
Gminny Komisarz Spisowy dla Gminy Iłża ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów 
spisowych w celu przeprowadzenia w dniu od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r. 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 

Kandydat na Rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane 
rachmistrzom: 

 Ukończone 18 lat 
 Wykształcenie co najmniej średnie. 
 Pełna sprawność fizyczna. 
 Posiadanie umiejętności interpersonalnych 
 Znajomość obsługi komputera i posiadanie adresu e-mail 
 Biegła znajomość języka polskiego  
 Zamieszkanie, praca lub nauka na terenie gminy Iłża 
 Dysponowanie wolnym czasem 
 Pożądana znajomość systemu GPS i obsługa urządzeń typu hand-held oraz praktyczna 

umiejętność wykorzystywania map cyfrowych. 

Spełnienie tych kryteriów nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata. 
Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w okresie od 5 
stycznia do 25 lutego 2011r. w 4 - dniowym szkoleniu (24 godz.) 
Szkolenie obejmować będzie metadologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach nt.: 
posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. 
Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu 
kończącego szkolenie. 
Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną 
wyposażeni w urządzenia hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną, za którą będą 
bezpośrednio odpowiadać wg odrębnie ustalonych zasad. 
Rachmistrzowie spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym.  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się w okresie od 01 kwietnia 
2011r. do 30 czerwca 2011r. 
Uwaga! 
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 
2010r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez 
prawa do zasiłku traci status bezrobotnego. 

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:  

 Imię i nazwisko 
 Adres zamieszkania 
 Adres e-mail, nr telefonu kontaktowego 
 Datę urodzenia 
 Wykształcenie 
 Zawód wyuczony - w przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji 

studenckiej 
 Miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy 
 W przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty 
 W przypadku braku pracy - określenie bezrobotny 

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Iłży (ul. Rynek 11, 27-100 Iłża, pokój nr 3) do 17 grudnia do godziny 13:00      
z dopiskiem na kopercie  
"Zgłoszenie kandydata na rachmistrza w Narodowym Spisie Powszechnym 2011" 

 


