
NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO  

PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2010 r.   

 

Wójt Gminy Dzier
�
oniów – Gminny Komisarz Spisowy  

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych  

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym 
w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza si� nabór na rachmistrzów spisów, którzy 
wykonywa� b�d� zadania spisowe na terenie Gminy Dzier

�
oniów. 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełnia� nast�puj�ce warunki: 

1. mieć ukończone 18 lat,  
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub 

ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu 
rolnictwa w podstawowym zakresie, 

3. zamieszkiwać, pracować na terenie Gminy DzierŜoniów,  
4. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy, 
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 asertywnym, uprzejmym i cierpliwym, umieć zachować spokój podczas 
prowadzenia rozmów, a takŜe radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 

7. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera 
8. być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego 

wykorzystania map cyfrowych. 

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawiera�: 
 

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
- imienia i nazwiska 
- adresu zamieszkania 
- telefon, adres e-mail 
- data urodzenia 
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy 
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty 
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny, 

2. dokument poświadczający wykształcenie, 
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 



4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym 
przestępstwa skarbowe), 

5. oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z 
egzaminu oraz złoŜyć przyrzeczenie.  

Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-
zlecenia podpisanej z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektora Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu. 

Nadmienia się, iŜ osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie 9–23 sierpnia 2010 r. 
(obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI). 

Na 3 dniowym szkoleniu w miesiącu lipcu kandydaci poznają metodologię i zasady 
organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie moŜe 
przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. 

Rachmistrz spisowy w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostanie 
wyposaŜony w urządzenie typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrza za powierzony 
sprzęt ustalona została według odrębnych zasad. 

Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku 
zachowania tajemnicy statystycznej. 

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla terenu Gminy 
DzierŜoniów ustalono czterech rachmistrzów i jedną osobę rezerwową. 

Oferty nale
�
y składa� w terminie od 2 do 16 czerwca 2010 r. w sekretariacie Urz�du 

Gminy , ul. Piastowska 1 lub przesła� poczt� (decyduje data wpływu do Urz�du). 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod numerem tel. 74 832 56 86. 

Wi�cej informacji na temat spisu rolnego mo
�
na znale��  na stronach Głównego Urz�du 

Statystycznego pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ! 
poniŜej wzory oświadczeń 
 



 ���������	��
 

Ja ni
ej podpisany/a  ……………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………… 
legitymuj�cy/a  si� dowodem osobistym seria …………….  Nr  ……………………………... 
wydanym przez  …………………………………………………………………………………… 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego 
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
oświadczam, Ŝe mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw 
publicznych. 
 
 

…………………………………    ……………………………… 

               (miejscowość, data)       (podpis) 
 ���������	��

 
Ja ni
ej podpisany/a  ……………………………………………………………………………... 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………… 

legitymuj�cy/a  si� dowodem osobistym seria …………….  Nr  ……………………………... 
wydanym przez  …………………………………………………………………………………… 
wiadomy/a odpowiedzialno


ci karnej wynikaj�cej z art. 233 §1 Kodeksu karnego 

przewiduj�cego kar� pozbawienia wolno

ci do lat 3 za składanie fałszywych zezna� 

o

wiadczam, 
e nie byłem/am karany/a   za  przest�pstwa popełnione umy


lnie (w tym 

przest�pstwa skarbowe) 

 
…………………………………    ……………………………… 

               (miejscowość, data)       (podpis) 
 
 ���������	��

 
Wyra
am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezb�dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw� z dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó�n.zm. ) 

 

 
…………………………………………..    ……………………………… 

               ( miejscowość, data )       ( podpis ) 

 


