
 
UMOWA – ZLECENIE / DZIEŁO NR ....…...../ 06/ 

 O WYKONANIE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OCENY PRAC …………………… 
 

Umowa zawarta w dniu ………….…………………….. w Łodzi pomiędzy: 

OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI 
ŁÓDŹ, UL. PRAUSSA 4 
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez 

DYREKTORA – WIESŁAWĘ ZEWALD 

a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko) 

zamieszkałą/ym ……………………………..………………………………………………………… 

posiadającym uprawnienia egzaminatora OKE w Łodzi nr  .............................. , przyjmującą/ym stanowisko: 

kierownika ośrodka; przewodniczącego ZE; weryfikatora; egzaminatora* 

zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą, zawarto umowę następującej treści. 

 

§1 

Niniejszą umową Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie w sposób samodzielny: sprawdzanie i 

ocenianie arkuszy egzaminacyjnych, pracę kierownika ośrodka, weryfikatora, przewodniczącego ZE*, w miejscu 

i czasie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, w okresie  od  ………………  do  ....…………, w zakresie: 

-  sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej   - wg. stawki  jednostkowej ........zł/arkusz * 

-  części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego  - wg. stawki  jednostkowej ........zł/arkusz * 

-  części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego - wg. stawki  jednostkowej ........zł/arkusz * 

-  egzaminu maturalnego PP z :      ............................................. - wg. stawki  jednostkowej ........zł/arkusz * 

-  egzaminu maturalnego PR z :     ............................................. - wg. stawki  jednostkowej ........zł/arkusz * 

- części pisemnej egzaminu zawodowego w technikach  - wg. stawki  jednostkowej ........zł/pracę * 

- przewodniczący ZE ......................................................... - wg. stawki                        .........zł/zespół * 

- weryfikatora - dopłata za czynności kontrolne   - wg. stawki                        .........zł/zespół * 

-  kierownika ośrodka .......................................................... - wg. stawki                        .........zł/zmianę * 

-  egzaminatora z części praktycznej EPZ   - wg. stawki                        .........zł/ zmianę * 

 

§2 

Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace wymienione w §1 i zobowiązuje się do: 

1. Uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach zespołu  egzaminatorów. 

2. Oceniania prac powierzonych przez OKE w Łodzi zgodnie z ustalonymi zasadami: 

- sprawdzania odpowiedzi zgodnie z zatwierdzonym schematem oceniania, 

- czytelne i staranne wpisywanie w odpowiednich miejscach arkusza i karty punktowania liczby punktów   

przyznanych uczniowi za każdą czynność /zadanie/ 

- uwzględniania dostosowanych kryteriów w przypadku ucznia z dysleksją lub piszącego arkusz 

niestandardowy, 

- obliczanie sumy punktów uzyskanych przez ucznia i wpisanie jej do protokołu sprawdzania prac, 

       3.   Zgłoszenia przewodniczącemu: 

             - wątpliwości i problemów dotyczących sprawdzania prac uczniowskich, 

             - niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia, 

             -interesujących rozwiązań uczniowskich 

        4.   Przestrzegania terminowości sprawdzania prac oraz zaleceń przewodniczącego 

        5.   Rozliczenia się przed przewodniczącym z pobranych prac egzaminacyjnych. 

        6.   Zachowania poufności wykonywanej pracy  według niżej przedstawionej klauzuli 

                                                      Klauzula zachowania tajemnicy 
1. Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadaniu 

się znalazł w związku z wykonywaniem umowy, ponieważ są to informacje niejawne objęte ustawowo 

ochroną, a ich nieuprawnione ujawnienie stanowi czyn karalny. Obowiązku tego zleceniobiorca 

przestrzega zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak i po jej wykonaniu.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się oddania sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych oraz 

wszystkich powstałych podczas trwania umowy notatek i innych materiałów związanych z procesem 

sprawdzania. 

3. Zleceniobiorca obowiązany jest chronić prace egzaminacyjne przed dostępem osób trzecich.  

      

 

 



4. W przypadku naruszenia przesłanek określonych w pkt, 1,2,3 – Zleceniodawca podejmie działania 

prawne w celu spowodowania odpowiedzialności Zleceniobiorcy.  

Zleceniodawca może też dochodzić odszkodowania od Zleceniobiorcy w sytuacji gdy naruszenie      

przesłanek j/w naraziło go na szkodę. 

  

  §3 
 

1. Zleceniobiorcy przysługuje z tytułu wykonania zleconej pracy wynagrodzenie w kwocie równej iloczynowi 

stawki jednostkowej i ilości sprawdzonych, poprawnie ocenionych arkuszy egzaminacyjnych. 

2. Kwotę wynagrodzenia stanowić też może wynagrodzenie za czynności wynikające z tytułu pełnienia funkcji 

przewodniczącego/weryfikatora/kierownika. 

3. Należne wynagrodzenie Zleceniodawca przekaże na konto bankowe Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty 

przekazania Zleceniodawcy potwierdzonego przez upoważnioną osobę rachunku za wykonanie niniejszej 

umowy.  

4. Rachunek o którym mowa w ust.2  Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy w nieprzekraczalnym terminie 

14 dni od wykonania niniejszej umowy. 

5. Zleceniodawca może dodatkowo pokryć uzasadnione koszty dojazdu i zryczałtowane koszty noclegu, w 

przypadku wykonywania umowy w  ośrodku zlokalizowanym poza miejscem zamieszkania Zleceniobiorcy. 

Warunkiem jest złożenie pisemnego wniosku o zwrot przedmiotowych kosztów. Koszty dojazdu należy 

udokumentować biletami PKP/PKS lub pisemnym potwierdzeniem cen biletów przez danego przewoźnika. 

§4 

1.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia wykonania przez  

Zleceniobiorcę przedmiotu umowy. 

2.Zleceniodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w niniejszej 

umowie, a w szczególności: 

- nieprawidłowo stosuje lub też nie stosuje schematu oceniania, co wykazuje Zleceniodawca na podstawie 

weryfikacji materiału próbnego, 

- bez uzasadnionej przyczyny nie stawia się na wyznaczone spotkania, 

3.Zleceniobiorca ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy Zleceniodawca nie udostępnia mu informacji niezbędnych do wykonywania 

przedmiotu  umowy. 

4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia o 

rozwiązaniu umowy przez stronę do której jest kierowane. 

5 W przypadku rozwiązania umowy  Zleceniobiorca ma obowiązek za pośrednictwem przewodniczącego zespoły 

egzaminacyjnego bez zbędnej zwłoki zwrócić Zleceniodawcy wszystkie prace egzaminacyjne wraz ze 

sporządzonymi notatkami i innymi dokumentami, w których posiadaniu się znajduje, a które są związane z 

przedmiotem umowy.   

§5 

Integralną częścią niniejszej umowy jest wypełniony i podpisany formularz z danymi osobowymi niezbędnymi do 

jej zawarcia. 

§6 

W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§7 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

 

 

……………………………………. …………………………………….. 
 /podpis Zleceniobiorcy/ /podpis Zleceniodawcy/ 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 


