
NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO DO NARODOWEGO SPISU 
POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKA Ń  w 2011r. 

 
Wójt Gminy Skomlin- Gminny Komisarz Spisowy  ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych 

 
Na podstawie art.18  pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010r. 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 Skomlin. 
 
Rachmistrzem spisowym moŜe zostać osoba, która : 
1) ma ukończone 18 lat, 
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie ( preferowani są studenci i osoby z wyŜszym  
    wykształceniem), 
3) jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności  łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego 
    i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać będzie zaufanie wśród osób, 
     z którymi będzie przeprowadzała wywiad , 
4) jest asertywna, umie zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas  
    prowadzenia z nimi rozmów, a takŜe radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,  
5) jest obowiązkowa, rzetelna i wykazuje się dobrą organizacją  pracy. 
6) posiada zdolność obsługi komputera ( w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie  
     posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposaŜonym w specjalnie opracowaną aplikację 
     formularzową, oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) ,  
 7) zamieszkuje, pracuje lub pobiera naukę na terenie naszej gminy. 
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem : 
     - imienia i nazwiska,  
     - adresu zamieszkania, telefon, adres e-mail, 
     - daty urodzenia, 
     - miejsca zatrudnienia, nazwa i adres zakładu pracy,  
     - 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  
      29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  
 
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia  20 grudnia 2010r. w dniach i godzinach pracy 
Urzędu Gminy Skomlin, w sekretariacie lub przesłać pocztą.  
 
Więcej informacji, w tym równieŜ o obowiązkach i prawach  moŜna uzyskać na stronie 
www.spis.gov.pl 
 
Pliki do pobrania :                                                                                                                      
 
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych                                                                            
 - Oświadczenie o niekaralności 
 - Oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

  
   
 


