
Nabór na rachmistrzów spisowych w Gminie Narol 
 

od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. 

 
 

Gminny Komisarz Spisowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.                          
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 10 września 2019 r., poz. 1728) ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Narol. 
 
Nabór na rachmistrzów terenowych prowadzony jest w ramach obowiązkowego Powszechnego 
Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. 
 
Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania: 
1) być pełnoletni; 
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Narol; 
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. 
 
Kandydat na rachmistrza terenowego ma obowiązek złożyć oświadczenie o nie skazaniu za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pod rygorem odpowiedzialności 
karnej z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”.   
 
Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 
lipca 2020 r. 
 
Aby zostać kandydatem na rachmistrza spisowego należy zgłosić się do Urzędu Miasta              
i Gminy Narol (pokój Sekretarza – parter), gdzie należało będzie podać swoje imię, 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. 
 
Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów zostaną zarejestrowane w Systemie Ewidencji 
Rachmistrzów (SER). 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od Urzędu Miasta i Gminy Narol w czasie 
rejestrowania ich danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów informację o dacie i miejscu 
szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do 
uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. 
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać 
się będą własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu. Egzamin będzie realizowany 
za pomocą aplikacji e/m – learning. 
Szkolenia na rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część 
praktyczną. 
 
UWAGA: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie 
podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są 
na listę rachmistrzów rezerwowych. 
 
Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie: 
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, opracowanych przez 
CBS; 
3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy 
zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony. 
 

Gminne Biuro Spisowe  w Narolu 


