Nabór
kandydatów
na
rachmistrzów
spisowych
NSP2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się
już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy
wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne
źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla
sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla
każdego z nas.
Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!
Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów
spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać
osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie
wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w
piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodano 09.02.2021r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 został przedłużony do 16
lutego 2021r.
Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?
Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to
właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o
funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe
(oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć
się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza
terenowego zamieszczono w artykule.
Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale

wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu
oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.
Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim
przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w
zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią
COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane
będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od
metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania
ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a
rachmistrzów terenowych będzie 511.
Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?
Każdy
rachmistrz
terenowy
będzie
identyfikatorem rachmistrza spisowego

posługiwał
się
oraz urządzeniem

mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów,
które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator
będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających
rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero
po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i
otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po
przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej
oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.
Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie
https://spis.gov.pl.
Dokumenty do pobrania:
Informacja o naborze na rachmistrza
Formularz zgłoszenia na rachmistrza
Informacja i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Narodowy
Spis
Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia
2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Zaplanowany na 2021 r.
i Mieszkań będzie w
interaktywnego formularza
Obowiązkiem spisowym będą

Narodowy Spis Powszechny Ludności
pełni realizowany przy użyciu
spisowego dostępnego na stronie GUS.
objęte:

osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie
Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące
mieszkaniami.
Aby

zapobiec

sytuacji,

w

której

zobowiązany

do

spisu

mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np.
z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa
zobowiązuje
następujące
podmioty
do
udostępnienia
odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki
publicznej,
urzędy wojewódzkie,
urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie
opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie
spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta
obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób
formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą
kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście,
aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
(plik do pobrania)

Rachmistrze spisowi wyruszyli
w teren
Od 1 października wywiad bezpośredni przeprowadzany jest przez
rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu
internetowego nie może odmówić przekazania danych w formie
wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
Należy również pamiętać, że codziennie w godzinach 8.00 –
20.00 pod numerem infolinii 22 279 99 99 będzie można
potwierdzić tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać pomoc
techniczną i merytoryczną, a wybierając kanał „1” – spisać się
przez telefon, do czego również zachęcamy.
Jednocześnie informujemy, że jeśli nie dysponujesz komputerem,
tabletem czy smartfonem lub nie masz dostępu do internetu,
Gminne Biuro Spisowe przygotowało stanowisko komputerowe, przy
pomocy którego można w godzinach od 800 do 1400 dokonać samospisu
w siedzibie Urzędu Gminy w Sadowiu (pokój nr 9).
Chronimy dane naszych respondentów
Dane przekazywane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego są
objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie
w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która uniemożliwia
identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym zaznaczyć, że
realizując spisy nigdy nie pytamy o numer konta, czy karty
kredytowej, a dane osobowe respondentów nie są nigdzie
przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, więc trzeba i warto się
spisać, ponieważ dla wszystkich #liczysięrolnictwo.

Konkurs z cyklu Weekendowe
konkursy SPISowe – PSR2020
Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce i Echem Dnia

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach, Radio Kielce oraz gazeta Echo
Dnia zapraszają do udziału
w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.
Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa
świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez
Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mają szansę
na wygranie atrakcyjnych nagród.

Co zrobić, żeby wygrać zestaw atrakcyjnych upominków?
Wystarczy
wypełnić
formularz
spisowy
na
stronie
https://spisrolny.gov.pl,
a następnie przesłać email z odpowiedzią na pytanie:
Jaką metodę wybrałeś/aś, żeby spisać się w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020?
Zgłoszenia należy przesyłać od 2 do 4 października br. na
adres e-mail: kielcekonkursy_psr@stat.gov.pl. Do wiadomości
trzeba dołączyć klauzulę informacyjną
w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych,
szczegóły
w
Regulaminie
Konkursu
na
stronie
https://kielce.stat.gov.pl/.

Zgłoszenia przesłane po terminie
klauzuli) nie będą brane pod uwagę.
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Do wygrania atrakcyjne nagrody (dla pierwszych piętnastu osób)
–nie czekaj, liczy się kolejność zgłoszeń!

Pierwsza osoba otrzyma zestaw: słuchawki JBL oraz pendrive, a
kolejne czternaście – parasol automatyczny i piłkę do piłki
nożnej.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają informację drogą
mailową (pocztą zwrotną). Nagrody będzie można odebrać do 30
listopada br. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium).

Konkurs z cyklu Weekendowe
konkursy SPISowe – PSR2020
Urząd Statystyczny w Kielcach i Radio Kielce zapraszają do
udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.
Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa
świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez
Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mają szansę

na wygranie atrakcyjnych nagród.

Co zrobić, żeby wygrać zestaw atrakcyjnych upominków?
Wystarczy
wypełnić
formularz
spisowy
na
stronie
https://spisrolny.gov.pl,
a następnie przesłać email o treści:
Nie czekałem/am na rachmistrza, spisałem/am się samodzielnie
przez Internet
Zgłoszenia należy przesyłać od 25 do 27 września br. na adres
e-mail: kielcekonkursy_psr@stat.gov.pl. Do wiadomości trzeba
dołączyć klauzulę informacyjną
w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych,
szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Do wygrania atrakcyjne nagrody (dla pierwszych piętnastu osób)
–nie czekaj, liczy się kolejność zgłoszeń!
Pierwsza osoba otrzyma zestaw dysk twardy 1TB oraz pendrive, a
kolejne czternaście – parasol automatyczny i power bank.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają informację drogą
mailową (pocztą zwrotną). Nagrody będzie można odebrać do 30
listopada br. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, pok. nr 1 (Informatorium).

