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ogłasza 

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się

w dniach  1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie gminy Charsznica. 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Charsznica;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu

zgłoszeniowym dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Charsznica oraz na stronie

internetowej www.charsznica.pl .

Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Zgłoszenie  kandydata  na  rachmistrza  terenowego  w  gminie  Charsznica

w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są

do wzięcia udziału w szkoleniu, które zakończy się egzaminem testowym. Szkolenia

dla  rachmistrzów  terenowych  obejmować  będą  część  teoretyczną  oraz  część

praktyczną.  Egzamin  kandydata  na  rachmistrza  terenowego  po  szkoleniu  będzie

realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału

w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.



Kandydaci  na  rachmistrzów terenowych podlegają  postępowaniu  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. 

Kandydaci  na  rachmistrzów terenowych otrzymają  login  do  aplikacji  e/m-learning,

a na wskazany adres e-mail  hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji

e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne

instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci  na  rachmistrzów  terenowych  po  ukończeniu  szkolenia  oraz  uzyskaniu

pozytywnego  wyniku  egzaminu  zostają  wpisani  na  listę  rachmistrzów  spisowych,

zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej

liczby  punktów),  a  następnie  podpisują  umowy  zlecenia  z  dyrektorem  urzędu

statystycznego.

Kandydat  na  rachmistrza  terenowego  składa  oświadczenie  pod  rygorem

odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  oświadczeń.  Kandydat  na

rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego  oświadczenia.".  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie  o  odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2

do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w2020 r. (Dz.U. 2019

poz. 1728).
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