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Warszawa, dnia 19 sierpnia 2021 r. 
 

 
 

Zasady realizacji spisu  
metodą wywiadu bezpośredniego w terenie  

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
 
 

1. Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych 
z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 
i zaleceniami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. 

2. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń 
dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien 
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania 
ust i nosa.  

3. 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, umowa zostanie 
wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 1 umowy zlecenia. 

4. Do spisania metodą wywiadu bezpośredniego dyspozytor wojewódzki powinien przydzielać 
rachmistrzom spisowym punkty adresowe wyłącznie do realizacji metodą CAPI (w terenie).  
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. 

5. 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.  

6. Rachmistrz spisowy, podczas spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie powinien 
korzystać ze środków ochrony osobistej, w które wyposażył go dyrektor urzędu statystycznego 
(ZWKS) przy podpisywaniu umowy.  

7. Dyrektor urzędu statystycznego (jako ZWKS) zarządza pracą rachmistrzów spisowych zgodnie 
z niniejszymi wytycznymi w celu pełnej realizacji spisu, z należytą troską o bezpieczeństwo 
rachmistrzów spisowych i respondentów i adekwatnie do lokalnych warunków epidemicznych. 

8. Przed rozpoczęciem realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie, rachmistrz spisowy, 
za pośrednictwem platformy e-learning, ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się  
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z niniejszymi zasadami. Brak potwierdzenia zapoznania się z zasadami jest przesłanką do 
natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 

9. Informacja o potwierdzeniu zapoznania się przez rachmistrza z zasadami jest widoczna w systemie 
CORstat_census. Na tej podstawie dyspozytor wojewódzki przydziela rachmistrzowi adresy 
mieszkań do realizacji metodą wywiadu bezpośredniego.  

10. W przypadku gdy: 

a) rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia miały kontakt z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, 

b) rachmistrz przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej lub ktoś z jego najbliższego 
otoczenia jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 

c) występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie, poniższe objawy 
sugerujące zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (wysoka gorączka, kaszel, duszności, 
kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku,  bóle mięśni i głowy, biegunka, wysypka),  

rachmistrz spisowy zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów 
bezpośrednich w terenie i powiadomienia WBS. WBS po konsultacji z rachmistrzem, będzie 
decydował, czy w takich przypadkach rachmistrz będzie mógł wykonywać wywiady telefoniczne.  

 

 

/-/  Janusz Dygaszewicz 

Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego 

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego 
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