
OSTROWEK
* Ostrowek

1965 142 Ostrowek, dn. 18 cxerwca 2020 r.

Wqjt Gminy Ostrowek - Gminny Komisarz Spisowy intbrmujc iz w oparciu o przcpisy
uslawy xdnia 31 lipca 2019 r. o Powsxechnym Spisie Rolnym 2020 r. (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1728)

o»las/a otwarty i konkurencyjny nabor kandydatow

na rachmistrzow tcrcnowych

do przeprowadxenia w dniach od 1 wrzesnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy
Ostrowek Powsxechncgo Spisu Rolnego.

1. Kandydat na rachmistr/a terenowego winien spelniac nasl^pujacf warunki:

1. Bye osoba pelnoletnia,

2. /amiesxkiwac na lerenie Gminy Ostrowek

3. Posiadac eo najmniej srednie wykszlafcenie.

4. Poslugiwac sie jezykiem polskirn w niowie i pismie.

5. Nic bye skaxany xa umyslne przestcpstwo lub umyslne przestepstwo skarbowe.

II. Kandydat na rachmistrxa terenowego:

1. Skladajac ofertt; wyraza zgode na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na
potrxeby realizaeji procesu naboru i szkolenia kandydalow na rachmistrxa terenowego
w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

2. Zobligowanyjest do wxi^cia udxiaha w sxkoleniu. Podexas szkolenia i egzaminu po
sxkoleniu poshiguje sit; wlasnym urxadxeiiiem mobilnym x dostepem do Internetu. Szkolenia
dla rachmistrxow tcrenowyeh obcjmowae bcda exesc tcorelyexna oraz cz^sc praklyezna.
Egzamin kandydata na raehmistrza terenowego po szkoleniu bedzie realizowany za pomoea
aplikacji e/m-learning. Kandydal, ktory nic wczmic udxiaiu w calosci sxkolcnia, nie moze
prxystapie do egzaminu konexaeego s/,kolenie.

3. Podlega post^powaniu werylikacyjnemu. W przypadku zaislnienia sytuacji, kiedy
w wyniku naboru kandydatow na rachmistrxow tcrenowyeh podczas cgxaminu wsxyscy
kandydaci uzyskaja poxytywny wynik i jednakowa liexbe punktow, a liezba kandydatow
bcdxie wieksxa w stosunku do potrxeb o tym, kto bedxie powofany na rachmistrxa dccydujc
kolcjnosc zglosxenia kandydata. Uwaga: Jesli wszysey kandydaci uzyskali poxytywny wynik
x egxaminu. umowa jest podpisywana x kandydatami, ktorxy uzyskali najlepsxy wynik,
a poxostali kandydaci wpisywani sa na liste rachmistrzow rezerwowych.

4. Otrxyma w exasie rcjestrowania jego danyeh w Systemic liwidcncji Rachmistrxow (SliR)
lub na podany adres e-mail inlbrmacje o terminie i Ibrmie sxkolenia, ktorego ukonexenie
x wynikiem poxytywnym b9dxie warunkiem koniecxnym do uzyskania moxliwoscl
kwalifikaeji na raehmistrxa terenowego. KLandydat na rachmistrxa lerenowego, ktorego dane
xostaly xarejeslrowane w systemic SKR otrxyma login do aplikacji e/m-lcarning, a na



wskazany w ofercic adrcs e-mail haslo oraz inlbrmacje o sposobie doslepu do aplikacji e/m-
Icarning, ktora zawierac bedzie materialy oraz przyklady szkoleniowe, niczbedne instrukcje
i prezcntacjc ora/. materiaJy popularyzacyjne.

5. Po ukoiiczcniu szkolcnia oraz u/,yskaniu pozytywnego wyniku egzaminu tcslowego tj.
uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowicdx.i, /ostajc wpisany na listc kandydatow na
rachmistrzow tercnowych, prowadzona przcz Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnic
/, kolejnoscia liczby uzyskanych punklow podczas egzaminu (od najwyzszej lie/by punktow),
a nastcpnie podpisujc umowi^ /Jccenia z dyrcktorem urzedu statyslycznego - jako zastepca
wojewodzkiego komisar/a spisowcgo, z zastrzezeniem pkt. 3 powyzej.

6. Niczwk)cznic po ogloszeniu wynikow egzaminu Icstowego ma prawo wgladu do swojego
testu i uzyskanego wyniku oraz zadania sprawdzenia poprawnosci tego wyniku.

7. Po wpisaniu na Iiste kandydatow na rachmistrzow tcrenowych, zobowiazany jest do
przcstania za posrcdniclwem aplikacji SKR zdj(;cia w formacie .jpg do idcntyfikatora
rachmistrza spisowcgo oraz innych danych nie^bednych do zawarcia umowy zlecenia.

111 . Zadania rachmistrxa tcrcnowego:

1. Rachmistrz tercnowy, wyloniony w trybic otwartego naboru na zasadach okreslonych
w PSR 2020, wykonuje czynnosci w ramach prac spisowych z wykorzystaniem urzadzcnia
mobilncgo wyposazoncgo w oprogramowanic dcdykowanc do przeprowadzcnia spisu
rolncgo, doslarczoncgo mu na podstawie umowy uzyczenia mienia. W pr/,ypadku zagro/cnia
COVID-19 i podjecia przez Gcncralncgo Komisarza Spisowego dccyzji o wstrzymaniu
rcalizacji wywiadow bczposrednich. rachmistrze b^da realizowac wywiady telefoniczne,
z wykorzystaniem ww. urzadzen.

2. Do giownych zadaii rachmistrza tcrenowego nalczcc bedzie:

- przeprowadzenie wywiadow bezposrcdnich lub lelefonicznych w zalcznosci od aktualncj
sytuacji zwiijzanej z epidcmiq COVID-19;

- zebranie danych wediug ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytan, opracowanym
przez Centralnc Biuro Spisowc;

- przejecie czesci zadaii innych rachmislr/ow tcrcnowych, w sytuacji awaryjncj, np. gdy
zmniejszona /.ostanic liczba rachmislrzow w gminic lub termin spisu bedzie zagrozony.

IV. Wymaganc dokumenty:

1. ZgJoszenie kandydata na rachmistrza terenowcgo z podaniem imienia i nazwiska, adresu
zamicszkania, nr telefbnu, adresu email, daty urodzenia, wyksztatcenia (zalaeznik
do ogloszenia).

2. Kserokopia dokumenlu potwierdzajaccgo co najmniej srednic wykszlalcenie
(poswiadczona za zgodnosc z oryginatcm przez kandydata).

3. Oswiadczcnic o spcfnieniu wymogu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5 PSR 2020,
zawicrajace klauzult; nastepujacej tresci: ,,.lestem swladomy odpowiedzialnosci karnej za
/tozenie lalszywego oswiadczcnia." (druk do pobrania).

4. Dokumenty potwicrdzajace znajomose jczyka polskicgo (dolyczy kandydatow
nieposiadajacych obywatelstwa polskiego).



5. Oswiadc/.eniu o wyra/.eniu /gody na pr/etwar/.anie danych osobowych i /apo/.naniu
/, klau/.ula inlbrmacyjna (/.atac/nik do ogh>s/,enia).

V. Tcrmin i micjsce skladania utert:

1 . Dokumenty w /amkni^lc j kt>pcrcic /, podanym imicnicm, na/wiskicm 1 adrcscm /.wrotnym
kandydata ora/ / dopiskicm: ,,Nahor kandydatow na rachmistrzow tercnowych 2020", nalezy
skladac osobiscic lub pr/.csylac na adrcs:

Grainy w Ostrowku, Ostrowek 1 15, 98-31 1 Ostrowek

w In n i i i i i c do dnia: 8 lipca 2020 r.

/a daty doryc/cnia uwa/.a siv datt; faktycznego wplywu do I Ir /ydu.

2. Oicrty kandydatow /lo/.one po Icrminic, w inny sposob ni/. okreslony w ogloszeniu lub be/.
kompletu wymaganych dokumentow nie byda branc pod uwag^
w post^powaniu rekrutacyjnym.

. Ryszard


