
Prezydent Miasta Legnicy,  
Gminny Komisarz Spisowy, 

ogłasza nabór na terenowych rachmistrzów spisowych  
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 

 
1. Ilość rachmistrzów, którzy zostaną zakwalifikowani do prac w PSR 2020: 2 (dwóch). 
2. Kryteria wyboru: na rachmistrzów zostaną wybrane osoby, które po przeprowadzonym 

szkoleniu i egzaminie uzyskają w tym egzaminie najwyższą ilość zdobytych punktów. 
3. Kryteria, które musi spełniać rachmistrz terenowy. Musi to być osoba:  

a) pełnoletnia, 
b) zamieszkała na terenie miasta Legnicy, 
c) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, 
d) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie, 
e) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

4.   Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie: 
a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od 

aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, 
b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, 

opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe, 
c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy 

zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie 
zagrożony. 

5. Termin i miejsce składania ofert: do 8 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta Legnicy. 
6. Sposób składania ofert; oferty mają być złożone pisemnie, za potwierdzeniem odbioru,  

w zamkniętych, opisanych kopertach. Sposób opisania koperty: Oferta na Rachmistrza 
spisowego PSR 2020. Miasto Legnica. 

7. Dokument składający się na ofertę: formularz oferty i oświadczenia, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  

Szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów odbędą się w dniach od 3.08.2020 do 11.09.2020r. 
Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w dniach od 1.10.2020r. do 
30.11.2020r. 
Ilość gospodarstw do zbadania w wywiadach bezpośrednich: 465. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na rachmistrzów udziela koordynator 
Gminnego Biura Spisowego, Pan Robert Lipiec, tel. 76 7212187, email rlipiec@legnica.eu   

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zaleźć można na 
stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/  

 

       PREZYDENT MIASTA 
        Tadeusz Krzakowski  

 
 
 



Załącznik nr 1  
do ogłoszenia o naborze  

na terenowych rachmistrzów spisowych 
PSR 2020 

 
 
………………………………………… 

(miejscowość, data) 
…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………………. 
                    (data urodzenia) 

…………………………………………………. 
    (adres zamieszkania) 

…………………………………………………. 
     (tel. kontaktowy, adres e-mail) 

Prezydent Miasta Legnicy 

Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rachmistrza terenowego w Powszechnym 
Spisie Rolnym w 2020 roku na terenie miasta Legnica. 

Oświadczam, że: 

1. jestem osobą pełnoletnią; 
2. zamieszkuję na terenie miasta Legnicy; 
3. posiadam co najmniej średnie wykształcenie; 
4. posługuję się językiem polskim w mowie i w piśmie; 
5. nie byłem/am skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
odnośnie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej. Klauzula ta zastępuje 
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

         

…………………………………. 
         data i podpis kandydata 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej na 
potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym  
w 2020 r. Zostałem poinformowany, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została 
wyrażona. Od tego momentu moje dane nie będą przez nas przetwarzane. 

……….………………….…… 
                       data i podpis kandydata 



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., ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej: RODO), administrator informuje 

o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych. 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy, Prezydent Miasta 

Legnicy, tel. 76 7212100, email tkrzakowski@legnica.eu , Legnica, Plac Słowiański 8.  

II. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan kontaktować:  

tel. 76 7212187, email iod@legnica.eu , Legnica, Plac Słowiański 8. 

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).  

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

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.  

 


