
OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Krotoszyce podaje do publicznej 
wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na 
rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy 
Krotoszyce.   

1.Liczba rachmistrzów terenowych w Gminie Krotoszyce :    1 rachmistrz terenowy ( do 
zbadania 163 gospodarstwa rolne ,wg informacji z dnia 10.06.2020r. podanych z GUS). 

2.Warunki, jakie winien spełnić kandydat na rachmistrza terenowego: 

1) być pełnoletnim, 
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Krotoszyce, 
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3.Dodatkowe informacje: 

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, 
zakończone egzaminem. Podczas szkolenia i egzaminu  kandydaci na 
rachmistrzów terenowych posługują się własnym urządzeniem mobilnym z 
dostępem do internetu, 

2) rachmistrza terenowego powołuje Zastępca  Wojewódzkiego Komisarza 
Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu 
testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów 
terenowych oraz zawiera z nim umowę zlecenia, 

3) w czasie  pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem 
mobilnym, w które zostanie wyposażony na czas zbierania danych w spisie, 

4) praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia, 
5) rachmistrzowi terenowemu podczas wykonywania czynności spisowych 

przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych. 
 

4.Termin składania ofert:  od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r (godz.15.00). 

5.Wymagane dokumenty ( wg załączonego wzoru zgłoszenia ): 

1) zgłoszenie kandydatury z podaniem: 
a) imienia i nazwiska, 
b) adresu zamieszkania, 
c) telefonu, 
d) adresu e-mail. 

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, kandydat na rachmistrza terenowego 
składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat 
na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim 



klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.” 

6.Miejsce składania ofert: 

1) Urząd Gminy Krotoszyce 
59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46 

2) wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać 
pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór 
na rachmistrza terenowego - Powszechny Spis Rolny w 2020 r.”. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7.Kalendarz czynności kandydatów na rachmistrza i rachmistrza: 

1) od 3 sierpnia 2020 r. – 11 września 2020 r. – szkolenia dla kandydatów na 
rachmistrzów terenowych, 

2) od 3 sierpnia 2020 r. – 13 września 2020 r. – przeprowadzenie testów 
egzaminacyjnych na rachmistrzów terenowych, 

3) od 1 października 2020 r. – 30 listopada 2020 r.- realizacja  wywiadów. 

 
Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które 
odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na 
rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na 
liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. 

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, 
czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu. 
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby 
przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Krotoszyce 

 


