BURMISTRZ NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020
r.

(Dz.U.

poz.1728),

Burmistrz

Nowego

Miasta

Lubawskiego

ogłasza

otwarty

i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych, którzy będą wykonywać czynności
spisowe na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego.
Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

I.

➢ być osobą pełnoletnią,
➢ zamieszkiwać na terenie miasta Nowego Miasta Lubawskiego,
➢ posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
➢ posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
➢ nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

II.

Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest do:
➢ wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu, które
obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną,
➢ zaliczenia egzaminu testowego1,

III.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie
z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.

IV.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego (kolejność
na liście rachmistrzów terenowych jest ustalana według liczby punktów uzyskanych
z egzaminu testowego).

na listę rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego zostanie wpisana osoba, która z egzaminu
testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi
1

V.

Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych, za które
otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową zlecenie zawartą z dyrektorem Urzędu
Statystycznego w Olsztynie.

VI.

Do głównych obowiązków rachmistrza trenowego należeć będzie:
➢ przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od
aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,
➢ zabranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań,
opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe,
➢ przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy
zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie
zagrożony,
➢ przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony
danych osobowych.

VII.

Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego zawierająca imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1,
2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym umyślne
przestępstwo skarbowe, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2,
3) klauzula informacyjna zgodna z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – załącznik nr 3,
4) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu/świadectwa).

VIII.

Termin i miejsce składania oferty:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 08 lipca 2020 r.
do godz. 14:00,
2) wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek
1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem ePUAP ( z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego albo podpisu
zaufanego),

3) dokumenty aplikacyjne przesłane w formie tradycyjnej należy złożyć w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do PSR 2020”
4) dokumenty które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

