
Gminny Komisarz Spisowy - Prezydent Miasta Bialegostoku
oglasza nabrir kandydat6w na rachmistrz6w terenowych

do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego,
kt6ry odbgdzie sig w dniach od I wrzeSnia 2020 r. do 30 listopada2020r.

Zgloszenia bgd4 przfmowane w budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy

ul. Slonimskiej I w dniach od 15 czerwca do 08 lioca 2020 r. od godz. 8m do 16m

(w poniedzialek) i od godz. 730 do 1530 1od wtorku do piqtku).

Zgloszenia nale2y wrzucai do umy ustawionej w przedsionku gl6wnego wej5cia

do budynku.

Zgloszenia moina tei wyslai drog4 pocztowQ na adres: Urzqd Miejski w Bialymstoku,

Departament Organizacyjny i Nadzoru, ul. Slonimska l, l5-950 Bialystok (decvduie data

wptywu do Urzedu Mieiskieso w Bialymstoku).

2. Planowana liczba rachmistrz6w terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu

rolnego 2020 r. na terenie Miasta Bialystok to 2l os6b.

3. Formularz zgloszenia mo2na pobrad na stronie Biuletynu tnformacji Publicznej Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku, w zakladce ,,Powszechny Spis Rolny 2020" lub w przedsionku

gl6wnego wej6cia do budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Slonimskiej l.
4. W zgloszeniu nale2y poda6 imig i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zloiryt,

o6wiadczenie o spehrieniu wymagan, o kt6rych mowa w art. 20 ust. I ustawy z dnia

3l {ipca 2019 r. o powszechnym spisie roln)rm w 2020 r. (Dz.U.22019 r. poz. 1728).

Z$osAenia niezawierajqce powyisrych danych lub zgloszenia, kt6re wptynq

po terminie zostanq odrzucone.

5. Naboru kandydat6w na rachmistrz6w terenowych dokonuje sig spoSr6d os6b:

- pelnoletnich,

- zamieszkalych na terenie Miasta Biatystok,

- posiadaj4cych co najmniej Srednie wyksztalcenie,

- posfuguj4cych sig jgzykiem polskim w mowie i w pi6mie,

- kt6re nie byly skazane za umy6lne przestgpstwo lub umy6lne przestgpstwo skarbowe.

6. Szkolenie kandydat6w na rachmistrz6w terenowych zostanie przeprowadzone

od dnia 3 sierpnia do dnia I I wrze6nia 2020 r. za pomoc4 aplikacji e/mJeaming.

7. Kandydaci na rachmistrz6w terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu

posluguj4 sig wlasnym urz4dzeniem mobilnym z dostgpem do Internetu.



8. Kandydaci na rachmistrz6w terenowych po ukoriczeniu szkolenia oraz uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu zostan4 wpisani na listg rachmistrz6w spisowych, zgodnie

z kolejno5ciq liczby uzyskanych punkt6w podczas egzaminu (od najwy2szej liczby

punkt6w), a nastgpnie podpisuj4 umowy zlecenia z Dyrektorem Urzgdu Statystycznego

w Biatymstoku jako Zastgpcq Wojew6dzkiego Komisarza Spisowego.

9. Przed rozpoczgciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wlposazony

w urzedzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy u2yczetia mienia, kt6re

bg&ie wykorzyst) vane przez niego do realizacji wywiad6w metod4 wywiadu

bezpo5redniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-l9).

10. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynno6ci spisowych, przyslugiwai

bgdzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

I l. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego, zgodnie z att. 21 ust. 4 ustawy

o powszechnym spisie rolnym 2020 r., ustala sig jako iloczyn stawki wynosz4c ej 37 zl

brutto i liczby przeprowa&onych bezpoSrednich vryrviad6w z u2ykownikiem

gospodarstwa rolnego, skutkuj4cych prawidlowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

PR-EZTDENT TA
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dr hab. Truskolaski


