
NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO 
W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

W 2011 ROKU 
 

 Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 18 pkt 2d  ustawy z dnia 4 marca 2010 r.  

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.  (Dz. U. Nr 47, 
poz. 277) 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

- Gminny Komisarz Spisowy w Czerwionce-Leszczynach 

 

ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą prace spisowe 

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
 
Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki: 

– musi być osobą pełnoletnią, 

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 

– musi być osobą godną zaufania, 

– wykazać się biegłą znajomością języka polskiego, 

– zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny i być osobą dyspozycyjną, 

– ze względu na specyfikę pracy powinien być w pełni sprawny fizycznie, 

– posiadać umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, uprzejmość, cierpliwość, 

łatwe nawiązywanie kontaktów, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 

– posiadać takie cechy jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność, 

– posiadać umiejętność organizacji własnej pracy oraz obsługi komputera (w czasie swojej 

pracy rachmistrz będzie pracował ze sprzętem typu hand-held oraz systemem GPS 

z wykorzystaniem map cyfrowych). 
 
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 

– podanie z dokładnym adresem kandydata oraz numer telefonu kontaktowego, 

– życiorys (CV), 

– kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej, np. świadectwa 

ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej, 

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). 
 

Harmonogram zadań rachmistrza spisowego: 

– w dniach od 06.12.2010 r. do 20.12.2010 r. - nabór na rachmistrza spisowego, 

– w dniach od 05.01.2011 r. do 25.02.2011 r. - szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów 

        spisowych, 

– w dniach od 01.03.2011 r. do 17.03.2011 r. - obchód przedspisowy, 

– w dniach od 06.04.2011 r. do 07.04.2011 r. - odprawa przedspisowa, 

– w dniach od 08.04.2011 r. do 30.06.2011 r. - spis, 

– w dniach od 15.04.2011 r. do 16.04.2011 r. - spis osób bezdomnych, 

– w lipcu 2011 r. rozliczenie finansowe z rachmistrzem. 

  

 
 
Rachmistrze spisowi będą powoływani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego  



w Katowicach na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego w Czerwionce-Leszczynach 
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu  kończącego szkolenie (kandydat, który nie weźmie 
udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie)  

oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. 
 Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. 

w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-
Leszczynach w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru 
telefonu osoby składającej ofertę. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór 

na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.” 

Oferta może być dostarczona osobiście lub drogą pocztową. Z ofert, które wpłyną do Urzędu 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zostanie wyłoniona grupa 22 kandydatów na rachmistrzów 
spisowych, którzy wezmą udział w szkoleniu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej 
określonym  terminie (liczy się data wpływu podania do Urzędu), nie będą rozpatrywane. 

 Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny przy ulicy Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach pokój nr 16 numer telefonu 

32 4295921. 


