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Warszawa, dnia 10 lipca 2014 r. 

 
Poz. 25 

 
ZARZĄDZENIE NR 4 

PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
 

z dnia 7 lipca 2014 r. 
 

zmieniające  zarządzenie w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych,  
rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych  

i ich udziału w prowadzonych badaniach 
 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz  
z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu nr 9 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 września 1997 r. w sprawie trybu powoły-

wania ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych i ich udziału w prowa-
dzonych badaniach (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 78, z 1999 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 6, poz. 60 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 61) 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1)  uchyla się § 1; 
 
2)  w § 2:  

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  ankieterzy statystyczni realizują badania statystyczne, które wymagają kontaktu z respondentem (podmio- 

tem badania),”, 
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a.  Tworzy się sieć ankieterów statystycznych złożoną z ankieterów stałych, teleankieterów i ankieterów  
uzupełniających. Ankieterzy stali są opłacani ze środków przyznanych urzędom statystycznym z budżetu na wy-
nagrodzenia pracowników etatowych. Urzędy statystyczne mogą stosować różne formy zatrudnienia na etatach 
stałych (w pełnym wymiarze lub na części etatu), na podstawie umowy zawartej na czas określony lub dla wyko-
nania danej pracy. Ankieterzy uzupełniający powinni być zatrudniani do przeprowadzania badań, o ile etatowa ob-
sada ankieterska jest niewystarczająca.”, 

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
„1b.  Do wybranych badań mogą być dodatkowo angażowani ankieterzy zewnętrzni na podstawie umowy  

cywilnoprawnej.”, 
d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zadaniem ankietera statystycznego jest dotarcie osobiste (telefoniczne) do podmiotu badania, którym  
może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą lub inna osoba fizyczna we wskazanym mieszkaniu, gospodarstwie domowym (rolnym)  
i uzyskanie odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie.”, 

e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4.  Departamenty autorskie Głównego Urzędu Statystycznego sprawują nadzór i są odpowiedzialne za me- 

rytoryczną stronę realizacji badań statystycznych przeprowadzanych przy współudziale ankieterów statystycznych 
oraz za planowanie środków na ten cel. 

5.  Ośrodek Warunków Życia i Badań Ankietowych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi prowadzi prace  
związane z doskonaleniem funkcjonowania sieci ankieterów statystycznych oraz usprawnieniem realizacji badań 
przeprowadzanych z udziałem ankieterów.”; 
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3)  w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  W zależności od tematyki badań i zasięgu terytorialnego działania oraz potrzeb, powołuje się rzeczoznaw- 

ców rolnych szczebla centralnego, wojewódzkich i gminnych. Rzeczoznawcy rolni dokonują ocen i ekspertyz do-
tyczących upraw rolnych i ogrodniczych. Rzeczoznawcami rolnymi mogą być osoby związane zawodowo z rol-
nictwem, posiadające szeroki zakres wiedzy z tej dziedziny.”, 

b) uchyla się ust. 2, 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Rzeczoznawca rolny wykonuje zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej odpowiednio z Dy- 
rektorem Generalnym Głównego Urzędu Statystycznego albo z dyrektorem urzędu statystycznego.”, 

d) ust. 7—9 otrzymują brzmienie:  
„7.  Szczegółowe zadania rzeczoznawców rolnych określonego szczebla ustalane są przez departament właś- 

ciwy do spraw rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z urzędami statystycznymi. 
8.  Struktura organizacyjna sieci rzeczoznawców jest zależna od specyfiki poszczególnych województw.  

Dyrektorzy urzędów statystycznych są odpowiedzialni za właściwe zorganizowanie sieci rzeczoznawców rolnych 
na terenie danego województwa, prowadzenie ewidencji rzeczoznawców, dokumentacji związanej z ich działalno-
ścią oraz za kontrolę i nadzór nad prawidłowością działania rzeczoznawców. 

9.  Dyrektor departamentu właściwego do spraw rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego w szczególności 
określa do jakich badań i prac realizowanych przez Urząd niezbędne będą oceny i ekspertyzy rzeczoznawców; 
sprawuje nadzór i jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę realizacji tych zadań oraz zabezpiecza środki finan-
sowe na wykonywanie w terenie ocen, ekspertyz i tym podobnych prac.”; 

 
4)  uchyla się § 4. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 2014 r. 
 

Prezes Janusz Witkowski 


