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Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w
sprawie wywiadów bezpo?rednich w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 r.
Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpo?rednich w
Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
Po przeanalizowaniu gotowo?ci rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metod?
wywiadu bezpo?redniego (CAPI), podejmuj? decyzj? o mo?liwo?ci prowadzenia wywiadów przez
rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie
wywiadów bezpo?rednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urz?dze? mobilnych.
Wobec powy?szego rachmistrz spisowy mo?e realizowa? spis rolny metod? wywiadu
telefonicznego lub wywiadu bezpo?redniego. Maj?c na uwadze bezpiecze?stwo rachmistrzów
spisowych oraz respondentów, prosz? o bezwzgl?dne stosowanie si? przez rachmistrzów do
„Zasad realizacji spisu metod? wywiadu bezpo?redniego w terenie (CAPI)”, które stanowi?
za??cznik do niniejszego komunikatu.
Przed rozpocz?ciem wywiadów bezpo?rednich rachmistrz jest zobowi?zany z?o?y? do w?a?ciwego
Urz?du Statystycznego podpisane o?wiadczenie, stanowi?ce za??cznik do „Zasad realizacji spisu
metod? wywiadu bezpo?redniego w terenie (CAPI)”.
Decyzja obowi?zuje na terenie ca?ego kraju od 10 pa?dziernika 2020 r. do odwo?ania.
Niniejszy komunikat odwo?uje decyzj? Dyrektora CBS z dnia 30 wrze?nia 2020 r. o prowadzeniu
przez rachmistrzów spisowych wy??cznie wywiadów telefonicznych.
Zasady realizacji spisu metod? wywiadu bezpo?redniego w terenie (CAPI)

1. Spis metod? wywiadu bezpo?redniego w terenie (CAPI) mo?e by? prowadzony pod
warunkiem zachowania standardowych zalece? sanitarnych zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
2. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpo?rednich nale?y bezwzgl?dnie dba? o
zachowanie dystansu spo?ecznego, a tak?e realizowa? obowi?zek zakrywania ust i nosa
podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpiecze?stwa znajduj? si? na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
3. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpo?rednio u respondenta)
decyduje rachmistrz.
4. Przed rozpocz?ciem wywiadów bezpo?rednich rachmistrz jest zobowi?zany z?o?y? do
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w?a?ciwego Urz?du Statystycznego o?wiadczenie w formie pisemnej (dopuszcza si?
przes?anie o?wiadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowi?cego za??cznik do
niniejszych zasad.
5. Rekomenduje si? przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Je?eli niezb?dny jest wywiad
bezpo?redni (za zgod? rachmistrza i respondenta), powinien on by? przeprowadzany
w miar? mo?liwo?ci w terenie otwartym. Nie rekomenduje si? prowadzenia spisu w lokalach
mieszkalnych.
6. Decyzj? o wywiadzie bezpo?rednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy:
1. w ci?gu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbli?szego otoczenia nie przebywa?y
w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na gis.gov.pl),
2. w ci?gu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbli?szego otoczenia nie mia?y
kontaktu z osob?, u której potwierdzono zaka?enie koronawirusem SARS CoV-2,
3. nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej,
4. je?li nie wyst?puj? u rachmistrza lub osób, z którymi przebywa? w bliskim kontakcie
poni?sze objawy:
temperatura cia?a powy?ej 38 °C,
kaszel,
uczucie duszno?ci,
utrata w?chu i smaku.
8. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informacj?, ?e u?ytkownik gospodarstwa
rolnego jest obj?ty kwarantann? lub izolacj? domow? (szczegó?y:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) wywiad musi
by? przeprowadzony przez telefon.
9. Je?eli respondent ze wzgl?du na sytuacj? epidemiczn? wyra?a obaw? przed
bezpo?rednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformowa? go o obowi?zku
udzia?u w spisie, który mo?e by? zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego,
pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu.
10. Rachmistrz spisowy jest zobowi?zany do ?ledzenia i stosowania komunikatów i
zalece? dotycz?cych stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i
G?ównego Inspektora Sanitarnego.
11. W przypadku obj?cia rachmistrza kwarantann? lub wyst?pienia u rachmistrza
niepokoj?cych objawów sugeruj?cych zaka?enie koronawirusem SARS-CoV-2
(temperatura cia?a powy?ej 38 °C, kaszel, uczucie duszno?ci, utrata w?chu i
smaku), rachmistrz spisowy zobowi?zany jest do:
niezw?ocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpo?rednich w terenie,
niezw?ocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz
Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w
kontakcie).
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