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BURMISTRZ DRZEWICY – GMINNY KOMISARZ SPISOWY 

 

OGŁASZA NABÓR OTWARTY I KONKURENCYJNY  

KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH  

W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 ROKU 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym 

spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U z 2019 r. poz. 1728) informuje o otwartym  

i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w powszechnym 

spisie rolnym na terenie Gminy Drzewica. 

 

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki: 

1) być osobą pełnoletnią; 

2) zamieszkującą na terenie Gminy Drzewica; 

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie; 

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie; 

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

 

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem 

testowym. Szkolenie obejmuje informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy 

statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, sposobie 

wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa 

rolnego, obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do 

przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 roku. Egzamin będzie polegał na sprawdzeniu wiedzy 

i umiejętności przekazanych w szkoleniu. 

Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na 

listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza 

spisowego. Kolejność na liście jest ustalona według liczby punktów uzyskanych z egzaminu 

testowego - im więcej, tym lepiej.  

Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, 

spośród osób, które uzyskały  najwyższą liczbą punktów z egzaminu testowego kierując się 

kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

Szkolenie i egzamin będzie realizowany za pośrednictwem aplikacji e/m-learning. 

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie 

umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego. 

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego, ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej  

37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. 

Rachmistrz terenowy przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego 

wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, posługuje się umieszczonym w widocznym 
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miejscu identyfikatorem. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna 

przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 

listopada 2020 r. Na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie 

planowanych rachmistrzów spisowych dla gminy Drzewica ustalono liczbę 4 rachmistrzów. 

 

Zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego dokonuje się na formularzu 

zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz  

w samym budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (wnioski dostępne w punkcie obsługi 

klienta na parterze). 

 

Składanie ofert: 

 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego                 

w Drzewicy ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica  lub do skrzynki znajdującej się na parterze 

urzędu. Również za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r.  

do 8 lipca 2020 r. w kopertach z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego  

w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 roku” 

2. Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niepełne, nie będą rozpatrywane. 

3. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie www.spisrolny.gov.pl 
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