nie 

osiąga* wynagrodzenie  stanowiące  podstawę  wymiaru  składek  ZUS  w  wysokości  przekraczającej 

minimalne wynagrodzenie,*

3) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, od której odprowadza składki ZUS, a przedmiot niniejszej 

umowy nie wchodzi w zakres w/w pozarolniczej działalności gospodarczej,*

4) jest studentem ......................................................................................................................... w wieku do 26 
(nazwa uczelni)

roku życia i nie wnosi o objęcie ubezpieczeniem społecznym,*

5) jest doktorantem  ..............................................................................................................................................* 
(nazwa uczelni)

6) pobiera emeryturę / rentę przyznaną przez ...................................................................................................., 

nr świadczenia........................., *

jest rencistą ze stopniem niepełnosprawności (lekkim/ umiarkowanym/ znacznym*) przyznanym od dnia 

……………………do dnia……………..….. lub bezterminowo,*
7) jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Rejonowym Urzędzie Pracy  ..........................................................

..........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres urzędu pracy)

§ 9

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

…………………………………………….. ………..………………………………………………
(podpis) (pieczątki i podpisy osób reprezentujących zamawiającego)

W załączeniu: PIT - 2
           IFT-1 – tylko dla cudzoziemców.

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 5 a
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

………………………………………………………….……
         ( tytuł / stopień naukowy,  imiona,  nazwisko)

…...…….………………….….…..
   (pieczątka jednostki organizacyjnej)

………………………………………………………………
(PESEL)

RACHUNEK  nr ……..…/…………za okres ………………..………...…...

Za wykonane prace zgodnie z  umową zlecenia nr ………/……/..…..…/…........z dnia  ……..……....….. 

na kwotę złotych ……....................... (słownie:………………………………..……...............................….. zł.)

wg następujących wyliczeń.………………………………………….………………….…………………………..

…………………………………………….. ……………………………………………..
       (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)          (podpis wystawcy rachunku)

Stwierdzam,  że  praca  nie  wchodzi  w  zakres  obowiązków  służbowych  zleceniobiorcy,  została 
wykonana  w  godzinach  pozasłużbowych.  Praca  została  przyjęta.  Sprawdzono  pod  względem 
merytorycznym.
Płatne ze środków .....................................................................................................................................

…………………………………………….. ………….…………………………………..
(miejscowość, dzień- miesiąc- rok) (podpis, imienna pieczęć przyjmującego pracę)

Zatwierdzam do realizacji.

…………………………………………….. ……….…………………………….………..
       (miejscowość, dzień- miesiąc- rok)                      (podpis, imienna pieczęć Dziekana

  lub kierownika jednostki organizacyjnej)

Sprawdzono  pod  względem  formalnym  i  rachunkowym.  Potwierdzam  finansowanie  z  w/w 
środków.

……………………………………………….
  (data, pieczątka i podpis pracownika Kwestury)

Zatwierdzam do realizacji

…………………………………………….. …………..……………………………..…..
                   Kwestor             Kanclerz

Data wpływu do Dz. Płac



Data wpływu do Dz. Płac

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

Egzemplarz: 
WYKONAWCY / AWF*

..……………………………………………..
       (pieczątka jednostki organizacyjnej)

Umowa nr………/………/………/………
zawarta w dniu  ………………………………………….…...………między

Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34

reprezentowanym przez:…..………………………….….................................................…………

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

zwanym dalej zleceniodawcą,

a:......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………....….…

zam. w……………………………………………………………………………………………………………….….

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez** .……………………………...………

………………………………..…………………….…..……pod numerem ……………..………………………….

zwanym dalej zleceniobiorcą.

§ 1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:   ..….…………

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

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

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

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

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

§ 2

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usług  na  najwyższym  poziomie  profesjonalnym  i 
etycznym.

2. Za zgodą zleceniodawcy praca może być powierzona innej osobie

§ 3

Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia……………………………………………………………...…………

§ 4

Termin zakończenia wykonywania zlecenia…………………………………………………………..……………



§ 5

Miejsce wykonywania umowy zlecenia   Warszawa, ………………………………………………..…………..

§ 6

Za  wykonanie  umowy,  na  podstawie  wystawionej  faktury,  zleceniobiorca  otrzyma  wynagrodzenie  w 
wysokości………………...zł za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć, tj. łącznie ……………………. zł brutto 
słownie: …………………………………………………………………………..  
za ………………. godzin zajęć.

§ 7

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po potwierdzeniu przeprowadzonej ilości 

zajęć  przez  Dziekana……………………………………………………………………………………….……… 

w terminie 14 dni od przedstawienia rachunku/faktury w Kwesturze.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na 

rachunku/fakturze.

3. Datą zapłaty  jest dzień złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.

§ 8

Jeżeli  Zleceniobiorca  nie  wykonuje  w  sposób  staranny  i  należyty  usług  określonych  w  umowie, 

Zleceniodawca ma prawo potrącić karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia Zleceniobiorcy w 

miesiącu, w którym usługi nie zostały wykonane w sposób staranny i należyty.

§ 9

1.  Zleceniodawca  może  rozwiązać  umowę  bez  wypowiedzenia  w  trybie  natychmiastowym,  jeżeli 

Zleceniobiorca nie wykonuje usług w sposób staranny i należyty lub narusza postanowienia § 2.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec 

miesiąca.

§ 10

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

…………………………………………….. ……………………………………………
(podpis) (podpis, imienna pieczątka)



* niepotrzebne skreślić

** załącznik – kserokopia wpisu do działalności gospodarczej

OŚWIADCZENIE PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  Załącznik nr 7 
do Zarządzenia Rektora AWF
nr 23/07/08  z dnia 16.01.08 r.

PIT-2         URZĄD SKARBOWY PODATNIKA

        Nazwa _______________________________________________

                               Ulica ____________________________________Nr___________ 

                                           Kod pocztowy  /_/_/-/_/_/_/ Miejscowość______________________

DANE OSOBOWE PODATNIKA
Nazwisko  ________________________________________Nazwisko 

rodowe_________________________

Imiona  1) 

___________________________2)________________________Obywatelstwo________________

Imię  ojca____________________________________  imię 

matki____________________________________

Miejsce  urodzenia  ___________________________________data 

urodzenia__________________________
    (dzień, miesiąc, rok)

      /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/               /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/      
Nr PESEL                       Nr IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ- NIP

MIEJSCE ZAMELDOWANIA
Miejscowość____________________________________________________ Kod pocztowy  /_/_/-/_/_/

_/ 

Poczta________________________________________Gmina/Dzielnica_____________________________

Ulica  ___________________________________________________Nr  domu  _______Nr 

mieszkania______

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia______________________________________________________

Czy jest Pan/Pani emerytem/ką lub rencistą/ką? _________Jeśli tak proszę wpisać E lub R

_________________________________                                                 ______________________
(miejscowość i data)                 (podpis)

________________________________________________________________________________

__________________________________                



                     (imię i nazwisko)
___________________________________

      (adres zameldowania lub PESEL)

DZIAŁ PŁAC

Uprzejmie proszę o przekazywanie mojego wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych 
na konto

NAZWA BANKU__________________________________________________________________

NR KONTA  

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

       ____________________________
            ( data podpis)
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