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Spiszmy się, jak na rolników przystało!
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Kiedy? Gdzie?

spisrolny.gov.pl 2

1 września – 30 listopada 2020 r.
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

teren Rzeczypospolitej Polskiej
1,6 mln gospodarstw rolnych w całej Polsce

(w tym 64 tys. gospodarstw rolnych w województwie 
kujawsko-pomorskim)



Jak wygląda struktura organizacyjna aparatu spisowego?

spisrolny.gov.pl

Generalny Komisarz 
Spisowy

Centralne Biuro 
Spisowe

Wojewódzkie Biuro 
Spisowe

Gminne Biuro 
Spisowe

Wojewódzki Komisarz Spisowy - Wojewoda

Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego 
– Dyrektor Urzędu Statystycznego

Gminny Komisarz Spisowy 
– Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Dyrektor CBS – Zastępca Generalnego Komisarza 
Spisowego
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Jaki jest cel spisu?

spisrolny.gov.pl

Dostarczenie danych o rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki 
Rolnej UE (nowe programy wsparcia, negocjacje dotyczące rodzajów 

i wysokości dopłat dla rolnictwa).

Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstwach domowych.

Analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
lat 2010–2020.

Dostarczenie informacji dla potrzeb Eurostatu 
oraz organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne).

Aktualizacja operatu do badań rolniczych.

4



Kogo obejmuje spis?

spisrolny.gov.pl

osoby fizyczne 
(w gospodarstwach 

indywidualnych)
osoby prawne

jednostki 
organizacyjne 

niemające 
osobowości 

prawnej

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
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Jakie są metody spisu?
podstawowa i preferowana

spisrolny.gov.pl

samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Jeżeli podczas samodzielnego wypełniania formularza pojawią się pytania 
i wątpliwości to z pomocą przychodzi Infolinia statystyczna  22 279 99 99.

Dzwoniąc można skorzystać z pomocy konsultantów 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Jakie są metody spisu? 
uzupełniające 

spisrolny.gov.pl

bezpośrednio 
w celu przeprowadzenia 

spisu w wywiadzie 
bezpośrednim 

w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa 

rolnego

telefonicznie 
• dzwoniąc na infolinię spisową pod 

numer 22 279 99 99. 
Po połączeniu się 

wybierz „1” – zostaniesz skierowany 
na infolinię spisową

• z użytkownikami gospodarstw 
rolnych, którzy nie spiszą się 
samodzielnie skontaktują się 

rachmistrzowie spisowi
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Spis a COVID-19
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25 sierpnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę 
o zmianie ustawy o statystyce publicznej, 

ustawy o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zmiany w ustawach spisowych 
dostosowują przepisy dotyczące 

prowadzenia spisów do warunków 
epidemii, m.in. uelastycznienia metod  

zbierania danych spisowych.



Jakie dane są zbierane?

spisrolny.gov.pl

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.

1. Użytkowanie gruntów
2. Powierzchnia zasiewów
3. Zwierzęta gospodarskie
4. Nawożenie
5. Ochrona roślin
6. Budynki gospodarskie
7. Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
8. Działalność gospodarcza
9. Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem 

gospodarstwa indywidualnego
10. Aktywność ekonomiczna
11. Chów i hodowla ryb

UWAGA! W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 nie ma pytań o zarobki i dochody.
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Czy można odmówić udziału w spisie?
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Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi dotyczy każdego rolnika i wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o PSR 2020 r. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego 
nie może odmówić udzielenia odpowiedzi 

w formie wywiadu – telefonicznego lub bezpośredniego.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia 
odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 

Ustawy o statystyce publicznej.



Czy dane są bezpieczne?

spisrolny.gov.pl

TAK
Dane podlegają tajemnicy statystycznej, 
w rozumieniu art. 10 ustawy o statystyce 

publicznej z 1995 r. Osoby wykonujące 
prace spisowe są obowiązane do 

przestrzegania tajemnicy statystycznej 
i mogą być dopuszczone do wykonywania 

prac po przeszkoleniu i pouczeniu 
o istocie tajemnicy statystycznej oraz po 

złożeniu pisemnego przyrzeczenia. 
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Jak można zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego?

spisrolny.gov.pl

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed 
przeprowadzeniem wywiadu może 

zweryfikować tożsamość rachmistrza 
dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

Przy zbieraniu danych 
rachmistrz posługuje się 

identyfikatorem.

tel. 22 279 99 99 
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Spis a RODO

spisrolny.gov.pl

Polska ustawa o PSR 2020 wymienia wprost artykuły rozporządzenia 
o RODO, które nie mają zastosowania. I tak respondentom 
nie przysługuje prawo do:
• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii 

tych danych,
• sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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Gdzie szukać informacji o spisie?

spisrolny.gov.pl

spisrolny.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl

stat.gov.pl

strony internetowe 
urzędów gmin

MEDIA

TVP3 Bydgoszcz

INTERNET INFOLINIA

tel. 22 279 99 99
wew. 1 
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strony internetowe 
agend podległych 

Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi



Więcej informacji na: stat.gov.pl

dr Wiesława Gierańczyk
Dyrektor
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail: W.Gieranczyk@stat.gov.pl
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