
Zarządzenie Nr 1/2013/2014 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 3 października 2013 r. 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia zasad i tryb 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 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu Uczelni, 

wprowadzam zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz, celem ujednolicenia, nowe wzory 

wskazanych wyżej umów, a także formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia, 

obowiązujących w AWF Warszawa od chwili wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Jednostki organizacyjne AWF Warszawa zawierające umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich, są obowiązane uwzględniać „Zasady i tryb 

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

Piłsudskiego w Warszawie”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Jednostki organizacyjne AWF Warszawa zobowiązuje się do stosowania określonych w 

załącznikach do niniejszego zarządzenia jednolitych wzorów umów cywilno – prawnych 

(zlecenie i o dzieło) oraz formularzy niezbędnych do ich zawarcia lub rozliczenia. 

3. Wszystkie umowy cywilnoprawne, o których mowa w niniejszym zarządzeniu lub jego 

załącznikach, podlegają akceptacji przez Kwestora AWF w Warszawie. 

 

§ 3 

 

Dysponenci środków finansowych, w terminie do 18 października 2013 roku, przedstawią katalog 

czynności, które mają być przedmiotem zawarcia umów cywilnoprawnych przez AWF Warszawa. 

 

  § 4 

 

1. Z dniem wejścia w życie  niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą, wraz z załącznikami, 

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. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 



 

 
Załączniki: 

1) Zasady i tryb zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

2) Wniosek  o zawarcie umowy cywilno – prawnej (zlecenie i o dzieło). 

3) Oświadczenie wykonawcy umowy. 

4) Umowa o wykonanie prac twórczych. 

5) Umowa o dzieło na recenzję. 

6) Umowa zlecenia z dydaktykiem. 

7) Umowa o dzieło. 

8) Umowa zlecenia, 

9) Rachunek dla AWF Warszawa. 

10) Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy (do umów o dzieło – załączniki 4,5,7). 


