
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 

Burmistrz Bobowej  - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. 
  

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE 

POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2011 r. 
  
  

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o  narodowym 

spisie  powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 , poz. 
277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać 

będą zadania spisowe na terenie Gminy Bobowa. 
  

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki: 

  

1)     mieć ukończone 18 lat,  

2)     posiadać co najmniej średnie wykształcenie, wskazani są studenci  

 i osoby  z wykształceniem wyższym 

3)     zamieszkiwać, pracować  lub pobierać naukę na terenie Gminy Bobowa, 

4)     być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy, być 

dyspozycyjnym (praca  rachmistrzów w terenie ponad 3 miesiące) nie 
zalecane jest, aby osoba zatrudniona była na pełny etat  

5)     posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania 
kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, 

wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, 

6)     być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas 

prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 
7)  posiadać takie cechy jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz 

umiejętność organizacji pracy własnej 
8)     posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz urządzeń typu 

hand-held 

9)     być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz posiadać 

umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych. 

  
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 

1) podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,  
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, 

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

  
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać 

pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć pisemne przyrzeczenie o 
bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Za wykonane 

prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-
zlecenia 

  
Rachmistrze będą wykonywać prace w okresie 1–17 marca 2011 r. 

(obchód przedspisowy) oraz 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. (spis). 



Na  szkoleniu w miesiącu lutym 2011 r. kandydaci poznają metodologię i 

zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości 
szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. 

Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem pracy  zostanie pouczony o 

obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.  

  

Oferty należy składać w terminie od 6 do 16  grudnia 2010 r.  
w dniach i godzinach pracy Urzędu  Miejskiego w Bobowej,  

w Sekretariacie , pok. nr 4 lub przesłać pocztą. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 grudnia 2010 r.  
 

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem tel.(18) 3514300 
wew. 28  u Piotra Rutki. 
 

Gminny Komisarz Spisowy 

Wacław Ligęza 

 


