Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.
poz. 1728)
Burmistrz Miasta Szczecinek – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1
ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) spisu
rolnego na terenie Gminy Miasto Szczecinek.
Spis rolny jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia
30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) zamieszkiwać na terenie miasta Szczecinek,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie kandydatury zawierające m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1-4;
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
3) oświadczenie o nie skazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe złożone
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zawierające klauzulę
o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula
ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na
potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza spisowego w powszechnym
spisie rolnym w 2020 r.
3. Dodatkowe informacje dla osób składających ofertę:
1) dane podane przez kandydata są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER). Podczas
rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning,
który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie
wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem
przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz
uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz
przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne;
2) kandydat na rachmistrza otrzyma informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie
z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na
rachmistrza terenowego;
3) kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym
z dostępem do Internetu;
4) egzamin po szkoleniu, o którym mowa w ppkt. 3 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.
weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na
rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba
kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza
decyduje kolejność zgłoszenia kandydata;
5) po uzyskaniu statusu rachmistrza, rachmistrz zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem
e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza
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spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia. Rachmistrz zapisuje swoje
dane w aplikacji e/m-learning;
rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza
spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych i zostanie dopuszczony do
wykonywania prac spisowych po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie
tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy
statystycznej;
rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy
zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz
urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów;
dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza
terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru;
według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace
na rzecz spisu rolnego na terenie miasta Szczecinek wynosi: 1 (jeden).

4. Składanie ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem „Nabór na rachmistrza
terenowego” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać na adres: Urząd
Miasta, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do 8 lipca 2020 r. (decyduje data faktycznego
wpływu do Urzędu).
WAŻNE:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Szczecinek po terminie lub będą niekompletne, nie będą
rozpatrywane.
Więcej informacji na temat spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/
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