INFORMACJA

O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATOW NA RACHMISTRZOW SPISOWYCH
w NARoDowyM SpISIE powsZECHNyM r-unNośctI tumszxlŃ zozt

Dnia 15 czerwca 202I r.,

na podstawie

aft.24 ust.7 pkt.

6 ustawy zdnia

Powszechnym ltrdnoŚci i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.2019 r. poz.

7J'7

5,

9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie
z poźn.zm,) - zwanym dalej NSP 2021

PrezYdent Miasta Wodzisławia Śląskiego - Gminny Komisarz Spisowy w Wodzisławiu Ś|ąskim ogłasza otwańy i
konkurencYjnY uzuPełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynnośói w ramach piac
sPisowYch, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 202| r. spiiu powszechnego ŃsR
2021.

NSP 2021 będzie PrzeProwadzony w terminie od
r., godz.24.00,

1 kwietnia do 30 września 2021 r., wedfug stanu

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2021

na dzleń31 marcaż021

r.

kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
a.mieó ukończone 18 lat,

b.cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
c.

posiadać co najmniej średniewykształcenie,

d.posługiwaó się językiem polskim w mowie ipiśmie,
e,nie bYÓ skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Informacje ogólne:

1.
2,
3.

4.

5.
6.
7.

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez
uPowaznionego pracownika Urzędu Miasta w Wodzisławiu Sląskim. Kandydat nu raóhmist.za spisowego, którego
dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do ap|ikacji e-leaming, a na wskazanyw ofercie adres e_
mail zostanie wysłane hasło umozliwiające dostęp do tej aplikacji.
Na Podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formię szkolenia, którego ukończenie

z wYnikiem pozytywnyrn będzie warunkiem koniecznym do uzyskania moźliwościkwalifikacji na rachmistrza
spisowego.
KandYdat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym.
Szkolenia d|a rachmistrzów spisowych obejmować będą częśćteoretyazną oraz częśó praktyczną. Egzamin kandyóata
na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-lóarning. Kandydat
Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu
(rekomendujemy laptop, komputer, tablet), Kandydat, który nie weźmie udziału w całościszkolenia, nie moze
przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik zegzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzl), zostaną
wPisani na listę osób zakwa|ifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na |iściedecydować będzie
najwYŻsza liczba Punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (ako pierwsze kryterium) oraz
najkrótszY czas, wjakim zostanie napisany test, wprzypadktl takiej samej liczby uzyskanych punktów (ako drugie
'
kryterium). Na liście będą zamieszazone przy każdym z kandydatów wyniki obu t}ch kryteriów.
KandYdaci, ktorzy uzyskają najvłyższemiejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie
adekwatnej do Potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznógo
- lako zastępcą
wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotriebowanie w danej
gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

KandYdat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
egzaminu testowego orazżądaniasprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązanyjest do przesłania za pośredrrictwem aplikacji e_
learning danYch niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinnó speiniać
okeślone wymagania:
a jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b format pliku - JPG,
c rozmiar rzeczyrvisty zdjęcia* 23x3Omm, co odpowiada:
o prz! rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi ż72x354 pixeli,
o prz! rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1.
2.
3.

Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednichlub telefonicznych, w za|eżnościod aktualnej sy.tuacji związanej z
Pandemią COVID-l9, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposazonęgo w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu (interaktl,wną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie
protokohr przekazania stanowiącego załącznik clo umowy zlecenia
zebranie danych według ustalonej metodo|ogii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
przejęcie częścizadań innych rachmistrzów spisowych rv sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów
w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złoŻenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorąvstać z formularza ..Formularz - oferta
kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.oo (druk

dsJŃląlrĄ_ząĘieraj

1.

2.

ącego

:

dane osobowę i kontaktowe:

a.
b,
c.
d.
e,

imię (imiona) inazwisko,
datę urodzenia,
adres zamieszkania,
numer tęlefonu,
aclres e-mail,

oświadczenie o:
a.
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b.
posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c.
znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d.
świadomościodpowiedzialności karnej zazłożęnie fałszyr,vego oświadczenia.

skladanie ofert:

1.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 202I możę składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub
za PoŚrednictwem: poczĘ elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: kancelaria@wodzislaw-slaski.p1), platformy
ePUAP albo operatora pocztowego (w Ęm m.in. Pocźy Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpĘ,rvu dokumentów
decyduje:

a.

b.
c.
d.

w Przypadku osobistego złożeniadokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera
dostarczenia do urzędu;

-

data

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 zgłoszenia przez nadawcę, która
powinna byĆ równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie
feleinformatycznym);
w przypadku przesłania dokumentów Pocńą Polską - data stempla pocztowego.

2. OfeĘ kandydatów

złożonępo terminie, w inny sposób niż określonyw ogłoszeniu lub bez kompletu wynaganych
dokumentóą nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.

Więcej informacji natemat spisu można znaleźc nastronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze
Spisowym w Wodzisławiu Sląskim - nr tel. 32 4590519 lub 32 4590520.

Gminny Komisarz Sp
w wodzisłaŃiu

