
Nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych 

w gminie Rydzyna. 

 

BURMISTRZ MIAST I GMINY RYDZYNA - GMINNY KOMISARZ SPISOWY  

 

ogłasza nabór  

 

kandydatów na rachmistrzów spisowych  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. 

 

Liczba rachmistrzów spisowych w Mieście i Gminie Rydzyna: 3 + 1 rezerwowy 

 

I. Rachmistrzem spisowym moŜe zostać osoba, która spełnia niŜej wymienione kryteria: 

1. obywatelstwo polskie 

2. ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są 

studenci i osoby z wyŜszym wykształceniem), 

3. jest mieszkańcem, bądź pracuje na terenie Gminy Rydzyna, 

4. jest obowiązkowa, godna zaufania, sprawna fizycznie, posiada umiejętności 

interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, 

uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych), 

5. posiada dobrą umiejętność obsługi komputera, 

6. posiada umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych i znajomość 

funkcjonowania systemu GPS, 

7. złoŜy oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 

8. dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (5 stycznia do 25 

lutego 2011 r.), obchodu przedspisowego (1 do 17 marca 2011 r.), odprawy 

przedspisowej (6 - 7 kwietnia 2011 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 kwietnia do 30 

czerwca 2011 r. 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów naleŜy składać osobiście lub  

za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego 

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r." w Sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do  

16 grudnia 2010r. do godziny 15
00

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyŜej wskazanym terminie lub będą 

niekompletne nie będą rozpatrywane.  

 

II. Wymagane dokumenty: 

1. pisemne zgłoszenie swojej kandydatury zawierające następujące dane: 

−−−− imię i nazwisko,  

−−−− adres zamieszkania,  

−−−− nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,  

−−−− data urodzenia,  

−−−− miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,  

−−−− w przypadku uczniów/ studentów - miejsce pobierania nauki,  

−−−− w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty,  

−−−− w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,  



Uwaga ! Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 roku traci prawo do zasiłku i status 

bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status 

bezrobotnego. 

 

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (w przyp. uczniów/ 

/studentów - kserokopia legitymacji), 

3. kserokopia dowodu osobistego, 

4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 

potwierdzających posiadane umiejętności, 

5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iŜ posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych  

6. oświadczenie kandydata stwierdzające, iŜ nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne (w tym umyślne przestępstwo skarbowe).  

 

Zgłoszenie winno być opatrzone klauzulą: 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 

kandydatury na rachmistrza spisowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury 

rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych / Dz. U.  

z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm./  

 

 

III. Inne informacje: 

1. Etapy naboru to: 

−−−− sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),  

−−−− rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.  

2. Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym nastąpi w dniu 16 grudnia 

2010 roku po godz. 15
00

. Z osobami spełniającymi wymogi formalne, a więc 

zakwalifikowanymi do drugiego etapu naboru będą przeprowadzone rozmowy 

kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu naboru kandydatów na rachmistrzów, informacja  

o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Wszyscy wyłonieni w drodze naboru kandydaci na rachmistrzów są zobligowani do 

wzięcia udziału w 4-dniowym szkoleniu, z zakresu metodologii i organizacji spisu 

oraz w warsztatach dotyczących posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na 

nich aplikacjami. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaŜą 

się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrza spisowego.  

5. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po 

uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złoŜeniu 

pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. 

6. rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla 

funkcjonariuszy publicznych.  

 

Dodatkowe informacje dot. naboru moŜna uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym pod 

nr tel. 65 5388 434 wew.26 p. Łukasz Taterka.  

 

Gminny Komisarz Spisowy 

/-/ Grzegorz Jędrzejczak 


