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Kandydat na rachmistrza spisowego musi miec ukonczone 18 lat i posiadac co
najmniej srednie wyksztalcenie (preferowani sa studenci i osoby z wyzszym
wyksztalceniem). Rachmistrz powinien byc dyspozycyjny, poniewaz praca bedzie
trwala przez ponad 3 miesiace (nie zalecane jest aby rachmistrzami byly osoby
zatrudnione na pelny etat).
Rachmistrz spisowy powinien byc w pelni sprawny fizycznie, posiadac umiejetnosci
latwego nawiazywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania sie
z respondentami, wzbudzac zaufanie wsród osób, z którymi bedzie przeprowadzal
wywiad..
Musi byc asertywny, umiec zachowac spokój, okazac respondentom uprzejmosc
i cierpliwosc podczas prowadzenia z nimi rozmów, a takze radzic sobie w sytuacjach
konfliktowych. Powinien tez byc obowiazkowy, rzetelny i wykazywac sie dobra
organizacja pracy.
Rachmistrzem moze zostac osoba (z UE) nie bedaca obywatelem Polski, musi
jednak wykazac sie doskonala znajomoscia jezyka polskiego, poniewaz wszystkie
materialy spisowe i szkoleniowe beda sporzadzone wylacznie w jezyku polskim. .
Ze wzgledów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni
zamieszkiwac, pracowac lub pobierac nauke na terenie gmin, w których dokonywac
beda spisu z wylaczeniem obwodu spisowego w którym mieszkaja.
Kandydaci na rachmistrzów musza zlozyc równiez oswiadczenie o korzystaniu z
pelni praw publicznych i niekaralnosci za przestepstwo popelnione umyslnie (w
tym przestepstwo skarbowe). Ponadto beda zobligowani do wziecia udzialu w
szkoleniu z zakresu metodologii. i.. ~rganizacji spisu oraz w warsztatach nt.
poslugiwania sie terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat, który nie wezmie udzialu w calosci szkolenia, nie moze przystapic
do egzaminu konczacego szkolenie.
Umowy zlecenia beda podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez
dyrektora urzedu statystycznego z osobami, które zostana powolane na
rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu konczacego
szkolenie oraz po zlozeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy
statystycznej.
Umowy podpisane zostana przed rozpoczeciem przez rachmistrzów obchodu
przedspisowego.
Podczas wykonywania obowiazków spisowych Rachmistrzowi przysluguje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Opracowano na podstawie instrukcji organizacyjnej CBS.
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