
 

 

GMINNY KOMISARZ SPISOWY 

BURMISTRZ ŁASKU 

OGŁASZA 

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do 

Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  na terenie gminy Łask  

 

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt.4 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. z dnia 31 

lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 ze zm.) Burmistrz Łasku ogłasza otwarty i 

konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  wykonujących czynności w 

ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 

31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać 

będą zadania spisowe na terenie gminy Łask.  

Spis rolny przeprowadzony będzie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.  

wg. stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

 

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki: 

1/ mieć ukończone 18 lat; 

2/ zamieszkiwać  na terenie  gminy Łask; 

3/ posiadać co najmniej średnie wykształcenie; 

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

5/ nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

2. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się od dnia 15.06.2020 r. do dnia 

8.07.2020r. 

 

3.  Kandydat na rachmistrza  

1/ zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska 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. Podczas szkolenia i egzaminu posługuje się własnym 

urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych 

obejmować będą część teoretyczną i praktyczną. Kandydat, który nie weźmie udziału w 

całości szkolenia nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Egzamin 

kandydata na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning,  

2/ podlega postępowaniu weryfikującemu,  zostanie  wpisany na listę kandydatów na 

rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego 

pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych 

odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu 

testowego. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na 

rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskali jednakową ilość punktów, a 



liczba kandydatów będzie większa niż 4 osoby wskazane przez Wojewódzkie Biuro Spisowe 

w Łodzi dla gminy Łask decyduje kolejność zgłoszenia kandydatów. Jeżeli wszyscy 

kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, 

którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów 

rezerwowych. 

4/ po wpisaniu na listę rachmistrzów terenowych zobowiązany jest do przesłania za 

pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg. do identyfikatora rachmistrza 

spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia z Dyrektorem 

Urzędu Statystycznego w Łodzi. 

4. Główne zadania rachmistrza terenowego: 

1/ przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej 

sytuacji związanej z epidemią COVID-19, 

2/ zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym 

przez  Centralne Biuro Spisowe, 

3/ przyjęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np.                          

gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony. 

5. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:  

1/ formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego, 

2/ oświadczenie o niekaralności, 

3/ Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

4/ kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w 

Łasku w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym 

kandydata oraz z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r. 

na terenie gminy Łask” lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd 

Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w terminie do dnia 8 lipca 2020 r. Za datę 

doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez tut. urząd (datę wpływu). 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu  lub 

nie kompletne nie będą rozpatrywane.  

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie spisrolny.gov.pl oraz Gminnym 

Biurze Spisowym w Łasku tel. 43 676  83 48, 43 676 83 49. 

Gminny Komisarz Spisowy 

Burmistrz Łasku 

Gabriel Szkudlarek  

Załączniki do pobrania: 

1. formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego, 

2. oświadczenie o niekaralności, 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 


