
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO 

W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 ROKU 

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), Burmistrz Miasta Swidwin - Gminny 
Komisarz Spisowy, oglasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do spisu rolnego 
na terenie Gminy Miejskiej Swidwin, który odbędzie się  w dniach od 1 września 2020 r. 
do 30 listopada 2020 r. 

I. Wymagania: 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać  następujące wymagania: 

1. być  osobą  pełnoletnią, 
2. zamieszkiwać  na terenie Gminy Miejskiej Swidwin, 
3. posiadać  co najmniej średnie wykształcenie, 
4. posługiwać  się  językiem polskim w mowie i piśmie, 
5. nie może być  skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

II. Informacje ważne dla osób składających oferty: 

• Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, 
obejmującym część  teoretyczną  oraz część  praktyczną, zakończonym egzaminem 
testowym. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń, nie będzie mógł  
przystąpić  do egzaminu końcowego. 

• Kandydat na rachmistrza, który z egzaminu testowego uzyskał  wynik co najmniej 
60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę  kandydatów na rachmistrzów 
terenowych prowadzoną  przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność  
na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 

• Rachmistrza powołuje Zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, 
spośród osób, które uzyskały najwyższą  liczbę  punktów z egzaminu testowego, kierując 
się  kolejnością  na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

• Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje 
wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym 
w2020r. 

III. Wymagane dokumenty: 

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 
- imienia i nazwiska, 
- adresu zamieszkania, 
- telefonu, 
- adresu email, 
wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań  określonych w ogłoszeniu, złożone pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  - zał. nr  1, 

2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa 
skarbowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Oświadczenie powinno zawierać  klauzulę  o treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." - zał. nr  2, 

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji - zał. nr  3. 
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IV. Termin i miejsce skiadania ofert: 

Oferty należy składać  w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w sekretariacie 
Urzędu Miasta Swidwin lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Swidwin, 
Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego 
PSR 2020". Dokumenty, które wpłyną  do Urzędu po terminie składania ofert lub będą  
niekompletne nie będą  rozpatrywane. 

r 
BURM RZ MIASTA 

iotr Fe/iński 
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