
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Prezydent  Miasta  Kalisz  ogłasza  nabór  kandydatów  na  rachmistrzów  spisowych  do 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się 
w dniach od 1 kwietnia 2011r. Do dnia 30 czerwca 2011r. 

Wymagania:
• ukończone  18  lat,   posiadanie  pełni  praw  publicznych  i  niekaralność  za  przestępstwa 

popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe), 
• posiadanie  co  najmniej  średniego  wykształcenia  (wskazane  jest  aby  rachmistrzami  byli 

studenci lub osoby z wyższym wykształceniem), 
• znajomość obsługi komputera oraz funkcjonowania i obsługi systemu GPS, 
• praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
• osoba w pełni sprawna fizycznie, 
• posiadająca umiejętności interpersonalne, łatwo nawiązująca kontakty, sprawnie i skutecznie 

komunikująca się z respondentami, 
• osoba  asertywna,  umiejąca  zachować  spokój,  okazać  respondentom  uprzejmość  i 

cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, radząca sobie w sytuacjach konfliktowych 
i potrafiąca rozwiązywać we własnych zakresie nieprzewidziane problemy,

• osoba dyspozycyjna w okresie ponad 3 miesięcy ( nie zalecane jest aby rachmistrzami były 
osoby zatrudnione na pełny etat),

• zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie miasta Kalisza.

Kandydaci  na rachmistrzów zobowiązani  bądą do odbycia  4-dniowego szkolenia zakończonego 
pozytywnie  złożonym,  egzaminem  w  miesiącu  styczniu  lub  lutym,  przeprowadzenia  obchodu 
przedspisowego w miesiącu marcu oraz dokonania spisu wskazanych respondentów w okresie od 
kwietnia do czerwca 2011r.

Termin składania kwestionariuszy do 20 grudnia 2010 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz) – Wydział 
Organizacyjny, pokój nr 52.

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz zgłoszeniowy
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
• oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Uwaga!  Ofertę  należy  złożyć  w  zaklejonej  kopercie,  z  dopiskiem  „Oferta  na  stanowisko 
rachmistrza spisowego”



                                                                                               …….…………………, ……………… 
                                                                                                        (miejscowość)             (data)

Prezydent Miasta Kalisza

Kwestionariusz zgłoszeniowy na kandydata na rachmistrza spisowego
w Narodowym Spisie Powswzechnym Ludności i Mieszkań 2011.

Nazwisko i imię ( imiona ) .………………………………………………………………….....……

Adres zamieszkania        ……………………..…………………………………………………....…

PESEL                             ………………………………………………………………………........

Nr telefonu, adres email  ………………………………………………..………………………......

Nr dowodu osobistego   ………………………………………………………………………….....

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………

Zawód wyuczony …………………………………………………………………………………..

Zawód wykonywany .........................................................................................................................

Doświadczenie, dyspozycyjność itp.

................................................................................................………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………....

....…………………………………………………………….……………………………………...

.……………………………………………………………………………………….……………..

.....…………………………………………………………………………………………………...

.……………………………………………………………………………………………………...

.……………………………………………………………………………………………………...

.........………………………………………………………………………………………………...

                                                                                    ………………………………………….
                                                                                                   / czytelny podpis /



Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………...

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

legitymujący/a się 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, że korzystam z 

pełni praw publicznych i nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym

przestępstwa skarbowe)

……………………… …………………………..

(miejscowość, data) (podpis)



Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych dla potrzeb realizacji rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

………………………………………….. ………………………………

             ( miejscowość, data )     ( podpis )


