
RUiGN-II.066.3.2020 

 

Nowy Targ, dnia 15 czerwca 2020 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA TERENOWEGO 
DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 W GMINIE MIASTO NOWY TARG 

 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019  r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) 

Burmistrz Miasta Nowy Targ – Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego 

Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

Według informacji GUS liczba rachmistrzów terenowych przewidzianych do realizacji prac 

spisowych na terenie Gminy wynosi 1.  

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania: 

• być osobą pełnoletnią, 

• zamieszkiwać na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 

• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  

Kandydat powinien sprawnie korzystać z komputera oraz być godny zaufania, obowiązkowy 

i rzetelny. Przydatna będzie przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu rolnictwa. Zaletami będą 
odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność i umiejętność 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

Wymagane dokumenty (druki do pobrania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia): 

1) Zgłoszenie kandydatury z podaniem:  

• imienia (imion) i nazwiska, 

• daty urodzenia, 

• adresu zamieszkania, 

• numeru telefonu, 

• adresu email. 

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

3) Oświadczenie o niekaralności składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń́, z zawartą klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru na 

rachmistrza terenowego. 



Informacje ważne dla kandydatów: 

1) Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane zostały zarejestrowane w systemie 

SER, otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz 

informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały 

oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały 

popularyzacyjne. 

2) Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, które zakończy się egzaminem testowym 

realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co 

najmniej 60 % pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych 

prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby 

uzyskanych punktów z egzaminu. 

3) W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają 
jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb, 

o tym kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. 

4) Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza 

Spisowego, czyli Dyrektor  Urzędu Statystycznego, spośród osób z najwyższą liczbą 
punktów z egzaminu. 

5) Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych, za które 

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

rolnym w 2020 r., z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego 

w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na 

podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez 

Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów 

bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. 

urządzeń. 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać́ w terminie do 8 lipca 2020 r., w zamkniętej kopercie 

z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór 

kandydatów na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”, w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ 

przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ (pok. 103, I piętro – Wydział Rozwoju, Urbanistyki 

i Gospodarki Nieruchomościami) w godzinach pracy Urzędu, tj.: 

poniedziałek 7:30 – 16:00          wtorek – czwartek 7:30 – 15:30          piątek 7:30 – 15:00. 

Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu lub będą 
niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl, na 

stronie tut. Urzędu w zakładce „MIASTO” – „Powszechny Spis Rolny PSR 2020” oraz 

w Gminnym Biurze Spisowym – nr tel. 18 261-12-74 lub 18 261-12-84. 


