
OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH –  
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻELECHÓW 

 
 W związku z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności  
i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór kandydatów na rachmistrzów 
spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie miasta i gminy Żelechów. 
  
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: 

1. mieć ukończone 18 lat, 
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
3. biegle znać język polski, 
4. zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Żelechów, 
5. być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy, 
6. być dyspozycyjny,  
7. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, 

sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród 
osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, 

8. być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów,  
a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, 

9. posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i urządzeń typu hand-held, 
10. posiadać znajomość podstaw systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego 

wykorzystania map cyfrowych. 
 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać: 
1. wypełniony formularz zgłoszeniowy 
2. kserokopię dowodu osobistego 

 
Oferty należy składać: 
osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 grudnia 2010 r. w dniach i godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów. 
 
Informacje dodatkowe: 
Na podstawie informacji GUS dla miasta i gminy Żelechów ustalono liczbę 4 rachmistrzów  
(2 rachmistrzów na obszar wiejski i 2 rachmistrzów na obszar miejski) + 1 osoba rezerwowa. 
 
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu 
oraz złożyć przyrzeczenie przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Rachmistrze otrzymają 
wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (jeszcze nie opublikowane). 
Rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 1 – 17 marca 2011 r. (obchód 
przedspisowy) oraz 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. (spis właściwy). 
Na czterodniowym szkoleniu (przewidywany termin 5 stycznia – 25 lutego 2010 r.) kandydaci 
poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości 
szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi  
w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu 
hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według 
odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony  
o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej. 
 
Informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim  
w Żelechowie pok. nr 3, tel. /25/7541860 (osoba do kontaktu – Hanna Dobrzyńska, Lider Gminnego 
Biura Spisowego w Żelechowie). 
 


