
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
CZĘŚCIOWO PRZYWRÓCONE ZOSTAŁY WYWIADY BEZPOŚREDNIE

Od  soboty  10  października  2020  r. w  gminie  Moskorzew  istnieje  możliwość  spisania
gospodarstwa  rolnego  podczas  wywiadu  bezpośredniego przy  zachowaniu  wszystkich  procedur
bezpieczeństwa epidemicznego. Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez
rachmistrza  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

W  trakcie  przeprowadzania  wywiadów  bezpośrednich  rachmistrzowie  będą  bezwzględnie  dbać
o zachowanie dystansu społecznego,  a także realizować obowiązek zakrywania ust  i  nosa podczas
pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi zachować użytkownik gospodarstwa
rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni. Jeśli to możliwe wywiad przeprowadza się w terenie
otwartym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem
powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, co umożliwi przeprowadzenie wywiadu przez
telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być przeprowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętych
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. 

Jeżeli  z  użytkownikiem  gospodarstwa  skontaktuje  się  rachmistrz  spisowy,  rolnik  ma  obowiązek
udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

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) 279 99 99

Nadal istnieje możliwość samodzielnego skorzystania z:

• samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl 

(przejdź do wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet można się spisać od 1 września do 

30 listopada 2020r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności 

z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:

• samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.

Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii
22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można znaleźć także na stronie:
https://spisrolny.gov.pl/
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