Komunikat dot. Spisu Rolnego
Od 9 listopada br. wprowadzona została ważna zmiana dla osób, które dokonują samospisu –
skrócony został czas na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni.
Od poniedziałku 9 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 5 dni od momentu
pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie do formularza nie
będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje
się rachmistrz. Wcześniej rolnicy mieli na wypełnienie samospisu 14 dni od daty pierwszego
skutecznego logowania. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia spisu czas na wypełnienie
samospisu został ograniczony do 5 dni.
Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br.
Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in.
możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania
dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o
podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań
statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym
założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie
prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym
badania.
Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:
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Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia
samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes
tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do
wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w
każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu
lub w formie wywiadu telefonicznego.
Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego
w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu
lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu
internetowego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10
października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie
wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie
realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.
O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje
każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem
spisowym. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed
bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być
zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że
użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie

przeprowadzony przez telefon.

Zapraszamy też do udziału w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.
Strona internetowa: www.loteria.spisrolny.gov.pl
Infolinia Loterii: (22) 122 18 11 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
10–16)
Formularz kontaktowy: www.loteria.spisrolny.gov.pl/kontakt

