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Szukasz dodatkowego zarobku?
Zostań rachmistrzem!
Do 16 lutego przedłużony został nabór rachmistrzów
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021.
To ciekawa praca oferująca nowe doświadczenia zarówno
studentom, jak i osobom już zarobkującym.
Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się jak najszybciej do urzędu
gminy/miasta, bo w wielu gminach województwa mazowieckiego
jest już pełna lub prawie pełna obsada rachmistrzów. Można się
też zgłaszać do pracy w innej gminie - przy naborze nie ma
wymogu zamieszkiwania w gminie, której będzie się
rachmistrzem.
Praca w roli rachmistrza Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań to doskonała opcja dla osób szukających
dodatkowego lub dorywczego zatrudnienia. Praca jest ciekawa i
urozmaicona – każdy dzień jest inny. Wykonując zadania
rachmistrza można zdobyć i udoskonalić wiele umiejętności
cenionych przez pracodawców: komunikację interpersonalną,
dokładność, systematyczność i wytrwałość.
Ważnym atutem pracy rachmistrza są elastyczne godziny pracy.
Zadania spisowe można dopasować do własnych potrzeb, drugiej
pracy lub zajęć na uczelni. Liczy się spisanie jak największej liczby
osób, a nie czas pracy.
Spis powszechny startuje 1 kwietnia 2021 r. Rachmistrzowie
rozpoczną pracę 16 kwietnia. Ich zadaniem będzie
przeprowadzanie wywiadów spisowych – bezpośrednio lub
telefonicznie - oraz wprowadzanie uzyskanych informacji do
zainstalowanej w urządzeniu mobilnym aplikacji spisowej. Forma
pracy (w terenie lub przez telefon) będzie zależeć od sytuacji
epidemicznej oraz osobistych preferencji rachmistrza.
Praca rachmistrza jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia będzie
zależeć od liczby poprawnie spisanych osób. Zgodnie z obecnie
obowiązującym tekstem ustawy o Narodowym Spisie
Powszechnym za każdy zakończony wywiad bezpośredni
rachmistrz otrzyma 7 złotych brutto, natomiast za wywiad

telefoniczny 4 złote brutto. Planowana jest jednak zmiana sposobu
wynagradzania – jeśli wejdzie w życie, rachmistrz otrzyma 6 zł
brutto za każdą spisaną osobę niezależnie od tego, czy spis został
dokonany osobiście czy telefonicznie.
Jakie są formalne wymagania dla kandydatów?
Kandydatem na rachmistrza może być osoba, która jest
pełnoletnia, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co
najmniej średnie wykształcenie oraz posługuje się językiem
polskim w mowie i w piśmie. Z udziału w naborze wykluczone są
osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Chęć udziału w naborze rachmistrzów należy zgłosić do urzędu
gminy/miasta, na terenie którego chcemy pracować. Nie ma
formalnego wymogu zamieszkiwania na terenie danej gminy –
najwygodniej jest pracować blisko swojego domu i na terenie,
który dobrze znamy, ale mamy prawo zgłosić swoją kandydaturę
do każdego urzędu gminy w Polsce.
Po zgłoszeniu się do urzędu gminy trzeba będzie przejść szkolenie
on-line i egzamin. Pracodawcą rachmistrzów spisowych
pracujących na terenie województwa mazowieckiego będzie Urząd
Statystyczny w Warszawie.
Więcej informacji nt. spisów dostępne jest na
stronie https://spis.gov.pl.
Szczegóły naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
znajdują się pod linkiem.
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