INFORMACJA O NABORZE KAN{DYDATOW NA RACHMISTRZOW SPISOWYCH
NARoDoWEGo SPISU POWSZECHNEGO 2021
Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 20119 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 202l r. (Dz.U. z 2019 r. poz.lJ75, z pożn.zm.) - zwany dalej
NSP 2021.
Prezydent Miasta Wodzisławia Sląskiego - Gminny Komisarz Spisowy
w Wodzisławiu Śląskim

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmisttzow spisowych wykonujących czynności
w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terltorium Rzeczpospolitej Polskiej
w 2021r. spisu powszechnego NSP żOzL

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia
stanu na dzięn 31 marca 2027 r., godz.24.00.

Termin składania ofert: od

1

1

kwietnia do dnia 30 czerwca 202l r., według

lutego do 9lutego 2ażk.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

O mieć ukończone 18 lat,
r} cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
a posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
O posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
O nie byc skazanym prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo skarbowe.

umyślneprzestępstwo lub umyślne

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

a

Zgłoszenie zawierające:
imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
adres zamieszkania,
numęI telefonu,
- adres e-mail,
-

a

oświadczenie zawierające informację o:
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
- posiadaniu co najmniej średniegowykształcenia,
- znajomości języka polskiego w mowię i piśmie,
- świadomościodpowiedzialności karnej zazłożeniefałszywego oświadczenia,

składanie ofert:

a

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 moze składać dokumenty osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta w Wodzisławiu Sląskim przy ul. ul. Bogumińskiej 4 w godzinach
urzędowania lub za pośrednictwęm: pocńy elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu kance|aria@wodzislaw-slaski.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m,in.
Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
- w przypadku osobistego złożęniadokumentów do urzędu lub doręczenia ich
za pośrednictwem kuriera

-

data dostarczenia do urzędu;

- w przypadku wysłania dokumentów pocńą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu
wskazaną w ogłoszeniu data wprowadzenia zgłoszenia do środkakomunikacji
elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail)
- w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenta
przez nadawcę, ktora powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzyŃę
systemie teleinformatycznym),
na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w
- w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.

rf Oferty kandydatów ńożonę po terminie, w inny sposób ntż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumęntow, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,

a

Więcej informĄi na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurzę Spisowym

w Wodzisławiu Sląskim, ul. Bogumińska 4B

- nr tel. 324590520

lub 324590519,

Gminny Komisarz Spisowy
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