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Ogloszenie o naborze na rachmistrza spisowego w
Na rod owym Spisie Powszechnym Lud no6ci i M ieszk afr 2O2l

Dnia 01 lutego 202lt., 
^a 

podstawie art.24 ust- 1 pkt.5 ustawy zdnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie

powszechnym ludnogci i mieszkaf w 2021 r. (Dz. U. 2OL9 t. pol.7775, z p6in.zm.) - zwanym dalej NSP 2021

Pan Tadeusz Truskolaski - Gminny Komisarr Spisowy w Bialymstoku oglasza otwarty i konkurencyiny nab6r

kandydat6w na rachmistz6w spisowych wykonujqcych czynnoSci wramach prac spisowych, zwiEzanych

z przeprowadzeniem na teMorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 bqdzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., wedlug stanu na dziei 31 marca

2021 t., Eodz.24.OO.

Termin skladania ofen: do 09 lutego br.

l(andydat na rachmistrza spisowego powinien spelnia6 nastqpujece warunki:

a. miee ukoriczone 18lat,
b. cieszyi siq nieposzlakowane opiniq,
c. posiadai co naimniej irednie wyksztalcenie,
d. poslugiwai siq jqzykiem polskim w mowie i piimie,
e. nie byi skazanym prawomocnym wyrokiem za umySlne przestepstwo

skarbowe.
lub umy6lne przestqpstwo

lnformacie 0g6lne:

Dane kandydat6w na rachmistrz6w spisowych sE rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrz6w (SER) przez

upowa2nionego pracownika uzQdu miasta w Bialymstoku. Kandydat na rachmistrza spisowego, kt6rego dane
zostana zarejestrowane w systemie sER, otrzyma login do aplikacji e-learnin& a na wskazany w ofercie adres e-
mail zostanie wyslane haslo umoiliwiajace dostep do tej aplikacji.
Na podany w ofercie adres e-mail beda przekazywane informacje oterminie iformie szkolenia, kt6rego
ukoriczenie z wynikiem pozytywnym bqdzie warunkiem koniecznym do uzyskania moiliwoSci kwalifikacji
na rachmistrza spisowego.
Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wziecia udzialu w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym.
szkolenia dla rachmistrz6w spisowych obe.imowaa bede cze66 teoretyczne oraz czq66 praktyczna. Egzamin

kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, bedzie realizowary za pomoca aplikacji e-
learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posluguje sie wlasnym urzqdzeniem z dostqpem
do lnternetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, kt6ry nie weimie udzialu w calo6ci szkolenia,

nie mo2e przystEpii do egzaminu kodczqcego szkolenie.
Kandydaci, kt6rzy uzyskaje pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostane
wpisani na listQ os6b zakwaliflkowanych do pelnienia roli rachmistrza. O kolejnoici na li6cie decydowai bedzie
naiwyisza liczba punkt6w uzyskanych na egzaminie przez kandydat6w z danei gminy (lako pierwsze kryterium)
oraz najkr6tszy czas, wjakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punkt6w (jako
drugie kryterium). Na liscie beda zamieszczone przy kaidym z kandydat6w wyniki obu tych kryteri6w.
Kandydaci, kt6rzy uzyskaje najwyisze miejsce na liscie, zostana powolani na rachmistrz6w spisowych (w liczbie
adekwatnej do potrzeb), a nastQpnie podpiszq umowq zlecenia z dyrektorem urzqdu statystycznego - jako
zastQpcE wojew6dzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, kt6ry€h liczba przekracza zapotrzebowanie
w danej gminie, stanowid bedq zas6b rezerwowy.
Kandydat ma prawo wglqdu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezw{ocznie po ogloszeniu wynik6w
egzaminu testowego oraz iqdania spraurdzenia przez WBS poprawno6citego wyniku.
Kandydat po powolaniu na rachmistrza spisowego, zobowiazanyjest do przeslania za poirednictwem aplikacji e-
learning danych niezbqdnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdiecia do idenMkatora, kt6re powinno spelniai
okreilone wymagania:
a. jednolite tlo, o6wietlone, pozbawione cieni i element6w ozdobnych oraz innych os6b,
b. format pliku -JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjecia - 23x30mm, co odpowiada:

. przy rozdzielczosci 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

. przy rozdzielczo5ci 6@ dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
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Do gl6wnych zadar( rachmistrra spisowego naleiet bqdzie:

1. przeprowadzenie wywiad6w bezpo3rednich lub telefonicznych, w zaleinojci od aktualnej sytuacji zwiezanej
z pandemiq COVIO-19, z wykorzystaniem urzadzenia mobilnego wyposa2onego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu (interaktywne aplikacje formularzowq), kt6re zostanie mu przekazane na podstawie
protoko.lu przekazania stanowiEcego zalacznik do umowy zlecenia;

2. zebranie danych wedlug ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pyta6 w aplikacji formularzowei;
3. przeiecie czQgci zadai innych rachmistrz6w spisowych w sytuacii awaryinei, np. gdy zmnieiszy sie liczba

rachmistrz6w w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowai itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu bQdzie
zagroione.

Do zloienia oferty pzez kandY'data na rachmistrua spisowego moim skorzysbd z formularua ,,Formular. - oferta
kandy'data na rachmistr.a splsowego do narodowego spisu powszechnego ludnoici i mieszkai w 2021 r. (druk
do pobrania), zawierajacego:

1. dane osobowe i kontaktowe:
a. imie (imiona) inazwisko,
b. date urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e.mail,

2. o<wiadczenie o

Skladanie ofert:

1 Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 mo2e skladat dokumenty osobi6cie w siedzibie ur?edu gminy
lub za pogrednictwem: poczty elektronicznei (na skrzynke e-mailowq urzedu: nsp2o21@um.bialystok.pl),
platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wptvwu
dokument6w decyduje:
a. w przypadku osobistego zloienia dokument6w w urzQdzie.lub dorqczenia ich za pogrednictwem kuriera -

data dostarczenia do urzedu;
b. w prrypadku wyslania dokument6w pocztq elektronlcznq na skrzynkq e-mailowq urzqdu wskazanq

w ogloszeniu - data wprowadzenia zgloszenia do Srodka komunikacji elektronicznej nadawcy (data
wyslania wiadomoici e-mail);

c. w przypadku wyslania dokument6w poprzez platformq ePUAP - data wyslania zgloszenia przez nadawcq,
kt6ra powinna by6 r6wnoznaczna z date wptywu na urzqdowE skrzynkq naePUAp (pojawienie siq
zgloszenia w systemie teleinformatycznym);

d. w przypadku przeslania dokument6w Poczta PolskQ-data stempla pocztowego.

Oferty kandydat6w zloione po terminie, winny spos6b nii okre6lony w ogloszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokument6w, nie bQde brane pod uwagq w postepowaniu rekrutacyjnym.

Wiecej informac.ii na temat spisu mo2na znaleii-na stronie internetowej urzqdu gminy oraz w Gminnym Biurze
Spisowym w Bialymstoku- nr tel. 85 869 6271, 85 869 6371, e-mail: nsp2021@ bialystok.pl
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a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyilne przestepstwa lub umyglne przestepstwa skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej Sredniego wyksztalcenia,
c. znajomo6ci jqzyka polskiego w mowie i pi6mie,
d. o iwiadomofui odpowiedzialno5ci karnej za zloienie fatsrywego oSwiadczenia.


