
 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 
W WARSZAWIE 

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77 
tel. 22 457 03 35, tel./fax. 22 457 03 45  

http://www.oke.waw.pl   e-mail info@oke.waw.pl 
 

(Z-asystent techniczny- TECH) 
 

UMOWA ZLECENIA NR Z/2/T/A/2012/..........  
 
zawarta w dniu ……………………..2012r. w Warszawie pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną z siedzibą  
w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 77, zwaną dalej „Komisją”, reprezentowaną przez dyrektora Panią Annę Frenkiel,  
a Panią/Panem .........................………............................................................................................................... zam. przy 
ul. .......................................................................................nr….......m…...…_ _ - _ _ _  ................................................. 
zwanym(-ą) dalej „Zleceniobiorcą”. 

§ 1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych zgodnie ze 

specyfikacją wyposaŜenia przekazaną przez Komisję, obsługi technicznej stanowisk podczas przeprowadzania etapu 
praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie.......................................................................... 
w ośrodku egzaminacyjnym nr ……………..…………………..…. znajdującym się w………………………………………............ 
........................................................................................................................................., zgodnie z określonym przez Komisję 
harmonogramem i zakresem zadań. 

2. Zakres prac i obowiązków Zleceniobiorcy określa załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie do wykonania prac będących 
przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać osobiście z naleŜytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy. 

 
§ 2 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia ………………………………….2012r. 
 

§ 3 

1. W przypadku niemoŜliwości rozpoczęcia, wykonania, kontynuacji lub zakończenia zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest 
do natychmiastowego poinformowania o tym Komisji. 

2. Zleceniobiorca nie moŜe powierzyć wykonania zlecenia w całości ani w części innym osobom bez zgody Komisji. 
3. Odbiór zlecenia przez Komisję nastąpi na podstawie potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy. 
4. Komisja w terminie do 30 dni od dnia odbioru zlecenia moŜe Ŝądać usunięcia wad zlecenia. 

 
§ 4 

Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i wiadomości, które uzyskał w związku 
z realizacją i przy wykonywaniu niniejszej umowy z uwagi na fakt, Ŝe są to informacje i wiadomości niejawne, objęte ustawową 
ochroną, a ich nieuprawnione ujawnienie jest karalne. Obowiązek ten ciąŜy na Zleceniobiorcy zarówno w czasie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, jak i po jej wykonaniu. 

§ 5 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od …………………….…….……2012r. do …………………..…...………2012r. 
 

§ 6 
1. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zaleŜne od liczby przygotowanych stanowisk egzaminacyjnych nie większej niŜ 

liczba zgłoszonych do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
2. Wynagrodzenie stanowi iloczyn liczby przygotowanych stanowisk egzaminacyjnych przez Zleceniobiorcę x 10zł (słownie: 

dziesięć złotych) brutto. 
3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy zlecenia. 
4. Wynagrodzenie, z którego Komisja dokona potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatne będzie przelewem na 

wskazane przez Zleceniobiorcę konto bankowe w terminie 60 dni od dnia odbioru zlecenia (tj. od daty potwierdzenia 
wykonania przedmiotu umowy przez upowaŜnionego pracownika Komisji).  

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłoŜenie przez Wykonawcę rachunku w terminie 14 dni od dnia wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. W przypadku konieczności przekazania wynagrodzenia za pośrednictwem poczty, koszty opłat pocztowych ponosi 
Zleceniobiorca. 

§ 7 

Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Komisji karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 pkt 2 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem niewaŜności, formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Spory, które mogą wyniknąć na tle niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Komisji. 

 

§ 9 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron. 
 

Na podstawie pełnomocnictwa OKE-WEZ-0111-18/12 
z dnia 10 maja 2012r. 

 
 
……………………………………………………..                                             ………………………………………………….. 
                data i podpis Zleceniobiorcy                                                                                               Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

 



 
OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY: 

 

1. Niniejszym oświadczam, iŜ aktualnie jestem zatrudniony/a na podstawie: umowy o prac ę (bez względu na wymiar czasu pracy) zawartej 

z .............................................................................................................................................................................................................................; 

wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: 
 

co najmniej minimalne wynagrodzenie,   mniej niŜ minimalne wynagrodzenie  

2. Jestem ubezpieczony jako osoba wykonująca umowę zlecenie lub agencyjną     TAK/NIE*………………………………….………………………. 
(miejsce pracy) 

3. Jestem ubezpieczony z innych tytułów niŜ pkt. 1 i 2 (działalno ść gospodarcza/rolnicza)        TAK/NIE* 
 

NIP*    

*Numer NIP wpisuje tylko osoba: prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towar ów i usług, jest płatnikiem 

składek ZUS i podatku 

4. Posiadam orzeczenie o ustaleniu niepełnosprawności w stopniu: lekkim/*umiarkowanym/*znacznym/* lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 

o: całkowitej niezdolności do pracy i egzystencji(dawna I gr. inwalidzka)/* całkowitej niezdolności do pracy(dawna II gr. inwalidzka)/* 

częściowej niezdolności do pracy(dawna III gr. inwalidzka) /* na okres od ........................................do ..............................................TAK/NIE* 

5. Jestem na emeryturze/* rencie/* ustalonej decyzją oddziału ZUS          TAK/NIE*           znak: ............................................................................ 

6. Jestem bezrobotny: a) zgłoszony do Urzędu Pracy, b) pobieram/nie pobieram* zasiłku z Urzędu Pracy w…………………………..… TAK/NIE*  

7. Jestem na urlopie macierzyńskim/* wychowawczym                              TAK/NIE*  

8. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej/studentem*(do 26 lat):       TAK/NIE*      nr legitymacji/indeksu ........................................................ 

 
 

……………..................................................... 
*niepotrzebne skre ślić!                        (podpis Zleceniobiorcy) 

ARKUSZ PERSONALNY ZLECENIOBIORCY: 

Nr tel. kontaktowego: .................................................... (wypełni ć obowi ązkowo) Nr tel. do pracy: (..….) .............................................. 

PESEL 

Nazwisko:........................................................................................................................................................................................... 
Pierwsze imię:.…………................................................................... Drugie imię: …......................................................................... 

Nazwisko rodowe: ........................................................................... Obywatelstwo:.......................................................................... 

Data urodzenia: ........................................................ Miejsce urodzenia: ……...........................….....................…………………….. 

Imię ojca: ........................................................................................ Imię matki: ................................................................................ 

Adres zam.: ul. ......................................................................................................................................... nr …......… m…....…........ 

 _ _ - _ _ _  ........................................................................................................................................................................................ 

Gmina:..........................................................Powiat: ……….....................................Województwo:.................................................. 

Nazwa Urzędu Skarbowego:  ........................................................................................................................................................... 

Oddział NFZ: …………………………………………………………………………………..………………………………………………... 

NaleŜność proszę przekazać na rachunek bankowy . 

Nazwa Banku: ………………………………………………………………………………………………………...…………….................. 

NR KONTA BANKOWEGO: 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   
 
Adres do korespondencji: …………………………………………....................................……………..…..........................……………. 

(naleŜy wypełnić, jeŜeli jest inny niŜ podany wyŜej) 
 

 

 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych przez Zleceniodawcę zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z póz. zmianami). 

 

 

 

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

                            (podpis Zleceniobiorcy) 

  

          

           



 
 

(Z-asystent techniczny- TECH) 
 
 
 

Rachunek  do umowy  zlecenia nr Z/2/T/A/2012..............……… 
 
 
zawartej dnia:    _______________________ 
 

data wystawienia rachunku:   _______________________ 

 

dla:  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Grzybowska 77, 00-844  Warszawa 

 
Zleceniobiorca: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...………………………………………….………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL/NIP* 
 
*Numer NIP wpisuje tylko osoba: prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą, jest zarejestrowanym  podatnikiem    
  podatku od towarów i usług, jest płatnikiem skład ek ZUS i podatku  

           

 
 
10 zł za przygotowane stanowisko egzaminacyjne × ................., co po przemnoŜeniu daje łącznie kwotę .............zł brutto 
                                                                                (liczba stanowisk)  
 
(słownie złotych: ………………………....………………………………………..…………………………………………………………...) 
 

Proszę o przekazanie nale Ŝności na rachunek bankowy wskazany w arkuszu personaln ym. 

 

 

…………………………………………………… 
           (czytelny podpis Zleceniobiorcy) 
 

Wypełnia Okr ęgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
 

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Stwierdzam, Ŝe niniejsza umowa zlecenia została wykonana w sposób naleŜyty i zgodny z jej treścią. Zgodnie z wystawionym przez 
Zleceniobiorcę rachunkiem i potwierdzeniem wykonania umowy zlecenia przez Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego stwierdzam, Ŝe 
Zleceniobiorca przygotował ……………………. stanowisk egzaminacyjnych. 
   (liczba stanowisk) 

 
 
 

................................................................................................................................. 
      (data i podpis upowaŜnionego pracownika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 

 

Zatwierdzam do wypłaty: ............................................ zł brutto 

 

         ……..................................... zł netto 
 
(słownie złotych netto: ...............................................................................................................................................................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
............................................ ...................................................         …............................................            .............................................................. 
               (data)                                    (sporządził)                                    (Główny Księgowy)                                              (Dyrektor) 
 

 


