INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
(Numer ewidencyjny naboru: OA.5041.1.1.2020)

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
Gminny Komisarz Spisowy w Mieście Zduńska Wola
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 19 ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728)
PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych,
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem
przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Zduńska Wola.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)
2)
3)
4)
5)

być osobą pełnoletnią;
zamieszkiwać na terenie Miasta Zduńska Wola;
posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje
o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; zakresie podmiotowym
i przedmiotowym spisu rolnego; sposobie wykonywania poszczególnych czynności
w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym
sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie
dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez
Gminnego Komisarza Spisowego w Mieście Zduńska Wola pod warunkiem,
że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi;
kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu
testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
w Łodzi spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego,
kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię
potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

dokumentu

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie, iż nie był skazany za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia
o naborze na rachmistrzów);
2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej;
3) Oświadczenie o nie byciu skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów);
4) Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla których
administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola – Gminny Komisarz
Spisowy w Mieście Zduńska Wola (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na
rachmistrzów).
8. Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana
Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu Miasta
(od strony kościoła) poprzez przekazanie jej dyżurującemu pracownikowi Urzędu Miasta
Zduńska Wola lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego w Mieście Zduńska Wola
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., znak: OA.5041.1.1.2020” w terminie do dnia
08.07.2020 r., do godziny 15:30.
UWAGA: Nie należy wrzucać dokumentów do wystawionej urny, pozostawienie w urnie
spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę w niniejszym postępowaniu
rekrutacyjnym.
Dokumenty (aplikacyjne), które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta).
9. Adres do doręczeń: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
98-220 Zduńska Wola.
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