
 

WÓJT GMINY SIEMIEŃ 

OGLASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH 

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  

  

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym  

w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1728) Wójt Gminy Siemień (Gminny Komisarz Spisowy) 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  

do wykonywania zadań spisowych na terenie gminy Siemień w ramach prac spisowych 

przewidzianych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym  

w 2020 r.  

 

I.  Kandydatem na rachmistrza terenowego może zostać osoba spełniająca następujące 

warunki: 

1) jest osobą pełnoletnią; 

2) zamieszkuje na terenie gminy Siemień; 

3) posiada co najmniej średnie wykształcenie; 

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

5) nie była skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

II. Informacje dodatkowe:  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem 

naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu  

w ramach którego uzyskają informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, 

zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, sposobie wykonywania 

poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa 

rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie 

dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. 

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów po uzyskaniu pozytywnej oceny 

z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści 

określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej. 

Egzamin testowy polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem. Kandydat 

na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% 

poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych 

prowadzoną przez właściwego gminnego komisarza spisowego.  

Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego 

spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując  

się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 



 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (według zał. nr 1) zawierające:  

a) imię i nazwisko; 

b) adres zamieszkania; 

c) telefonu, adres- email; 

d) daty urodzenia. 

2) dokument poświadczający wykształcenie, 

3) oświadczenie o nie byciu skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe (według zał. nr 2), składane 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.", 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (według zał. nr 3), 

5) oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i w piśmie (według zał. 

nr 4). 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

 

Nabór na kandydatów na rachmistrzów odbywa się w terminie od 15 czerwca 2020 r. do  

8 lipca 2020 r. do godz. 1530. 

 

Wskazany termin jest jednoznaczny z wpływem dokumentów aplikacyjnych do Urzędu. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  

w Siemieniu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Siemieniu ul. Stawowa 1b,  

21-220 Siemień, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza 

terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.” 

 

Kandydaci, którzy złożą dokumenty terminowo oraz będą one kompletne zostaną 

poinformowani telefonicznie o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 Gminny Komisarz Spisowy 

 mgr Tomasz Kanak 

 Wójt Gminy Siemień 

 



Załącznik nr 1.  

 

 

 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego 

 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………… 

    …………………………………………… 

Nr telefonu:   …………………………………………… 

Adres- email:   …………………………………………… 

Data urodzenia:  …………………………………………… 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data, podpis  składającego ofertę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2.  

 

 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………… 

   …………………………………………… 

 

 

Oświadczenie 

 

  Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
……………………………………………….. 

Data, podpis  składającego ofertę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3.  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu realizacji nabór kandydatów  

na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 

 

 
……………………………………………….. 

Data, podpis  składającego ofertę 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Siemieniu, 21-220 Siemień; ul. Stawowa 

1b, tel.: 83 354-70-01, e-mail: urzad@siemien.pl2.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit „a” RODO; art. 221 oraz 

art. 20  ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1728).  

4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 

miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu.  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie; 

b) prawo dostępu do swoich danych; 

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do usunięcia danych osobowych;  

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 20  ustawy z dnia 31 lipca 

2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl3


Załącznik nr 4..  

 

 

 

Imię i nazwisko:  …………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………… 

   …………………………………………… 

 

 

Oświadczenie 

 

  Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posługuje się językiem polskim w mowie  

i w piśmie. 

.Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
……………………………………………….. 

Data, podpis  składającego ofertę 

 


