
Od 15 czerwca do 8 lipca 2020  
trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś 
zainteresowany?
Zgłoś się do urzędu w swojej gminie.

Szczegółowe wymagania znajdziesz 
na stronie spisrolny.gov.pl

Tacy ludzie jak Ty 
zdarzają się raz na 
dziesięć lat!

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na 10 lat!
Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 
2020. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania wszystkimi metodami (samospis, wywiad telefonicz-
ny i wywiad bezpośredni), ok. 97 tys. gospodarstw rolnych, a rachmistrzów terenowych, czyli osób realizujących 
wywiady bezpośrednie, będzie 345.

Jak zostać rachmistrzem spisowym?
Od 15 czerwca do 8 lipca br. swoje kandydatury mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej 
średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów 
terenowych dokonywana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r., zgodnie z którą rachmistrz musi spełnić jeszcze jeden warunek – być mieszkańcem gminy, na terenie 
której ubiega się o tę funkcję. 

Gdzie się zgłosić i jakich formalności dopełnić?
Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędach gmin i urzędach miast 
można składać aplikacje zgłoszeniowe. Na stronach internetowych tych instytucji osoby zainteresowane znaj-
dą wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rach-
mistrza terenowego. Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 1 października, a zakończą 30 listopada, ale 
wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyśl-
nie egzamin. 

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?
Każdy rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza 
spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma 
przed rozpoczęciem prac spisowych. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu 
z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po 
przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zacho-
waniu tajemnicy statystycznej.


