
ANEKS 
do umowy o współpracy zawartej w dniu 15.03.2006 między Uniwersytetem 

Warszawskim a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w sprawie przekazywania 
wyników matur poprzez Krajowy Rejestr Matur oraz administrowania systemem 

 
 
podpisany w dniu 2.07.2008 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 reprezentowanym przez Prorektora prof. dr hab. Konstantego 
Wojtaszczyka a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w ............... z siedzibą w ....................., 
.................................., reprezentowaną przez dyrektora ................................, w sprawie rozszerzenia 
zestawu danych przekazywanych poprzez Krajowy Rejestr Matur. 
 

§ 1 
1. Na podstawie § 8 umowy wprowadza się w jej treści następujące zmiany: 
 

a. § 3 punkt 1 uzyskuje następujące brzmienie: 
 

OKE zobowiązuje się do przekazywania do systemu KReM wyników matur umieszczonych 
na świadectwach dojrzałości i aneksach do świadectw, numerów świadectw dojrzałości i 
aneksów do świadectw, informacji o osiągnięciach w olimpiadach przedmiotowych oraz 
danych o ukończonej szkole średniej, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym do 31 
marca każdego roku kalendarzowego, w trybie opisanym w załączniku do niniejszej 
umowy.  
 

b. § 4 punkt 1 uzyskuje następujące brzmienie: 
 
UW zobowiązuje się, że uprawnienia do pobierania z systemu KReM zawartych tam 
danych nada jedynie uczelniom wyższym, z którymi podpisze odrębną umowę, z 
zastrzeżeniem, że dane te będą mogły być wykorzystywane przez uczelnię jedynie w celu 
wykonywania jej zadań statutowych związanych z rekrutacją kandydatów na studia.  

 
c. § 5 punkt 1 uzyskuje następujące brzmienie: 

 
UW zobowiązuje się do pobierania z systemu KReM danych jedynie tych maturzystów, 
którzy ubiegają się o przyjęcie na studia w UW, do nie ujawniania tych wyników 
podmiotom nieuprawnionym oraz do wykorzystywania pobranych danych jedynie w celu 
wykonywania zadań statutowych związanych z rekrutacją kandydatów na studia.  
 

d. W załączniku do umowy zwrot ‘wyniki matur’ zastępuje się zwrotem ‘wyniki matur, 
numery świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw, informacje o osiągnięciach w 
olimpiadach przedmiotowych, dane o ukończonej szkoły średniej’.    
 

§ 2 
 
Aneks obowiązuje od dnia podpisania. 
 
 
 
 
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI OKRĘGOWA KOMISJA  
 EGZAMINACYJNA 
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