
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY 
RACHMISTRZÓW W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW
Ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.  Ze względu na specyfikę 
pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne 
w  postaci  łatwego  nawiązywania  kontaktów,  sprawnego  i  skutecznego  komunikowania  się 
z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, 
umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z 
nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Ponadto zmiana metody dokonywania spisu, polegająca na rezygnacji z formularzy papierowych i 
posługiwaniu  się  jedynie  urządzeniami  elektronicznymi  wraz  z  zainstalowanymi  na  nich 
aplikacjami  i  formularzami  elektronicznymi,  wymusza  posiadanie  przez  rachmistrzów 
dodatkowych  predyspozycji  i  umiejętności.  Należy  do  nich  zdolność  obsługi  komputera. 
Dodatkowym atutem kandydata  na  rachmistrza  spisowego  powinna  być  znajomość  tematyki 
rolnej, która ułatwi przyswojenie informacji z zakresu metodologii spisu.

Niezależnie  od  spełnienia  warunków  opisanych  powyżej,  kandydaci  na  rachmistrzów  będą 
musieli  wykazać  się  podstawowymi,  standardowymi  dokumentami  wymaganymi  podczas 
rekrutacji  na stanowisko pracy,  tzn.  oświadczeniem o korzystaniu  z pełni  praw publicznych i 
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

Wskazane jest aby kandydaci na rachmistrzów spisowych zamieszkiwali, pracowali lub pobierali 
naukę na terenie gminy, w której dokonywać będą spisu.

TERMINY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW
Obowiązkowe  4  dniowe  szkolenie  dla  kandydatów  na  rachmistrzów  (w  Garwolinie  lub  w 
Siedlcach) przewidziane w terminie od 20 czerwca do 31 lipca 2010 r. 

Celem szkoleń  będzie  przedstawienie  zagadnień  dotyczących  m.  in.  zasad  organizacji   spisu, 
tematyki   oraz   narzędzi  informatycznych  używanych  w  trakcie  realizacji  spisu  i  kwestii 
związanych  z  obsługą  aplikacji  mobilnej,  w  tym  formularza  elektronicznego.  Szkolenie 
zakończone zostanie egzaminem, którego pozytywny wynik będzie podstawą do zawarcia umowy 
zlecenia z kandydatem na rachmistrza spisowego.

Wojewódzkie biuro  spisowe  nie  będzie  pokrywać  kosztów  dojazdu  osób  biorących udział w 
szkoleniach.

OBCHÓD PRZEDSPISOWY: 9 – 23 SIERPNIA 2010 R.
SPIS ROLNY : 8 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ RACHMISTRZA
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  24  listopada  2009  r.  w  sprawie 
wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz. 
U. 2009 Nr 205, poz. 1582)

Szczegółowe informacje na stronie www.stat.gov.pl w zakładce spisy powszechne.

http://www.stat.gov.pl/

