
                                                  

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art.15 ust.1 pkt 2 lit. e) Ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. 

z dnia  17 lipca 2009 r.( Dz.U. Nr 126 z 2009 r, poz.1040) 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Gminny Komisarz Spisowy Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski  

 

 

o g ł a s z a nabór  

 kandydatów  na  rachmistrzy  spisowych  

w ramach  Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom  na rachmistrza spisowego :   

1. ukończone 18 lat, 

2. co  najmniej średnie wykształcenie oraz bardzo dobra  znajomością języka  

    polskiego, 

2.bardzo dobra znajomość obsługi  komputera, 

3.kandydat na rachmistrza powinien zamieszkiwać i pracować na terenie gminy        

   Lwówek Śląski i być sprawny fizycznie (ze względu na specyfikę pracy), 

4.poŜądane jest, aby kandydat na rachmistrza był obeznany z funkcjonowaniem    

   systemu  GPS oraz umiał praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe (spis będzie   

   realizowany za pomocą urządzeń hand –held) . 

5.podstawowa wiedza z zakresu rolnictwa,  

6.odporność na stres, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, komunikatywność         

   i radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Warunki pracy : 

Praca w terenie – bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach                 

Powszechnego Spisu Rolnego. 



Harmonogram naboru : 

I etap 

1. ZłoŜenie wymaganych dokumentów - do dnia 15 czerwca (włącznie), 

2. W zaleŜności od ilości otrzymanych ofert zostanie przeprowadzony test 

    kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna, 

3.Wybór kandydatów na rachmistrzów, 

II etap 

4.Odbycie szkolenia na rachmistrzów spisowych, 

5.Kandydaci na rachmistrzów spisowych po ukończeniu szkolenia oraz pozy-

tywnym wyniku egzaminu podpisują umowy-zlecenia z dyrektorem Urzędu Sta-

tystycznego, 

 

Dokumenty wymagane do złoŜenia : 

1.Ŝyciorys (CV) – zawierający numer telefonu kontaktowego, 

2.dokument poświadczający wykształcenie, 

3.kserokopia  dowodu osobistego, 

4.oświadczenie kandydata o znajomości obsługi komputera,  

5.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, * 

6.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym       

   przestępstwa skarbowe), * 

7.oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   

   zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji    

   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

   (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926  ze zm.),* 

 

* wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim 

 

Dokumenty naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór kandydatów 

na rachmistrzów spisowych 2010r. ‘’ pod adresem : 

 

Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim 

59-600 Lwówek Śląski 

Al. Wojska  Polskiego 25 A 

(pokój nr 3) 



 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą naleŜy uwzględnić czas dojścia przesyłki 

pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Termin składania ofert do 15 czerwca 2010 roku.  

 

Kandydaci na rachmistrzów spisowych będą musieli pełnić swoje obowiązki               

w   terminach: 

 

1. 19- 22 lipca – udział w 4 dniowym szkoleniu z zakresu metodologii            

    i organizacji spisu oraz w  warsztatach  kończących  się egzaminem, 

2. 9 - 23 sierpnia – obchód przedspisowy, 

3. 6 - 7 września – szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa, 

4. 8 września - 31 października – spis powszechny. 

 

 

Warunki wynagrodzenia z tytułu umowy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów       

z dnia 24 listopada 2009 r w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związa-

nych z powszechnym spisem rolnym w 2010 roku ( Dz.U. Nr 205 z 2009 r., poz. 

1582). Rozliczenie finansowe z rachmistrzami nastąpi w listopadzie 2010 r. 

 

 

 

                                                                                    


