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Warszawa, 19 sierpnia 2021 r. 

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego  
do Zastępców Wojewódzkich Komisarzy Spisowych (ZWKS) 

w sprawie zaangażowania wszystkich rachmistrzów w realizację spisu  
metodą wywiadu bezpośredniego  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. 

Po przeanalizowaniu stanu realizacji spisu powszechnego oraz w związku z koniecznością 
zapewnienia kompletności spisu, zalecam natychmiastową zmianę trybu realizacji wywiadów 
spisowych na tryb wywiadu bezpośredniego i zaangażowanie wszystkich rachmistrzów spisowych  
w realizację spisu tą metodą. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. osiągnięcia 
kompletności w danej gminie powyżej 90%) oraz w przypadku, oraz gdy rachmistrz został 
przesunięty do realizacji wywiadów do odległej gminy, dopuszcza się możliwość spisywania  
w sposób hybrydowy (wywiady bezpośrednie i telefoniczne) - decyzję podejmuje ZWKS. 

W związku z powyższym, dyspozytor wojewódzki powinien przydzielać rachmistrzom spisowym 
punkty adresowe wyłącznie do realizacji metodą CAPI (w terenie). CIS przygotuje odpowiednie 
zmiany w aplikacjach spisowych. W pierwszej kolejności do spisania metodą wywiadu 
bezpośredniego dyspozytor wojewódzki powinien kierować punkty adresowe, którym nadany jest 
status tymczasowy w CATI lub CAPI, świadczący o braku możliwości kontaktu telefonicznego oraz 
punkty adresowe z przyporządkowanymi osobami, ale bez numeru telefonu. Biorąc pod uwagę 
optymalizację ruchu rachmistrzów w terenie, zaleca się przydzielanie do powyższych punktów 
adresowych również mieszkania jeszcze nie spisane z dostępnymi numerami telefonów, 
w przypadku ich bezpośredniego oraz bliskiego sąsiedztwa. 

Zgodnie z ustawą i zawartą umową, rachmistrz spisowy jest zobowiązany do przeprowadzania 
wywiadów metodą wskazaną przez dyspozytora wojewódzkiego w punktach adresowych 
przydzielonych do realizacji. W przypadku, gdy rachmistrz spisowy nie przystąpi do wykonywania 
zleconych prac w terenie, należy wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo rachmistrzów spisowych oraz respondentów, proszę 
o bezwzględne stosowanie się przez rachmistrzów spisowych do „Zasad realizacji spisu metodą 
wywiadu bezpośredniego w terenie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021” 
z dnia 19 sierpnia 2021 r., które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. 

Komunikat obowiązuje na terenie całego kraju od 23 sierpnia 2021 r. do odwołania. W tym czasie 
zawieszona zostaje do odwołania realizacja wywiadów metodą telefoniczną, poza wyjątkowymi  
i uzasadnionymi przypadkami, o których zadecydował ZWKS. 

Niniejszym odwołuję rekomendację zawartą w komunikacie z dnia 18 czerwca 2021 r.  
 

/-/  Janusz Dygaszewicz 

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego 
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