
Gminny Komisarz Spisowy 

z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 

99-200 Poddębice 

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 

I. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: 

1. Pełnoletnich, 

2. Zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice, 

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. 

II. Wymagania: 

1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału 

w szkoleniu. Szkolenie obejmować będzie część teoretyczną oraz praktyczną. 

2. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za 

pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości 

szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. 

3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. 

W przypadku zaistnienia sytuacji kiedy, w wyniku naboru kandydatów 

na rachmistrzów 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.  Dane kandydatów na rachmistrzów terenowych są rejestrowane w SER przez osoby, 

pełniące w aplikacji rolę Administratora Gminnego Biura Spisowego (GBS) lub 

Użytkownika GBS– wyznaczone przez GKS.  

5. 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. 

6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie 

rejestrowania ich danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany 

adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem 

pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na 

rachmistrza terenowego. 

7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu 

pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, 

zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej 



liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu 

statystycznego (ZWKS). 

8. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest 

podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci 

wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych. 

9. Po wpisaniu na listę rachmistrzów terenowych, rachmistrz zobowiązany jest do 

przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg. do identyfikatora 

rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia. 

10. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się 

identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac 

spisowych.  

11. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. 

12. Identyfikatory rachmistrzów spisowych będą wydrukowane centralnie przez ZWS. 

13. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych: 

a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu 

pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej. 

14. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, 

przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

15. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony 

w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, 

które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu 

bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19). 

 

III. Zadania i obowiązki rachmistrza terenowego: 

1. 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 CBS; 

c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, 

np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu 

będzie zagrożony. 

2. Do obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie: 

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 prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania może kierować 

do obutych osób– jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejności 

kontaktował się z koordynatorem gminnym, który zgodnie z założeniami 

organizacyjnymi jest tzw. pierwszą linią wsparcia); 



d) posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym interaktywną 

aplikację formularzową derealizacji wywiadów; 

e) ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami 

przed utratą i zniszczeniem; 

f) powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego 

o ewentualnym wydłużeniu czasu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez 

wiadomość wysłaną z 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 aplikacji CAPI; 

i) powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w spisie oraz 

o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu 

u użytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz 

z rachmistrzem przekonują użytkownika gospodarstwa rolnego do udziału 

w spisie, jeśli rozmowa nie przynosi rezultatu, GKS podejmuje próbę 

przekonania 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. 

3. Rachmistrz terenowy nie może: 

a) modyfikować treści pytań w formularzu, ani sugerować użytkownikowi 

gospodarstwa rolnego poprawnych odpowiedzi; 

b) zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu; 

c) poprawiać danych na formularzu bez wiedzy użytkownika gospodarstwa rolnego 

udzielającego odpowiedzi na pytania; 

d) instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniu mobilnym oraz 

wykorzystywać urządzenia mobilnego do celów innych niż prace spisowe; 

e) użyczać powierzonego mu sprzętu osobom trzecim; 

f) kopiować, upubliczniać, wykorzystywać w jakikolwiek sposób zebranych 

danych ani udostępniać ich osobom trzecim; 

g) kontaktować się z mediami bez wcześniejszego powiadomienia GBS i WBS 

(m. in. prasą, telewizją, portalami społecznościowymi w Internecie i innymi 

internetowymi stronami informacyjnymi); 

h) podczas realizacji prac spisowych wykonywać innych czynności nie związanych 

ze spisem(np. rozdawać ulotek itp.); i. udzielać wypowiedzi do mediów bez 

wcześniejszego powiadomienia zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego 

za pośrednictwem koordynatora gminnego. 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1. Stanowisko- rachmistrz terenowy, 

2. Umowa zlecenie zawarta z dyrektorem urzędu statystycznego. 



3. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza 

Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, 

rachmistrzowie będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. 

urządzeń wyposażonych dodatkowo w funkcjonalność kanału CATI. 

4. Miejsce pracy: teren Gminy Poddębice. 

5. Praca w terenie w okresie od 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. 

6. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn: 

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; 

 

V. Wymagane dokumenty 

1. Kwestionariusz osobowy- załącznik nr 1, 

2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe- załącznik nr 2, 

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru 

kandydatów na rachmistrzów terenowych- załącznik nr 3. 

 

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim 

w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 w godzinach 9
00

-10
00

 do skrzynki podawczej 

znajdującej się przy wejściu do urzędu 
 

w zamkniętej kopercie lub pocztą 

elektroniczną na adres gmina@poddebice.pl w przypadku posiadanych uprawnień do 

podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu,  z dopiskiem 

„Dotyczy naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych” w terminie 

do dnia 8 lipca 2020 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poddębicach 

po 8 lipca 2020 r. nie będą rozpatrywane. 

 Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Szymańska, ul. Łódzka 17/21 

tel. 43 87 10 740. 

 

Poddębice, dn. 2020-06-15      Gminny Komisarz Spisowy 

              /-/ Piotr Sęczkowski 

  

mailto:gmina@poddebice.pl


Załącznik nr 1 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
DLA KANDYDATA NA RACHMISTRZA TERENOWEGO 

 

 

1. Imię i nazwisko  

 

........................................................................................................................................................................... 

  

 

2. Data urodzenia   ………………………………………….. 

 

3. Adres zamieszkania 

 

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

4. Wykształcenie: podstawowe/ średnie/ wyższe * 

_______________ 

*niepotrzebne skreślić 

5. Nr telefonu ………………………….. 

6. Adres e- mail ………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
..................................................                                             ................................................................... 
         (miejscowość i data)                                                                                     (podpis osoby ubiegającej się) 

  



Załącznik nr 2 

…………………………………… 

       Imię i nazwisko 

…………………………………… 

        Miejsce zamieszkania 

…………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

       …………… ………………………….. 
        Data  Podpis 

  



Załącznik nr 3 

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- Piotr 

Sęczkowski (dane GKS). 

 

II. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 

1. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Poddębicach ul. Łódzka 17/21 99-200 

Poddębice. 

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@poddębice.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 Rozporządzenie 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, z późn. zm.)  



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. 

 


