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Powszechny Spis Rolny rozpoczął się już na dobre. Jednak nie słabnąca
epidemia koronawirusa spowodowała, że GUS musiał wprowadzić zmiany
w przeprowadzaniu wywiadów spisowych.
Od 1 października br. rachmistrzowie przeprowadzają Spis rolny ze zmianami.

Spis rolny ze zmianami, które dotyczą wywiadów spisowych
Na stronie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pojawił się następujący komunikat
wydany przez Dyrektora Centralnego Biura Spisowego:
,, W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych
pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych
wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do
realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.”

Warto przy tym dodać, że powyższa decyzja obowiązuje do odwołania. W przypadku wystąpienia
możliwości przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich, GUS poinformuje o tym odrębnym
komunikatem.

Spisz się przez internet, telefon, lub w urzędzie
Spis rolny prowadzony jest obecnie ze zmianami, a realizowany jest:
internetowo – poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/
telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
bezpośrednio – udając się do najbliższego urzędu gminy, bądź do urzędu statystycznego
W przypadku ostatniej metody każdy urząd gminy/ statystyczny w danym województwie musi
udostępnić miejsce do samospisu dla rolników. Aczkolwiek ze względu na epidemię COVID-19
niektóre urzędy mogą mieć zmienione godziny pracy, lub ograniczone kontakty bezpośrednie
z interesantami.
W związku z tym, przed wizytą w urzędzie warto najpierw skontaktować się telefonicznie
w celu umówienia wizyty.
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Spis rolny ze zmianami, ale dla rolników obowiązkowy
Na koniec warto podkreślić, że rolnicy zobligowani są do udzielenia odpowiedzi na pytania
z formularza spisowego.
Spis rolny w postaci wywiadu telefonicznego potrwa do 30 listopada 2020 r.
O pytaniach podczas wywiadu z rachmistrzem spisowym wspominaliśmy w artykule –Powszechny
Spis Rolny już niebawem – GUS zapyta o dochody rolników?
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