
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 55  /2011 

jednostka zlecająca                                                źródło finansowania ........................................... 
 

adnotacje.............................................................. 
 

Umowa zlecenia nr ………… 

Umowę zawarto w dniu ...................................... pomiędzy  
Zleceniodawcą: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  
02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166,  
Wydział/jednostka   ............................................................................................................................... 

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

Dziekana ................................................................................................................................................  
a Zleceniobiorcą, imię:..................................................................nazwisko: .................................... 
zamieszkałym w .................................................................................................................................... 
PESEL ...................................................................... NIP .....................................................................  
seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………………… 
Drugie imię:……………………….Nazwisko rodowe:…………………NFZ:……………………… 

§ 1. 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy: 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
Praca nie będzie wykonywana pod kierownictwem Zleceniodawcy. 
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich co do jakości i skutków przedmiotu 
umowy. 

§ 2. 
Zlecenie będzie wykonywane w terminie od ......................... do .......................... w siedzibie 
Zleceniodawcy* / w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę* / w siedzibie 
Zleceniobiorcy* / w innym miejscu (wymienić)*: .....................................................................  
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych 
do wykonania umowy. 
.............................................................................................................. (*niepotrzebne skreślić). 

 
§ 3. 

Za wykonanie zlecenia, Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie według stawek umownych w wysokości 
............................ zł, słownie:.......................................................................................zł. 

 
§ 4. 

Do przyjęcia wykonanej pracy Zleceniodawca upoważnia ................................................................. . 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania Zleceniodawcy wszelkich informacji dotyczących 
przebiegu zlecenia, składania odpowiednich sprawozdań i wyjaśnień. 

 
§ 5. 

Zleceniobiorca oświadcza, że (*skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań): 

1. Jest pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zatrudnionym na podstawie umowy o 
pracę lub mianowania (podać jednostkę SGGW):................................................... 
...........................................................................................................................................................  

2. Jest pracownikiem (podać nazwę i adres pracodawcy): .......................................................... 
........................................................................................................................................................... 
zatrudnionym na podstawie: stosunku pracy, mianowania, stosunku służbowego, stosunku pracy 
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa spółdzielni zajmującej się produkcją rolną*, a 
wynagrodzenie miesięczne (brutto) z tych tytułów jest / nie jest* wyższe od kwoty najniższego 
wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, jednocześnie wnioskuje / nie* 
wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt 
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy).  



3. Jest studentem szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej, ukończył / nie ukończył* 26 lat 
oraz jest / nie jest* nigdzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wnioskuje / nie wnioskuje* o 
objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt 
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy). 

4. Nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ale zawarł umowę cywilnoprawną (zlecenie, 
o dzieło, agencyjną, itp.), z której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w 
okresie wykonywania niniejszej umowy, a mianowicie od....................................... 
do................................. w związku z czym wnioskuje / nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym 
ubezpieczeniem społecznym. 

5. Jest emerytem/rencistą nr emerytury ………………… Inspektorat ZUS ……………………….. adres 
Inspektoratu …………………………………………………………………………………. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest*/ nie jest* zarejestrowanym w urzędzie skarbowym podatnikiem 
VAT czynnym* lub podatnikiem VAT zwolnionym* – art.96 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług Dz.U.54/2004 poz.535 z późn. zmianami). 

7. Zleceniobiorca potwierdza, że złożone powyżej oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym i jest 
świadom odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych. 

 
§ 6. 

Zleceniobiorca wnioskuje / nie wnioskuje* o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (na 
koszt Zleceniobiorcy). 

§ 7. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory 
wynikające na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd cywilny właściwy dla siedziby 
Zleceniodawcy. Rodzaj i sposób wykonywania prac nie powodują nawiązania stosunku pracy. 

§ 9. 
Wynagrodzenie wynikające z rachunków złożonych do końca miesiąca zostanie wypłacone dla osób 
niebędących pracownikami SGGW do 20 dnia miesiąca następnego, a dla pracowników SGGW w 
terminie wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§ 10. 
Umowę sporządzono w ........ egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca. 
 

 
Zleceniobiorca                              Zleceniodawca                                       Kwestor 

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

    Sprawdzono -                                    Sprawdzono 
dysponent środków                pod względem form.-rach. 

 
 

   ..................................                     .....................................              
 * niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Rektora Nr    55/2011 
 

 
                Jednostka zlecająca                                     źródło finansowania ............................................. 
 _________________________________________________________________________________  
Zakreśloną część wypełnią wystawca rachunku 

……………………. , dnia ……………….. 
ZLECENIOBIORCA  
 
• imię nazwisko: ...............................................................................  

• adres................................................................................................ 

• dane rachunku bankowego ............................................................. 

• URZĄD SKARBOWY ................................................................. 

 
 

RACHUNEK do umowy zlecenia zawartej od dnia …….do dnia…… 
 

Dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 (jednostka 

SGGW) ................................................................................................................................................. 

za........................................................................................................................................................... 

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

Nr umowy zlecenia.............................., liczba godz............, stawka.............. zł/godz,  

kwota .................................. zł 

słownie złotych...................................................................................................................................... 

Oświadczam, że pracę wykonałem(am) osobiście i nie w ramach stosunku pracy. 
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem rzeczywistym. 
Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
 

............................................................. 
(podpis zleceniobiorcy)            

 
___________________________________________________________________________ 
Potwierdza, że prace zostały wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń. Sprawdzono pod względem 
merytorycznym, zatwierdzam wypłatę na wyżej wymienioną kwotę: 
 

..............................................                                                             .................................................. 
(data i podpis dysponenta środków)                                                                                 (data i podpis Zleceniodawcy) 
 
 
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: ................................................................. 

( data i podpis) 
 


