Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:
• pełnoletnia, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
• posiadająca bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera (z uwagi na charakter pracy ze sprzętem
typu hand-held) oraz łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość
w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania
systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych;
• godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna, posiadająca umiejętność organizowania pracy własnej;
• odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna, uprzejma cierpliwa,
jednocześnie asertywna oraz umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach;
• sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
• dyspozycyjna w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych w terminach między 5 stycznia a 25
lutego 2011r.( czas trwania szkolenia to 24 godziny - 4 dni po 6 godzin), obchodu przedspisowego
w okresie od 1 - 17 marca 2011r., odprawy przedspisowej w dniach 6 - 7 kwietnia 2011r. oraz
trwania spisu od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r;
• zamieszkująca, lub pracująca na terenie miasta Bartoszyce;
• posiadająca doskonałą znajomość języka polskiego;
Dodatkowe informacje:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w 4 dniowym szkoleniu z zakresu
metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami hand-held i
zainstalowanymi na nich aplikacjami;
• kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.
Zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym da podstawę do zawarcia z kandydatem umowy zlecenia przez Urząd Statystyczny;
• Rachmistrz spisowy będzie zobowiązany do złożenia na piśmie przyrzeczenia o bezwzględnym
przestrzeganiu tajemnicy statystycznej oraz do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych
osobowych;
• Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną
wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt
zostanie ustalona według odrębnych zasad.
Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy, (pobierz) wraz z oświadczeniami o korzystaniu z pełni praw
publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo
skarbowe), dyspozycyjności na potrzeby spisu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r o ochronie danych osobowych;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

W/w dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 w
Bartoszycach, pok. Nr 14 (Sekretariat) w godzinach 7.oo -15.oo, w terminie od 6 grudnia do 15
grudnia 2010r. w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011". Dokumenty,
które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Z osobami zakwalifikowanymi na kandydatów zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
Osoby te zostaną poinformowane o ich terminach drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Na podstawie informacji GUS dla miasta Bartoszyce ustalono liczbę 12 rachmistrzów i 2 osoby
rezerwowe. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych zostanie wyłonionych 14 kandydatów na
rachmistrzów zobligowanych do wzięcia udziału w szkoleniu. Spośród nich Spis przeprowadzi 12
rachmistrzów, natomiast 2 osoby to rachmistrze rezerwowi.

