Wójt Gminy Wierzbinek – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) upowszechnia się informację o otwartym i konkurencyjnym naborze na
rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego przeprowadzanego na terenie gminy
Wierzbinek.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na rachmistrzów terenowych realizujących
prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020

Kandydat powinien:
1.
2.
3.
4.
5.

Być pełnoletni,
Zamieszkiwać na terenie gminy Wierzbinek
Posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
Posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
Nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje dla osób składających oferty:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest do odbycia szkolenia
zakończonego egzaminem (podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu kandydat
posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu).
2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w art. 21
ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2020 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
3. O zakwalifikowaniu się na rachmistrza terenowego będzie decydować liczba punktów
uzyskanych podczas egzaminu oraz kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy złożony na udostępnionym wzorze zawierający minimum:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania

- nr telefonu,
- adres email
- oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie gminy Wierzbinek
- oświadczenie o posiadanym co najmniej średnim wykształceniu
- oświadczenie o umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na udostępnionym
wzorze.
Termin i miejsce składania zgłoszeń
Urząd Gminy w Wierzbinku
Pl. Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno
Pokój nr 205
Podania na kandydatów na rachmistrzów terenowych należy składać w terminie od
18 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020r. w formie papierowej osobiście w pokoju 205 tutejszego
Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego można uzyskać na stronie
www.spisrolny.gov.pl lub w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Gminy w Wierzbinku) u Pana
Radosława Wietrzykowskiego pokój nr 214, Tel. 0632611380 wew. 214 lub u Pani Agnieszki
Piaseckiej Tel. 0632611380 wew. 190.
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