Na podstawie art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań (Dz.U. Nr 47 , poz. 277)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC - GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA

RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

I. WYMAGANIA:
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa
popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
2. wykształcenie co najmniej średnie (preferowani studenci i osoby z wyższym
wykształceniem),
3. znajomość obsługi komputera i GPS,
4. umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. umiejętności interpersonalne takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów,
sprawne i skuteczne komunikowanie się z respondentami, wzbudzanie zaufania
wśród osób z którymi będzie się przeprowadzało wywiad, radzenie sobie
w sytuacjach konfliktowych, uprzejmość, cierpliwość,
6. dyspozycyjność – praca na ponad trzy miesiące ,
7. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech
jak obowiązkowość, rzetelność i staranność,
8. zdolność obsługi komputera – w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie
posługiwał się urządzeniem elektronicznym z zainstalowanymi aplikacjami
do wypełniania formularza spisowego,
9. miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Zdzieszowice.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ - DYSPOZYCYJNOŚĆ RACHMISTRZÓW:
1. 5 STYCZNIA – 25 LUTEGO 2011R. - szkolenie rachmistrzów – czas trwania
szkolenia 4 dni (24 godziny szkoleniowe – zakończone egzaminem)
2. 1 - 17 MARCA 2011R. - obchód przedspisowy,
3. 6 – 7 KWIETNIA 2011R. - odprawa przedspisowa,
4. 8 KWIETNIA – 30 CZERWCA 2011R. - spis powszechny
5. 15 – 16 KWIETNIA 2011R. - spis osób bezdomnych.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. pisemne zgłoszenie podpisane przez kandydata, zawierające: - dane osobowe, adres
zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), informacje dotyczące statusu
(miejsce nauki bądź zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy) oraz określenie poziomu
umiejętności obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows,
2. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym
przestępstwa skarbowe),
6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zmianami).
Wzory do pobrania:
• zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego,
• oświadczenia (oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych; oświadczenie
o niekaralności; oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych)

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2011r.”
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego – pokój B-10 w terminie od 7 grudnia do 17 grudnia
2010r. lub przesłać na adres:
URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
47 – 330 ZDZIESZOWICE
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 34
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

V. HARMONOGRAM NABORU:
I etap naboru na rachmistrzów spisowych:
1) weryfikacja dokumentów pod względem formalnym nastąpi w dniu 20 grudnia
2010r.
2) z osobami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy
w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.
O terminie spotkania kandydaci na rachmistrzów zostaną powiadomieni
telefonicznie.
II etap – wybór rachmistrzów:
1) odbycie szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach
na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami spisu,
2) powołanie rachmistrzów spisowych przez dyrektora urzędu statystycznego,
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym
pod numerami telefonów: 77 40 64 410 i 77 40 64 445.
Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności
i mieszkań, zgodnie z informacją GUS, dla Gminy Zdzieszowice wynosi 8 osób (w tym
1 rachmistrz rezerwowy).
Gminny Komisarz Spisowy
Dieter Przewdzing
Burmistrz Zdzieszowic

