
Informacje dotyczące rachmistrza terenowego 
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 

Rachmistrze terenowi – osoby dokonujące bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych, w które zostaną wyposażeni na czas trwania Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020. W przypadku zagrożenia COVID-19 rachmistrze będą realizować wywiady 
telefoniczne z wykorzystaniem ww. urządzeń. 
Rachmistrze terenowi będą wykonywać swoje obowiązki na podstawie umów zlecenia 
zawartych z Dyrektorem urzędu statystycznego. 

Zgłoszenie kandydatury do naboru otwartego 

Osoby zgłaszające swoje kandydatury do pełnienia funkcji rachmistrza terenowego
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 

-być osobą pełnoletnią; 

-zamieszkiwać na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny; 

-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. 

Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, wypełniając 
dedykowany formularz osobowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a następnie 
składając go łącznie z pozostałymi wymaganymi załącznikami, na biurze podawczym 
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ulicy Parkowej 9,
w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2020 r. 

Szkolenie i egzamin 

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego są zobligowani do 
wzięcia udziału w szkoleniu, zakończonym egzaminem. 

Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną (metodologia, organizacja, 
bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja)
i część praktyczną, w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach do zbierania 
danych. 

Uwaga
W przypadku szkolenia zdalnego kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są 
do korzystania z własnego sprzętu umożliwiającego udział w szkoleniu. 

Egzamin kandydatów na rachmistrza terenowego będzie realizowany za pomocą aplikacji 
e/m-learning. 



Uwaga
Kandydaci, którzy nie wezmą udziału w całości szkolenia, nie mogą przystąpić do egzaminu końcowego. 
Wynik pozytywny z egzaminu będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na 
rachmistrza. 

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. 

1. Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie 
podpisana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, natomiast pozostali 
zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru podczas egzaminu 
wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczę punktów, a liczba kandydatów będzie 
większa w stosunku do potrzeb, o tym, kto będzie powołany na rachmistrza 
zadecyduje kolejność zgłoszenia kandydata. 

Dane kandydatów na rachmistrzów będą rejestrowane w Systemie Ewidencji 
Rachmistrzów (dalej SER). Kandydaci 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 będzie zawierać materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne 
instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne. 

Kandydaci na rachmistrzów terenowych dostaną od Urzędu gminy, w czasie rejestrowania 
ich danych w SER lub na podany adres e-mail, informacje o terminie i formie szkolenia. 
Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych planowane są w okresie od 
03.08.2020 r. do 11.09.2020 r. - o dokładnej dacie szkolenia kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 

Termin realizacji wywiadu bezpośredniego przez rachmistrza terenowego 

Wywiad bezpośredni (CAPI), przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy 
pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do 
przeprowadzenia spisu rolnego, realizowany będzie w terminie:
 

od 1 października do 30 listopada 2020 r. 

Zadania rachmistrza terenowego 

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. 

Obowiązki rachmistrza terenowego 

A) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot.
ochrony danych osobowych; 



B) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas
realizacji prac spisowych w terenie; 

C) kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim
w trakcie prowadzonych prac spisowych; 

D) posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym
w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów; 

E) ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami,
przed utratą bądź zniszczeniem; 

F) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego
o ewentualnym przedłużeniu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez wiadomość
wysłaną w aplikacji CAPI; 

G) powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia
mobilnego oraz najbliższą jednostkę policji, jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła
w wyniku przestępstwa (kradzież, napad, itp.); 

H) powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urządzenia mobilnego lub
błędach w aplikacji CAPI; 

I) powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz
o konieczności podjęcia dalszych działań z przeprowadzeniem spisu u użytkownika
gospodarstwa rolnego; 

J) zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz
urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym
w umowie; 

K) nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej. 

Więcej informacji 

A) Główny Urząd Statystyczny: https://spisrolny.gov.pl; 

B) (0-32) 42 959 86 - koordynator gminny – Alina Kempny – inspektor w Wydziale 
Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


