
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 

w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)  

 

Wójt Gminy Terespol - Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem 

przewidzianego w  ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 

spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Terespol  

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:  

1) być osobą pełnoletnią; 

2) zamieszkiwać na terenie danej gminy; 

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie; 

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie; 

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:  

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1). 

2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym 

przestępstwo skarbowe (zał. 2). 

3) Oświadczenie (RODO) (zał. 3). 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście 

w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata 

na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do dnia 08.07.2020 r. do 

godz. 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub 

będą niekompletne nie będą rozpatrywane. O dacie wpływu decyduje data stempla 

pocztowego lub data osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy 

Terespol.  Adres do doręczeń: Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 

1, 21-540 Małaszewicze. 

4. Na terenie Gminy Terespol wyłonionych zostanie dwóch rachmistrzów a 

dokonywanie przez rachmistrza czynności spisowych odbywać się będzie  wyłącznie 

na urządzeniu mobilnym. 

5. Dodatkowe informacje w sprawie naboru udziela koordynator Gminnego Biura 

Spisowego: Andrzej Dymel, tel. 83 411 20 31/ e-mail: adymel@gminaterespol.pl. 

6. Dodatkowych informacji dotyczących kandydatów na rachmistrzów i powszechnego 

spisu rolnego w 2020 r. można uzyskać na stronie internetowej GUS: 

https://spisrolny.gov.pl/,  ustawie z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) oraz w załączonym piśmie Wojewódzkiego Biura 

Spisowego z dnia 12.06.2020 r. dot. organizacji naboru kandydatów na rachmistrzów do 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 
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