Burmistrz Tarczyna - Gminny Komisarz Spisowy
oglasza nab6r kandydat6w na rachmistrz6w terenowych
w Powszechnym Spisie Rolnym w 2O2O roku
Na podstawie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2OI9
r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U, z 20t9r., poz. L72B)
Burmistrz Tarczyna - Gminny Komisarz Spisowy ogNasza nab6r

kandydat6w na rachmistrz6w terenowych
Spisu Rolnego na terenie Gminy Tarczyn

1.

Kandydat

na

do

Powszechnego

rachmistrza spisowego winien spelnii

nastqpujEce warunki:
1) byi osobq pelnoletniq,
2) zamieszkiwad na terenie Gminy Tarczyn,
3) posiadad co najmniej Srednie wyksztalcenie,
4) poslugiwa6 siq jqzykiem polskim w mowie i pi6mie,

5) nie by6 skazanym za umy6lne przestqpstwo lub
u

my6l ne przestqpstwo skarbowe.

2. Dodatkowe u miejqtno6ci

:

komunikatywno56, obowiqzkowo66, rzetelnos6, umiejqtnoSc
organizowania pracy wlasnej.

3. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna
zawierac:

1) zgloszenie kandydatury na rachmistrza terenowego w
tym: imiq i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy, adres e-mail,
2) o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w, okre6lonych w

pktL-4,

3) o6wiadczenie o spelnianiu warunku, okre6lonego w pkt
5 o niekaralno6ci,
4) o6wiadczenie o posiadaniu unniejqtno6ci dodatkowych.

Termin skladania ofert: od 15 czerwca do 8 lipca

2O2O

roku

Miejsce skladania ofert:
Oferty nalezy skladai w formie pisemnrej osobi6cie w kancelarii,
w godzinach pracy Urzqdu lub pocztq na adres: Urzqd Miejski
w Tarczynie ul. Juliana Stqpkowskielgo L7, 05-555 Tarczyn.

oferty nalezy sklada6 w kopercie z napisem: ,,Nabor na
rachmistrza terenowego w Powszechnvm Spisie Rolnym 2020 GMINA TARCZYN'

Dokumenty, kt6re wplynq do Urzqdu Miejskiego po wyzej
wskazanym terminie lub bede. niekompletne, nie bedE
rozpatrywa ne.

Informacje wazne dla kandydat6w na rachmistrza spisoweqo:

Planowana liczba rachmistrz6w spisowych dra Gminy

Tarczyn wynosi

- 3.

Rachmistrz terenowy bqdzie realizowar wywiady

bezpo6rednie w metodzie CAPI w okresie od 1 wrze6nia do 30
listopad a 2020 r. przy u2yciu przenosnych terminali.
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przej66 szkolenie
i uzyskac pozytywnE ocenQ z egzaminu testowego.
Wysoko66 wynagrodzenie rachmistrza te re n oweg o
okre6lone zostalo w a rt. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszech nym
spisie rolnym.
Szczeg6lowe informacje na temat powszechnego Spisu Rolnego
zostaly umieszczone na stronie: https :/ /rolny.spis.gov.pl.

