
Wójt Gminy Wodynie 

 Gminny Komisarz Spisowy  

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  

 w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym   

w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze 

kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Wodynie. 

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:   

1) być pełnoletnim, 

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Wodynie, 

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 

5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Informacje ważne dla osób składających oferty: 

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, 

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje 

wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:   

– imienia i nazwiska, 

– adresu zamieszkania, 

– telefonu, 

– adresu email (zgłoszenie w załączeniu). 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych powyżej w pkt. 1-4 kandydata na 

rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

(oświadczenie w załączeniu). 

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie  

w załączeniu). 

 

Miejsce składania ofert: 

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie  

w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43,  

08-117 Wodynie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego 

– Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)”. 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. 

 

Uwagi:    

Informuję, że  ustalona przez Wojewódzkie Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy 

Wodynie wynosi: 2 

                                                                          Wójt 

                                                                          /-/ Wojciech Klepacki 



 

Klauzula informacyjna 

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia 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(RODO)i 

informuję, że obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych 

osobowych.  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 

Wodynie reprezentowana przez Wójta Gminy Wodynie, z którym można się kontaktować poprzez 

adres email gmina@wodynie.eu. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w formie 
pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: inspektor@cbi24.pl. 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru i  wyłonienia 

kandydata/ów na rachmistrza terenowego w Urzędzie Gminy Wodynie. 

4) Podstawa prawna przetwarzania;  

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

5) Masz prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,  
2) żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,  

3) żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,  

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

6) przenoszenia Twoich danych osobowych,  

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6) Odbiorcy danych:  

1) komisja powołana Zarządzeniem Wójta,  

2) Główny Urząd Statystyczny, 
3) podmiot, któremu zlecono świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

zgodnie z zawartą umową przez Administratora i w zakresie określonym umową, 

4) inne organy i podmioty, którym z mocy prawa udostępnia się dane osobowe związane  
z naborem. 

7) Okres przechowywania danych osobowych.  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru.  

Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone. W przypadku zatrudnienia dane osobowe 

będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
w Urzędzie Gminy Wodynie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postepowania naboru.  

11) Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości 

przystąpienia do naboru.  

12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 

 

 
 

 

 



   ………………………………………………                                           

                                                                                                                (miejscowość i data) 

……………….………………. 

 (imię i nazwisko) 

 

……………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………….. 

 (tel. kontaktowy)* 

  

……………………………….. 

 (e-mail)* 

Urząd Gminy Wodynie 

ul. Siedlecka 43 

08-117 Wodynie 

 

 

Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza terenowego do powszechnego 

spisu rolnego na terenie gminy Wodynie w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada  

2020 r. 

 

Jednocześnie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

oświadczam, że: 

1. jestem osobą pełnoletnią, 

2. zamieszkuję na terenie gminy Wodynie, 

3. posiadam co najmniej średnie wykształcenie, 

4. posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie. 

 „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

 

 

 

 

…………………………………. 

data i podpis kandydata 

 

 
 

 

*wrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu/adresu email na potrzeby naboru na rachmistrza terenowego  

  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                           Wójt 

                                                                          /-/ Wojciech Klepacki 

 

 

 

 
 

 

 
 



………………………..…………………….. 
  (miejscowość, data)  

 
 
 

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW  

NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH  

 
 

Ja, niżej podpisana/y ………….……………………………………………… oświadczam, że 

        (imię, nazwisko) 

 

 nie byłam/em skazana/skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 
 

                                                                             ……………………………………         
                                                                                    data i podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Wójt 

                                                                          /-/ Wojciech Klepacki 

 


