
Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie 
 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części 

rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 

października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania 

gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO! 

 

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony pod warunkiem zachowania 

standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i 

ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-

ograniczenia.  

 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować 

obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasadybezpieczeństwa 

musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni. 

 

Rachmistrze, którzy będą prowadzić wywiady bezpośrednie, robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. 

Osoby, które nie zgłosiły chęci prowadzenia wywiadów w terenie, będą kontynuować pracę jako 

rachmistrze telefoniczni.  

 

Rachmistrz samodzielnie decyduje, czy realizuje spis przez telefon czy też bezpośrednio u 

respondenta. W przypadku wywiadu w terenie zaleca się, jeśli to możliwe, przeprowadzanie go w 

terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z 

numeru:22 279 99 99 lub 22 666 66 62. 

 

Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy: 

a) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliskie mu osoby nie przebywały w rejonach transmisji 

koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl),  

b) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliska mu osoba nie miała kontaktu z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, 

c)nie przebywał na kwarantannie lub ktoś z jego bliskich nie jest lub nie był objęty kwarantanną, 

d)jeśli nie występują u rachmistrza objawy takie jak: gorączka powyżej 38 °C, kaszel czy uczucie 

duszności (trudności w nabraniu powietrza). 

 

Jeżeli respondent nie chce udzielić informacji w wywiadzie bezpośrednim, powinien podać 

rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon. 

 

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi 

kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik 

gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być 

przeprowadzony przez telefon. 

 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość 

rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej  

(22) 2799999.  
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