
Regulamin naboru uzupełniającego rachmistrzów spisowych1 do
NSP 2021

1. Administratorzy  i  uz�ytkownicy  Wojewódzkiego  Biura  Spisowego  (WBS)  w aplikacji  System
Ewidencji  Rachmistrzów  (SER)  rejestruj  pracowników  Gminnych  Biur  Spisowych  (GBS),ą

którzy nast pnie b d  rejestrowac& dane kandydatów na rachmistrzów w SER.ę ę ą

2. Administratorzy i uz�ytkownicy GBS, o których mowa w punkcie 1, rejestruj  w aplikacji SERą

dane kandydatów na rachmistrzów: imi , nazwisko, e-mail, telefon oraz informacj  o spe nieniuę ę ł

wymagan& zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o NSP 2021.
3. Adres e-mail  i  numer  telefonu kandydata  na rachmistrza  niezb dne s  w celu zapewnieniaę ą

optymalnej organizacji procesu naboru oraz przeprowadzenia szkolen&  i egzaminu testowego,
o którym mowa w art. 35 ust. 7 ustawy o NSP 2021, przy wykorzystaniu aplikacji internetowej
e-learning,  która  zawierac&  b dzie  m.ę  in.:  materia y  i  przyk ady  szkoleniowe,  niezb dneł ł ę

instrukcje, prezentacje oraz materia y popularyzacyjne. ł

4. Uprawnieni pracownicy GBS w aplikacji SER maj  dost p tylko do danych kandydatów naą ę

rachmistrzów z w asnej gminy.ł

5. Uprawnieni  pracownicy  WBS  w  aplikacji  SER  maj  dost p  tylko  do  danych  kandydatówą ę

na rachmistrzów z w asnego województwa. ł  

6. Podczas  rejestracji  kandydata  na  rachmistrza  spisowego,  system  SER  generuje  dane  do
uwierzytelnienia  (login  do aplikacji  e-learning,  który  jest  przekazywany  kandydatowi).
Jednocześnie, na podany przez kandydata w ofercie adres e-mail, zostaje automatycznie wys anał

wiadomośc&  zawieraj ca  wygenerowane has o,  które wą ł  po czeniu złą  loginem przekazanym w
momencie jego rejestracji - pos uz�y doł  uzyskania informacji o sposobie dost pu i zalogowaniaę

do aplikacji e-learning.
7. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 moz�e sk adac& niezb dne dokumenty osobiścieł ę

w siedzibie urz du gminy lub zaę  pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynk  e-mailowę ą

urz du wskazan  wę ą  og oszeniu,  platformy ePUAP albo operatora pocztowego  ł (w tym m.in.
Poczty Polskiej, firm kurierskich) o dacie wp ywu dokumentów decyduje:ł

a. w  przypadku  osobistego  z oz�enia  dokumentów  do  urz du  lub  dor czenia  ichł ę ę

za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urz du,ę

b. w  przypadku  wys ania  dokumentów  poczt  elektroniczn  na  skrzynk  e-mailowł ą ą ę ą

urz du wskazan  w og oszeniu – ę ą ł data wprowadzenia zg oszenia do środka komunikacjił

elektronicznej nadawcy (data wys ania maila),ł

c. w  przypadku  wys ania  dokumentów  poprzez  platform  ePUAP  –  ł ę data  wys aniał

zg oszenia  przez  nadawc ,  która  powinna  byc&  równoznaczna  z  dat  wp ywu  nał ę ą ł

urz dow  skrzynk  na  ePUAP  (pojawienie  si  zg oszenia  w  systemieę ą ę ę ł

teleinformatycznym),
d. w przypadku przes ania dokumentów Poczt  Polsk  – ł ą ą data stempla pocztowego.

GBS, niezw ocznie poł  otrzymaniu dokumentów, potwierdzi kandydatowi na rachmistrza ten
fakt na wskazany przez niego w dokumentach adres e-mail. 

1 Dotyczy rachmistrzów wymienionych w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy o NSP 2021.



8. W  przypadku  osobistego  z oz�enia  dokumentów  w  urz dzie,  login  do  aplikacji  e-learningł ę

zostanie  od razu  wygenerowany  i  przekazany  kandydatowi  osobiście  w  siedzibie  GBS.
Natomiast  w przypadku  z oz�enia  dokumentów  zał  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej
na skrzynk  pocztow  urz du  wskazan  wę ą ę ą  og oszeniu,  platformy  ePUAP  albo  operatorał

pocztowego,  login  do aplikacji  e-learning  zostanie  przes any  na  wskazany  w  dokumentachł

kandydata adres e-mail, niezw ocznie po zarejestrowaniu go przez GBS wł  Systemie Ewidencji
Rachmistrzów.

9. Has o  do  aplikacji  e-learning  kandydat  na  rachmistrza  otrzymuje  w  osobnej  wiadomościł

mailowej na wskazany w jego dokumentach adres e-mail.
10. Og oszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, którego rekomendowan  przezł ą

Centralne  Biuro  Spisowe  (CBS)  treśc&  zawiera  za cznik  nr  1  do  tego  regulaminu,  GKSłą

zamieszcza  w miejscu  powszechnie  dost pnym  w  siedzibie  urz du  gminy  oraz  na  stronieę ę

podmiotowej  urz du  gminy  wę  Biuletynie  Informacji  Publicznej. CBS  rekomenduje
umieszczenie og oszenia równiez� na stronie g ównej urz du wł ł ę  miejscu od razu widocznym dla
odwiedzaj cych. ą

11. CBS  rekomenduje  umieszczenie  w  og oszeniu  o  naborze  kandydatów  na  rachmistrzówł

spisowych klauzuli informacyjnej, której treśc& stanowi za cznik nr 2 do tego regulaminu. łą

12. GBS przesy a kandydatom na rachmistrzów na podany adres e-mail uzyskane z WBS informacjeł

dot. terminu szkolen& dla kandydatów oraz link do szkolenia online. 
13. Po  odbyciu  szkolenia  kandydat  na  rachmistrza  otrzyma  indywidualny  kod  dost pu  doę

egzaminu. Kody na egzamin b d  rozsy ane przez WBS z aplikacji SER – WBS zbiorczo wyśle jeę ą ł

uczestnikom danego szkolenia po jego zakon&czeniu.
14. GBS podaje kandydatom na rachmistrzów adres e-mail i/lub numer telefonu do osoby z GBS

w celach kontaktowych. 
15. W przypadku problemów kandydat kontaktuje si  z GBS w sposób określony w punkcie 14.ę

Jez�eli GBS nie moz�e samodzielnie udzielic& odpowiedzi na zadane pytanie, wówczas kieruje je
do WBS. GBS po otrzymaniu odpowiedzi z WBS, przekazuje j  kandydatowi naą  rachmistrza. 

16. Warunkiem zdania egzaminu b dzie udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (tj.ę

minimum 18 punktów).  Po zdaniu  egzaminu przez kandydata,  w systemie  SER pojawi  sią ę

punkty  z  egzaminu,  na podstawie  których,  w  przypadku  pozytywnego  wyniku  egzaminu,
automatycznie  zmieni  si  status  z  „kandydata  na  rachmistrza”  naę  status  „rachmistrza
rezerwowego”. 

17. Po otrzymaniu wyników z egzaminu, GBS prowadzic& b dzie list  osób, które zakwalifikowaneę ę

zosta y do pe nienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowi  zasób rezerwowy doł ł ą  powo aniał

na rachmistrza w razie zaistnienia takiej  potrzeby.  O kolejności  na liście decydowac&  b dzieę

liczba  punktów uzyskanych  na egzaminie  przez  kandydatów  z  danej  gminy  (jako  pierwsze
kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zosta  napisany test w przypadku takiej samej liczbył

uzyskanych  punktów  (jako  drugie  kryterium).  Na liście  b d  zamieszczone  przy  kaz�dymę ą

z kandydatów wyniki obu tych kryteriów. 
18. Osobom, które uzyskaj  najwyz�sze miejsce na liście, GBS r cznie zmieni status zą ę  „rachmistrza

rezerwowego” na „rachmistrza” (w liczbie adekwatnej do potrzeb określonych przez



WBS).  Z  tymi  osobami  zostan  podpisane  umowy.  Nast pnie  GBS  wyśle  e-mail  doą ę

rachmistrzów  z  informacj  o  zmianie  ich  statusu  oraz  prośb  o  niezw oczne  uzupe nienieą ą ł ł

danych do umowy i zdj cia do identyfikatora rachmistrza. Rachmistrz uzupe ni dane poprzezę ł

formularz udost pniony wę  aplikacji e-learning. 
Zdj cie do identyfikatora powinno spe niac& nast puj ce wymagania:ę ł ę ą

a. jednolite t o, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,ł

b. format pliku - JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdj cia – 23x30mm, co odpowiada:ę

 przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
 przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Po wprowadzeniu danych oraz zdj cia rachmistrz otrzyma wę  aplikacji e-learning komunikat
potwierdzaj cy prawid owe za adowanie danych lub informacj  oą ł ł ę  b dzie i jego przyczynie.łę

19. Przy statusie „rachmistrz” WBS b dzie widzia  wszystkie dane wype nione w systemie SER orazę ł ł

nadany  automatycznie  przez  CIS  numer  identyfikatora  rachmistrza.  Numer  identyfikatora
powinien pojawic& si  w SER po zmianie statusu na „rachmistrza”.ę

20. Moz�liwa  b dzie  takz�e  zmiana  przez  GBS  statusów  „rachmistrza  rezerwowego”  orazę
„rachmistrza” na „nieaktywny” z dodaniem komentarza o powodzie zmiany, np. w przypadku
jego rezygnacji. Status ten b dzie moz�na cofn c&.ę ą

21. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych rachmistrzów WBS zg osi tak  potrzebł ą ę

do GBS z określeniem ilości potrzebnych osób. GBS w systemie SER zmieni status osobom
z „rachmistrzów  rezerwowych”  na  „rachmistrzów”  w  liczbie  określonej  przez  WBS. Dalej
powtarzana jest procedura, zgodnie z punktami 18 i 19.

22. WBS prześle rachmistrzowi (na podany przez niego adres e-mail) informacj  oę  dacie i miejscu: 
1) podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urz du Statystycznego; ę

2) przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urz dzenia mobilnego, na którym b dzieą ę

rejestrowa  dane zebrane odł  respondentów.
23. WBS po zakon&czeniu naboru rachmistrzów monitoruje w SOFTUS wykonanie przez kaz�dego

rachmistrza nast puj cych czynności:ę ą

a. podpisanie umowy wraz z za cznikami, łą

b. odebranie identyfikatora,
c. podpisanie protoko u przekazania urz dzenia mobilnego i odebranie go,ł ą

d. rozliczenie si  rzeczowe i finansowe po zakon&czeniu/rozwi zaniu umowy.ę ą

24. Przy  zakon&czeniu/rozwi zaniu  umowy  z  rachmistrzem,  jest  on  zobowi zany  do  zwrotuą ą

urz dzenia mobilnego wraz z akcesoriami oraz identyfikatora.ą


