Burmistrz Miasta Pionki – Gminny Komisarz Spisowy
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., który będzie
przeprowadzony w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r. na terenie miasta Pionki
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie miasta Pionki,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie być skazanym 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 prawa jazdy kat. B.
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta:
Pionki.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter – pokój nr 114 ).
Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Pionki, przy Al. Jana Pawła II 15 (sekretariat pokój nr 101).
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na
rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” (decyduje data faktycznego
wpływu do Urzędu).
Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które kończy się egzaminem
testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co
najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów
terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu
testowego. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.
Burmistrz Miasta
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
………………………………………………

(miejscowość i data)
……………….……………….
(imię i nazwisko)
………………………………..
………………………………..
(adres zamieszkania)
………………………………..
(tel. kontaktowy)*
………………………………..
(e-mail)*
Urząd Miasta Pionki
Al. Jana Pawła II 15
26-670 PIONKI
Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu
rolnego na terenie Miasta Pionki w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.
Jednocześnie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam,
że:
1.
2.
3.
4.

jestem osobą pełnoletnią,
zamieszkuję na terenie Miasta Pionki
posiadam co najmniej średnie wykształcenie,
posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie.

„Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

………………………………….
data i podpis kandydata

Załącznik Nr 2
…………………………………………
( miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………. oświadczam, że
(imię i nazwisko)
- nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………..
(własnoręczny podpis)

