Burmistrz Gminy Stęszew – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku
(Dz. U. z 2019r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów
na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Stęszew, w ramach powszechnego
spisu rolnego w 2020 r.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Stęszew,
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.
Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne
komunikowanie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawo jazdy kat. B
12) dyspozycyjność, prace przy spisie trwają około 3 miesięcy, w tym konieczność odbycia szkolenia
(3-dniowe).
Informacje ważne dla osób składających oferty:
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu.
Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza
terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
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 w 2020 r.
(Wynagrodzenie rachmistrza ustala się, jako iloczyn stawki 37 zł i liczby prawidłowo spisanych
gospodarstw rolnych.)
Rachmistrza terenowego 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. Dyrektor urzędu statystycznego, – jako zastępca
wojewódzkiego komisarza spisowego – zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia.
Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon
kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku
studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3. Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.

5. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 4.
6. Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi
zał. Nr 5.
Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew (w
godzinach: pon. od 8.00 do 16.00, wt. – pt. od 7.00 do 15.00) lub za pośrednictwem operatora
pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki do sekretariatu Urzędu) na adres Urząd Miejski
Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62 – 060 Stęszew.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego
– Spis Rolny 2020”.
4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie
będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz
ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
6. Dodatkowych informacji udziela koordynator prac gminnego biura spisowego Maja Łukowska tel.
618 197 125.

