
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Lisków - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Lisków

Na podstawie art. 19 ust. 4, art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 

w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Lisków

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 Lisków w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I.  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1. być osobą pełnoletnią,

2. zamieszkiwać na terenie Gminy Lisków,

3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo   

    skarbowe.

II. Dodatkowo preferowane:

1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

2. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie

    się, asertywność),

3. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

III. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 zobligowany  jest  do wzięcia  udziału  w szkoleniu  (zdalnym,  stacjonarnym  lub  połączenie  obu  form-  w

zależności od sytuacji epidemicznej w kraju). Szkolenie będzie obejmowało część teoretyczną (metodologia,

organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja) oraz część

praktyczną w formie warsztatów, polegająca na pracy w programach do zbierania danych. W ramach warsztatów

uczestnik będzie się uczył prowadzenia wywiadów na podstawie przykładów szkoleniowych w celu pogłębienia

i  utrwalenia  nabytej  podczas  wykładów  wiedzy  z  możliwością  wskazania  wykładowcom,  które  sprawiają



najwięcej  trudności  i  wymagają  ponownego  wyjaśnienia.  W ramach  szkoleń  realizowane  będzie  również

zagadnienie socjotechniki,

 uczestnicy podczas szkoleń korzystają z własnego sprzętu, 

 szkolenie zakończony się egzaminem  przeprowadzonym za pośrednictwem aplikacji e/m learning,

 uczestnik  jest  wpisywany na listę  kandydatów na rachmistrzów spisowych  po  ukończeniu  szkolenia  oraz

uzyskania  pozytywnego  wyniku  egzaminu,  zgodnie  z  kolejnością  liczby  uzyskanych  punktów  podczas

egzaminu,

 w  sytuacji  wzmożonej  epidemii  wirusa  COVID-19 rachmistrze  terenowi  będą  spisywać przydzielone  im

gospodarstwa rolne telefonicznie w metodzie CATI na urządzeniach mobilnych, w które zostaną wyposażeni,

 Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

V.  Główne zadania rachmistrza terenowego

 przeprowadzenie  wywiadów  bezpośrednich  lub telefonicznych  w zależności  od  aktualnej  sytuacji
związanej z epidemią COVID-19;

 zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;

 przejęcie  części  zadań  innych  rachmistrzów terenowych,  w sytuacji  awaryjnej,  np.  gdy  zmniejszona
zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu  będzie zagrożony.

VI. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego

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 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych

bezpośrednich  wywiadów  z  użytkownikami  gospodarstw  rolnych,  skutkujących  prawidłowym  spisaniem

gospodarstwa rolnego;

VII. Termin składania ofert od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

VIII. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;

 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe;

 Informacja dotycząca RODO;

 Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych.

IX. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy

Urzędu,  w zamkniętej  kopercie  z napisem  „Nabór  kandydata  na rachmistrza  terenowego  do PSR

2020 r.” w terminie do 8 lipca 2020 r. 



Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą

rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu do

Urzędu).   

Adres do doręczeń: 

Urząd Gminy w Liskowie

ul. ks. W. Blizińskiego 56

62-850 Lisków

X. Do  przeprowadzenia  naboru  kandydatów  na  rachmistrzów  terenowych  nie  stosuje  się

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

XI. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe, tel. 62-76-34-091

Uwaga!
Informuje ,  że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Lisków
wynosi: 3.

    Wójt Gminy Lisków
Maria Krawiec – Gminny Komisarz Spisowy


