
Wójt Gminy Budziszewice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza  
nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych do przeprowadzenia  

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
 

który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz 227)  przeprowadzony  
zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011 roku.  
 
I. Kandydatem na Rachmistrza spisowego może zostać osoba, która: 

• ma ukończone 18 lat i posiada co najmniej średnie wykształcenie (mile widziani są 
studenci lub osoby z wyższym wykształceniem); 

• jest osobą godną zaufania, korzysta z pełni praw publicznych, jest niekarana za 
przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe); 

• jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego 
nawiązania kontaktów, a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych; 

• jest obowiązkowa, rzetelna i uprzejma, asertywna, 
• posiada umiejętność organizacji pracy własnej, 
• posiada zdolność obsługi komputera i korzystania z systemu GPS oraz stosowania 

map cyfrowych.  
• jest mieszkańcem Gminy Budziszewice 

 
II. Rachmistrzem spisowym zostanie osoba która: 

• weźmie udział  w szkoleniu organizowanym przez GUS z zakresu metodologii i 
organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami elektronicznymi 
i zainstalowanymi na nich aplikacjami. 

• zostanie powołana przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek  Wójta Gminy 
Budziszewice – Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z 
egzaminu kończącego szkolenie, 

• złoży pisemne przyrzeczenie o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce 
publicznej. 

III. Wniosek w powyższej sprawie należy składać osobiście  pok. Nr 8 piętro w Urzędzie 
Gminy w Budziszewicach w godzinach pracy Urzędu. 
 
IV. Termin składania ofert:  

• do 20.12.2010r. godz. 10.00 

 
V. Informacje Dodatkowe 
 
Kontakt z Gminnym Biurem Spisowym: 
nr telefonu: 44 710-23-89 



 
Harmonogram zadań rachmistrza spisowego: 
 
- w dniach od 6 do 20 grudnia 2010 r. - złożenie dokumentów jako kandydata na rachmistrza 
spisowego 
- w dniach od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r.  – odbycie szkolenia organizowanego przez 
GUS; 
- w dniach od 1 do 17 marca 2011 r.-  odbycie obchodu przed spisowego; 
- w dniach 6-7 kwietnia 2011 r. – udział w odprawie przed spisowej; 
- w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – dokonanie spisu; 
- w lipcu 2011 r. rozliczenie finansowe z rachmistrzem. 

Uwaga! 
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Powszechnym 
Spisie Ludności i Mieszkań r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny 
zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego. 

 

 

 Wójt Gminy 
                                                                                                (-) Marian Holak 


