
Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego 

 

Wójt Gminy Złotoryja – Gminny Komisarz Spisowy 

ogłasza 

nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu 

Rolnego  na terenie Gminy Złotoryja, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 

30 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust 1   ustawy z dnia 13 lipca 

2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) , ogłasza się 

nabór na rachmistrza spisowego, który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy 

Złotoryja. Spis zostanie przeprowadzony od 01 września 2020 r.  do 30 listopada 2020 r.  

Naboru kandydatów na rachmistrza dokonuje się spośród osób: 

 

1.    pełnoletnich; 

2.    zamieszkałych na terenie Gminy Złotoryja: 

3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie; 

4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie; 

5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy jak: 

1) posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie, 
2) posiadanie umiejętności obsługi komputera, 

3) korzystanie z map cyfrowych, 

4) komunikatywność, odpowiedzialność i rzetelność. 

 

Informacje ważne dla osób składających oferty: 

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem 

testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym 

do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci 

uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy 

uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych. 

2. Rachmistrz spisowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy 

zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. 

3. Wynagrodzenie rachmistrza  spisowego ustala się jako iloczyn stawki: 

a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z 

użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020; 

b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z 

użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020. 

(rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz 

elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia 

za ten formularz). 



 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 

1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy,         

adres e-mail - załącznik nr 1. 

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej. 

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym 

przestępstwo skarbowe) - załącznik nr 2. 

5. Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - załącznik nr 3 

 

Składanie ofert: 

 

1.    Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w 

godzinach pracy Urzędu, w  kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza 

spisowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 

r. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu 

Gminy Złotoryja. 

       Adres do doręczeń: 

       Urząd Gminy Złotoryja 

       Al. Miła 4 

       59-500 Złotoryja 

 

2.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą 

niekompletne nie będą rozpatrywane.  

3.    Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 768788719.  

 

Uwaga:  

Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy 

Złotoryja wynosi: 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do ogłoszenia o naborze na 

rachmistrza  

 

  

……………..………….,dn.………………2020 r.  

 

 

 

   Wójt Gminy Złotoryja 

Gminny Komisarz Spisowy  

 

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata 

na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r. 

 

 

Nazwisko i imię (imiona) 

………………………………………………………………………………………………  

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………..  

Nr telefonu, adres email 

……………………………………………………………………………………………  

Data urodzenia 

………………………………………………………………………………………………  

Wykształcenie 

………………………………………………………………………………………………  

Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym.  

 

 

 

………………………………………………… 

/czytelny podpis/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Załącznik nr 2  

do ogłoszenia o naborze na  

rachmistrza  

 

 

 

 

 

Oświadczenie o niekaralności 

 

Ja niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a/  

………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

Oświadczam 

 

iż nie byłem karany/a/  za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwo 

skarbowe.  

 

Jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

              

 

…………………..…….., dn.……………………        ………………………………………   

(miejscowość i data złożenia oświadczenia)                             (własnoręczny czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3  

do ogłoszenia o naborze na 

rachmistrza  

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/a/ ………….………………………………………………..…………  

(imię, nazwisko) 

 

oświadczam, że:  

 

zapoznałem/am / się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Gminne Biuro Spisowe w Złotoryi, na zasadach określonych                          

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                       

(tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie                                

w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji                                                       

w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego.  

 

 

 

 

………………..………….……………………  

(własnoręczny czytelny podpis)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  
 
I. Administrator  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Wójt 
Gminy Złotoryja.  
 
II. Inspektor ochrony danych  
 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:  
1. pocztą tradycyjną na adres: Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.  
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@zlotoryja.com.pl.  
 
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z 
RODO.  
 
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1728).  

 
IV. Odbiorcy danych osobowych  
 
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z 
administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby 
działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  
 
V. Okres przechowywania danych osobowych  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia 
procesu naboru na rachmistrza terenowego.  
 



VI. Prawa osoby, której dane dotyczą  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
4. przenoszenia danych;  
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana 
zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 
VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych  
 
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na 
rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.  
 
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 


