Prezydent Miasta Zgierza - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) upowszechnia się informację o otwartym
i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego
przeprowadzanego na terenie Gminy Miasto Zgierz.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.
KANDYTAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIĆ
NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1)
2)
3)
4)
5)

być pełnoletnim,
zamieszkiwać na terenie miasta Zgierza,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
1) Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest do odbycia szkolenia,
zakończonego egzaminem ( podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje
się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu).
2) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w art. 21
ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2020 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- numeru telefonu,
- adresu e-mail
2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno
zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia",
3) Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie miasta Zgierza.
4) Oświadczenie o posiadanym co najmniej średnim wykształceniu.
5) Oświadczenie o umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej osobiście ( w Biurze Obsługi
Klienta UMZ ) , pl. Jana Pawła II 16, 95- 100 Zgierz lub przesłać pocztą tradycyjną
na wyżej wskazany adres (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach
z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r."
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego można uzyskać na stronie
spisrolny.gov.pl lub w Gminnym Biurze Spisowym (Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II
16), pokój 217 tel. 42 714-31-51 lub 42 714-31-68.
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