
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
kandydata na rachmistrza spisowego

Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z treścią pouczenia

/WYPEŁNIĆ CZYTELNIE/

1. Imię i Nazwisko 2. Numer ewidencyjny PESEL

......................................................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania ............................................................................................................

a/ adres do korespondencji.......................................................................................................
..................................................................................................................................................
b/ numer telefonu kontaktowego ............................................................................................

4. Wykształcenie ........................................................................................................................
Nazwa szkoły i rok ukończenia ...............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Aktualny status zatrudnienia: /właściwe wypełnić/
a/ pracujący .............................................................................................................................

(miejsce pracy i stanowisko)
b/ z prawem do zasiłku / bez prawa do zasiłku
c/ emeryt/rencista
d/ uczeń lub student/ nazwa szkoły/uczelni ............................................................................
e/ prowadzący działalność gospodarczą .................................................................................
f/ inny ......................................................................................................................................

6. Posiadane doświadczenie w zakresie dokonywania czynności spisowych lub o 
podobnym
charakterze np.:
a/ udział w spisie ludności lub spisie rolnym ..........................................................................
b/ praca w charakterze ankietera .............................................................................................
c/ inne (np. praca statystyka lub inna o charakterze administracyjno-biurowym)..................
..................................................................................................................................................

7. Posiadane umiejętności:
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera 
Wiedza o funkcjonowaniu systemu GPS 
Umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych 

8. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym 
przestępstwa skarbowe)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

.............................................
podpis



9. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

.............................................
podpis

10. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą oraz z dowodem
osobistym seria.................. nr................... wydanym przez ..............................................

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Opatów moich danych 
zawartych w niniejszym formularzu, służących realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z 
późn. zm.)

................................................... ......................................................
miejscowość, data własnoręczny podpis

POUCZENIE

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba spełniająca wymagania 
określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku
 /Dz. U. 126 poz. 1040/ tj.:

• pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrą
znajomością języka polskiego;

• posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
• godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
• posiadająca znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa przynajmniej

w podstawowym zakresie;
• sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
• odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca

sobie radzić w trudnych sytuacjach.

UWAGA

Nabór  kandydatów  na  rachmistrzów  spisowych  ogłoszony  przez  Wójta  –  Gminnego 
Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie 
zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz 
w  warsztatach  nt.  posługiwania  się  terminalami  i  zainstalowanymi  na  nich  aplikacjami. 
Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu 
kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego 
na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej  oceny z egzaminu 
kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 
ustawy o statystyce publicznej.


