Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Burmistrz Miasta Szczyrk - Gminny Komisarz Spisowy w Szczyrku ,
zgodnie z art. 18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47 poz. 277.)

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011,
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba, która:




ma ukończone 18 lat;
posiada co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem –
niepracujące );
jest godna zaufania;

Ponadto przy naborze kandydatów uwzględnia się następujące kryteria:








osoba zna biegle język polski;
jest sprawna fizycznie, posiada umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów,
a także umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, uprzejma i cierpliwa;
dyspozycyjna (praca przez ponad 3 miesiące);
asertywna
jest obowiązkowa, rzetelna ;
posiada umiejętność organizacji własnej pracy ;
posiada zdolność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się
urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową,
oprogramowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz
pracy);

Zgłoszenie powinno zawierać :
1. podanie podpisane przez kandydata zawierające dane osobowe, adresowe,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontaktowy numer telefonu kontaktowego.
życiorys (CV),
kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie,
kserokopie dowodu osobistego,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
świadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Pisemne zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie
w okresie

od 09.12.2010 r. do 17.12.2010 r.
w biurze Nr 11/parter/ w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4
w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) z dopiskiem:
„Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2011 ”.
Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Rachmistrze spisowi zostaną powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego
komisarza spisowego.

Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, na którym poznają metodologię i zasady organizacji spisu,
w ramach szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty na temat posługiwania się terminalami
z zainstalowanymi na nich aplikacjami spisu (kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić
do egzaminu kończącego szkolenie) .
Powołanie rachmistrzów spisowych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego
szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Terminarz zajęć związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2011 r.
1/ od 5 stycznia 2011 do 25 lutego 2011 r. udział kandydatów na rachmistrzów spisowych w szkoleniu
z zakresu metodologii i organizacji spisu /zakończone egzaminem/,
2/ od 01 marca 2011 do 17 marca 2011 obchód przedspisowy realizowany przez rachmistrza spisowego,
3/ od 06 kwietnia 2011 do 07 kwietnia 2010 r. szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa z udziałem
rachmistrza spisowego,
4/ od 0 8 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r. – spis powszechny realizowany przez rachmistrza spisowego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie Szczyrku zostanie
przeprowadzony przez 3-ch rachmistrzów spisowych.
Szacunkowo na jednego rachmistrza spisowego przypada ok. 600 gospodarstw domowych.
Szczegółowych informacji udziela Lider Gminny w Urzędzie Miejskim w Szczyrku tel. (33) 82 950 19.
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