
 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE 

KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, iż 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym              

2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny 

nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach od  

1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski   

Powszechnego Spisu Rolnego.  Nabór kandydatów trwa do dnia 8 lipca 2020 r. 

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien; 

• być pełnoletni, 

• zamieszkiwać na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, 

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 

• posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie, 

• nie być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Mile widziane dodatkowe umiejętności: 

- komunikatywność, 

- obowiązkowość, 

- rzetelność i staranność, 

- umiejętność obsługi komputera, 

- umiejętność obsługi GPS oraz korzystania z cyfrowych map, 

Kandydaci na rachmistrza terenowego zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu, podczas 

którego posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.  

W ramach szkolenia kandydaci uzyskają informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy 

statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie 

wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu                          

z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego 

wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. 

O przyjęciu kandydatury decyduje ilość zdobytych punktów egzaminu w formie testu 

przeprowadzonego po szkoleniu za pomocą aplikacji e/m-learning oraz kolejność 

zgłoszeń (w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).  

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje 

wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o powszechnym spisie rolnym              

w 2020r. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym. 

Kandydaci składają: Zgłoszenie (druk zgłoszenia w załączniku nr 1), oświadczenie                                  

o spełnieniu wymogu niekaralności (załącznik nr 2) oraz kserokopię dokumentu 

potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, bezpośrednio do Biura 

Podawczego Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski (pok. 2) w godzinach pracy Urzędu lub 

pocztą na adres:  



Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 

z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.”                

(ważna data wpływu). 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8 LIPCA 2020 R. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości 

oraz Rolnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pod  

nr telefonu : 75 647 78 71. 

 

Prosimy również o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na stronie: 

spisrolny.gov.pl 
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