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   Wójt Gminy RozdraŜew ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych  do przeprowadzenia           
na terenie gminy RozdraŜew w dniach od 8 września do 31 października 2010r.  Powszechnego 
Spisu Rolnego. W naszej gminie pracować będzie 4 rachmistrzów. 
 
I. Wymagania niezbędne: 
    1. Wykształcenie co najmniej średnie. 
    2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych. 
    3. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
    4. Dyspozycyjność. 
 
II. Wymagania dodatkowe: 
    1. Dobra znajomość obsługi komputera. 
    2. Znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie. 
    3. Preferowane wykształcenie wyŜsze o kierunkach: rolnictwo, ekonomia, geodezja. 

    4. Łatwość nawiązywania kontaktów oraz sprawne i skuteczne komunikowanie się 
        z respondentami.  
    5. Umiejętność pracy w zespole. 
    6. Obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji  pracy  własnej. 
    7. Kandydat powinien zamieszkiwać na terenie gminy, w której będzie dokonywany spis. 
 
III. Zakres zadań:  
      1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach. 
      2. Przeprowadzenie obchodu przedspisowego (9 - 23 sierpnia 2010r.) i realizacja spisu  
          (8 września - 31 października 2010r.) 
 
IV. Wymagane dokumenty: 
      - wypełniony kwestionariusz osobowy, 
      - świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni,  
      - oświadczenie kandydata, Ŝe nie był prawomocnie skazany za przestępstwo 
        umyślne, 
      - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  
        publicznych. 
 
Dokumenty naleŜy złoŜyć osobiście w Urzędzie Gminy RozdraŜew, ul. Rynek 3, biuro nr 4         
do 11 czerwca 2010 r. do godz. 10ºº w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na 
rachmistrzów spisowych”. 

 
 

WaŜna informacja: 
1. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez  Wójta Gminy  
      – Gminnego Komisarza Spisowego – jest pierwszym etapem naboru na funkcję rachmistrzów 
     spisowych. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału 
     w 4-dniowym szkoleniu zakończonym egzaminem. 



    Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie moŜe przystąpić do egzaminu 
    kończącego szkolenie. 
    Drugim etapem naboru będzie powołanie rachmistrzów spisowych przez Dyrektora Urzędu 
    Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej 
    oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złoŜeniu pisemnego przyrzeczenia  
    o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. 
2. Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych będą 
    posługiwać się urządzeniem typu hand-held wyposaŜonym w aplikację formularzową, mapy 
    cyfrowe i opracowanie GIS (system informacji geograficznej). 
3. W czasie spisu rachmistrz będzie miał określoną liczbę gospodarstw rolnych do spisania. 
4. Sprawę ewentualnego przemieszczania się rachmistrz zapewnia sobie we własnym zakresie. 

 
 

         Wójt Gminy 
                                                                                              /-/ Mariusz Dymarski  
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