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Komunikat w sprawie wywiadów bezpo?rednich w
Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W zwi?zku z utrzymuj?cym si? wysokim poziomem zachorowa?, spowodowanych pandemi?
COVID–19, podejmuj? decyzj? o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wy??cznie
wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z
wykorzystaniem otrzymanych urz?dze? mobilnych.
Decyzja obowi?zuje na terenie ca?ego kraju od 1 pa?dziernika 2020 r. do odwo?ania.
Informacja o mo?liwo?ci realizacji wywiadów bezpo?rednich przez rachmistrzów spisowych w
terenie b?dzie przes?ana odr?bnym komunikatem.
W zwi?zku z powy?szym – do odwo?ania – spis rolny realizowany b?dzie wy??cznie metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dost?pny na stronie (przejd? do
wype?nienia samospisu);
Samospis internetowy jest metod? obowi?zkow?. Przez Internet mo?na si? spisa? od 1 wrze?nia
do 30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadaj? dost?pu do Internetu lub maja trudno?ci z
wype?nieniem formularza mog? skorzysta? równie? z metody:
samospisu przez telefon, dzwoni?c na infolini? spisow? (tel. 22 279 99 99)
Przez infolini? spisow? mo?na si? spisa? od 1 wrze?nia do 30 listopada 2020r.
bezpo?rednio w najbli?szym urz?dzie gminy lub urz?dzie statystycznym
Ka?dy urz?d gminy i urz?d statystyczny w województwie jest zobowi?zany do udostepnienia
miejsca do samospisu dla rolników. Zwracamy równie? uwag?, ?e niektóre urz?dy – w zwi?zku ze
stanem epidemicznym w kraju – mog? mie? zmienione godziny pracy lub ograniczone kontakty
bezpo?rednie z interesantami.
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Przed wizyt? proponujemy skontaktowa? si? z najbli?szym urz?dem gminy/urz?dem statystycznym
w celu umówienia wizyty. W urz?dzie gminy/urz?dzie statystycznym mo?na si? spisa? od 1
wrze?nia do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupe?niaj?cych spisu z rolnikami b?d? kontaktowa? si? rachmistrzowie
spisowi. Je?eli z u?ytkownikiem gospodarstwa skontaktuje si? rachmistrz spisowy, rolnik
ma obowi?zek udzieli? rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.
Rachmistrzowie b?d? realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny od 16 wrze?nia do 30
listopada 2020 r.
Do odwo?ania rachmistrzowie nie b?d? realizowali wywiadów bezpo?rednich w terenie.
?ród?o: spisrolny.gov.pl
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