
Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów 

spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności  

i Mieszkań w 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 lit.d) 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 

Tworóg. 

W związku z powyŜszym w dniach od 6 do 14 grudnia br. będą 

przyjmowane zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz przeprowadzane 

rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Urzędu 

Statystycznego w Katowicach w Gminie Tworóg powołanych zostanie 4 kandydatów na 

rachmistrzów spisowych.  

Główny Urząd Statystyczny określił następujące warunki, jakie winien spełniać 

kandydat na rachmistrza spisowego: 

1. ukończone 18 lat, 

2.  posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli 

studenci lub osoby z wyŜszym wykształceniem), 

3. posiadać prawa publiczne, 

4. być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), 

5. powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Tworóg, 

6. być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych (od 5 

stycznia 2011r. do 19 lutego 2011r. takŜe w soboty), obchodu przedspisowego ( od 1 

do17 marca 2011r.) , odprawy przepisowej (od 6 do 7 kwietnia 2011r.) oraz trwania 

spisu: od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Prace spisowe wymagają zatem ponad 3 

miesiące dyspozycyjności. 

7. posiadać bardzo dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych 

funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, 

znajomość funkcjonowania systemu GPS, 

8. posiadać pełną sprawność fizyczną w związku z charakterem wykonywanej pracy 

(praca w terenie) 

9. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, 

sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania 

wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady, 

10. być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 



11. być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej, 

12. posiadać doskonałą znajomość języka polskiego. 

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu za wykonywanie czynności związanych ze spisem 

podane zostaną niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym 

ludności i mieszkań w 2011 r. 

Informacje o pracy rachmistrzów spisowych i narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 

2011 dostępne  są na stronie internetowej www.spis.gov.pl 

Kandydat na rachmistrza powinien w terminie do 14 grudnia 2010 roku złoŜyć w Sekretariacie Urzędu 

Gminy w Tworogu wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisane oświadczenia oraz kserokopie 

dokumentów potwierdzających wykształcenie. Dokumenty naleŜy złoŜyć w kopercie opisanej: 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓ DO SPISU POWSZECHNEGO. 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne we wcześniej ustalonych i 

uzgodnionych z nimi terminach. 

O wyniku naboru kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub osobiście do dnia 20 

grudnia 2010 roku. 

W przypadku pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat na rachmistrza 

spisowego musi: 

• wziąć udział w całości szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu  oraz w 

warsztatach w zakresie posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich 

aplikacjami. Szkolenia odbywać się będą w okresie  między 5 stycznia 2011r. a 25 

lutym 2011r. Czas trwania szkolenia -  24 godziny, tj.  4 dni po 6 godzin; 

• kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie moŜe przystąpić do 

egzaminu kończącego szkolenie, 

• uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie. 

Informacje telefoniczne: 32 / 285-74-93, 285-73-13, wew. 48  

Lider Gminny Spisu Powszechnego – MAREK BROLL. 

 


