Powszechny Spis Rolny 2020
#liczysięrolnictwo
Na portalu spisrolny.gov.pl
dowiesz się więcej o spisie rolnym

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i
systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i
administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o
sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz
środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania
gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala
dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom
lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji
strategicznych, opartych na analizie danych.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w
dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W
państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni
Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w
dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb
przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i
tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników
spisu.
Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).
Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:
Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik
Rozkrut;
Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor
Centralnego Biura
Dygaszewicz;

Spisowego

(CBS)

–

dr

Janusz

Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim
biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego
urzędu statycznego;
Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w
gminnym biurze spisowym.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie
samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub
bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach
rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej
stronie internetowej;
odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym
przez rachmistrza telefonicznego,
odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym
przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi
gospodarstwo rolne.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania
tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i
sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego
komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie
następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje
prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością,
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich
wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób
trzecich.”
Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.
Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu
rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim,
regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio,
telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl,
media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie
przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy
się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną
poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i
bezpieczeństwie danych.
Wróć do nas szybko, bo już wkrótce znajdziesz na tej stronie
więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020!

Będziemy tutaj na bieżąco zamieszczać wiadomości związane z
bieżącymi pracami organizacyjnymi PSR oraz wyjaśnienia,
dlaczego udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy,
w jakim celu realizowane jest badanie i dlaczego wyniki spisu
rolnego są istotne dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa,
państwa i polskiego rolnictwa.

Statystyka a ochrona danych w PSR
Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o
prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami
europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie
przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do
celów statystycznych.
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.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych
w powszechnym spisie rolnym na podstawie ustawy z dnia 29
czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 649 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) – plik do pobrania

Nabór kandydatów na rachmistrzów do

powszechnego spisu rolnego
1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września
2019 r., poz. 1728).
2.
Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje
się spośród osób:
1)
pełnoletnich;
2)
3)

zamieszkałych na terenie danej gminy;
posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4)
5)

posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe.
3.
Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2
ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie
to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
4.
Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o
otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów
terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu
gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej.
5.
Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od
15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
6.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do
urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail
oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20
ust. 1 ustawy
7.
Dane
rejestrowane
upoważnionego

PSR 2020.
podane przez kandydatów na rachmistrzów są
w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez
pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do

uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą
mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do
potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania
określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
i złożył stosowne oświadczenie.
8.
Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do
uwierzytelniania (login do aplikacji
e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi).
Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana
wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w
połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji
rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu
oraz
uzyskania
informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/mlearning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe,
niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały
popularyzacyjne.
9.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu
gminy w czasie rejestrowania ich danych
w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia,
którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem
koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza
terenowego.
10.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia
i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem
mobilnym z dostępem do Internetu.
11.
Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie
realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu
pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez
kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w
przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby
punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia
status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
(w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów,
ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
12.
GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma
uzupełnić dane w m-learning
– W SER jest funkcjonalność
powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.

13.
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on
do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu
statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora
rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do
zawarcia umowy zlecenia.
14.
Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/mlearning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w
Softusie w celu podpisania umowy.
15.
Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny,
będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego,
który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator
będzie stanowił jeden
z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
16.
Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania
prac spisowych:
a.
po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i
otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b.
po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy
statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o
zachowaniu tajemnicy statystycznej.
17.

Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez

pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania
umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania
mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na
którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
18.
Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie
zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną
usunięte
po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

PSR 2020 – numery telefonów, z
których dzwonią rachmistrze

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego
2020

Szanowni Państwo

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu
w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO
SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23
listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na
stronie internetowej:
www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została
również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie
pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.
Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:
20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500
88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6
Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20
GB/mies.)
400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych
Seagate Expansion 2TB
Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:
20 października 2020 r.
3 listopada 2020 r.
23 listopada 2020 r.
Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube
Głównego Urzędu Statystycznego.

Sprawdź o czym informujemy rolników
w liście Prezesa GUS
List Prezesa GUS trafił już do rolników!
W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny
do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS,

dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych
obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym
najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.
Jeśli jesteś rolnikiem i otrzymałeś list Prezesa GUS zachowaj
go do spisu. List zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje
związane z organizacją spisu, w tym
numer gospodarstwa
rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić
podczas logowania do aplikacji spisowej.
Spis potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i obejmie
zasięgiem równocześnie cały kraj.
Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września
br. wraz z instrukcją do logowania na stronie
internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu–
kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99
99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”
(opcja dostępna od 1 września br.)
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się
samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
telefonicznym,
bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie
bezpośrednim
Zachęcamy do skorzystania z możliwości samospisu przez
Internet. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do
opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i
obszarów wiejskich. Biorąc udział w badaniu sprawicie Państwo,
że rolnictwo w Polsce jeszcze bardziej będzie się liczyć.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących
spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią

spisową pod numerem 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia
zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w
wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również
zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci
obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już
Państwo gospodarstwa rolnego.
Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy z 31
lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym jak również z
członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym
roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału
w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny
określonej w ustawie o statystyce publicznej.
Zapewniamy, że Pastwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są
prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

Logowanie
do
formularza
instrukcja do samospisu

i

Wejdź na stronę aplikacji:

Następnie zaznacz czy prowadzisz gospodarstwo indywidualne
(osoba fizyczna) czy firmę lub organizację (osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej).

Jeśli jesteś osobą fizyczną i prowadzisz gospodarstwo
indywidualne będziesz mógł zalogować się na trzy sposoby:
Poprzez wpisanie numeru PESEL i numeru gospodarstwa
(numer gospodarstwa znajdziesz w lewym górnym rogu listu
Prezesa GUS, który był wysłany do rolników).
Poprzez wpisanie numeru PESEL i numeru producenta ARiMR.
Za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.
Węzeł krajowy umożliwia dostęp do aplikacji samospisu PSR za
pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez
inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej
(w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne
niektórych banków). Po kliknięciu na przycisk Login.gov.pl
użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu, gdzie
będzie mógł wybrać jedną z dostępnych metod logowania.

Jeśli

jesteś

osobą

prawną

lub

jednostką

organizacyjną

niemającą osobowości prawnej będziesz mógł zalogować się
poprzez wpisanie identyfikatora i hasła, których używasz do
logowania w Portalu Sprawozdawczym GUS.

Zanim zaczniesz wypełniać samospis
zapoznaj się z instrukcją do aplikacji

W jaki sposób można się spisać?

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie
od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1
czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały
kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br.
prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.
Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy
dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do
wypełnienia samospisu);
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet
można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy,
którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności
z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:
samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową
(tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30
listopada 2020r.
bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie
statystycznym

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest
zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla
rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w
związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione
godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z
interesantami.
Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym
urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W
urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1
września do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą
kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem
gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma
obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z
formularza spisowego.
Od 16 września do 30 listopada br. rachmistrzowie będą
realizowali spis rolny poprzez wywiad telefoniczny.
Realizacja wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów w
terenie, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnego Biura
Statystycznego z 30 września br., jest
odwołania. Więcej szczegółów tutaj.

zawieszona

do

PSR realizowany jest jako badanie pełne, skierowane
do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i
jednostek
organizacyjnych
niemających
osobowości
prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac
związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu
reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta
przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak
udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny
określonej w ustawie o statystyce publicznej.
W ramach popularyzacji spisu rolnego został rozesłany list od
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który osobiście
zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do

wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu rolniczym w
Polsce.
Więcej na temat listu Prezesa GUS.
Uruchomiliśmy również infolinię spisową o numerze 22 279 99 99
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora), z którą można
się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości dotyczących spisu rolnego. Uzyskać tam będzie
można pomoc w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikować
tożsamość rachmistrza terenowego, upewnić się czy nasze
gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym czy zgłosić
fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Komunikat Dyrektora Centralnego
Biura Spisowego w sprawie wywiadów
bezpośrednich w Powszechnym Spisie
Rolnym 2020 r.

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.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października
2020 r. do odwołania.
Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich
przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana
odrębnym komunikatem.
W związku z powyższym – do odwołania – spis rolny realizowany
będzie wyłącznie metodami:
samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy
dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl (przejdź do
wypełnienia samospisu);
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet
można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r. Rolnicy,
którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub maja trudności
z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody:
samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową
(tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać od 1 września do 30
listopada 2020r.
bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie
statystycznym
Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest
zobowiązany do udostepnienia miejsca do samospisu dla
rolników. Zwracamy również uwagę, że niektóre urzędy – w
związku ze stanem epidemicznym w kraju – mogą mieć zmienione
godziny pracy lub ograniczone kontakty bezpośrednie z
interesantami.
Przed wizytą proponujemy skontaktować się z najbliższym
urzędem gminy/urzędem statystycznym w celu umówienia wizyty. W

urzędzie gminy/urzędzie statystycznym można się spisać od 1
września do 30 listopada 2020 r.
W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą
kontaktować się rachmistrzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem
gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma
obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z
formularza spisowego.
Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny poprzez wywiad
telefoniczny od 16 września do 30 listopada 2020 r.
Do odwołania rachmistrzowie nie będą realizowali wywiadów
bezpośrednich w terenie.

Informacja o realizowaniu wywiadów
bezpośrednich przez rachmistrzów

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.

Jak zweryfikować rachmistrza?
Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem

wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.
Identyfikator poza danymi personalnymi zawiera także
upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i
podpis osoby wydającej dokument.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić:
– na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
– dzwoniąc do Urzędu Gminy Szastarka 15 871 41 45

Numery
telefonów
telefonicznych

rachmistrzów

d 16 września do 30 listopada rachmistrzowie spisowi realizują
wywiady telefoniczne. Rachmistrz może dzwonić z numerów 22 279
99 99 lub 22 666 66 62. Jednocześnie, aby usprawnić przebieg
spisu i wesprzeć Państwa w wypełnieniu obowiązku spisowego, w
poszczególnych województwach rachmistrzowie kontaktują się z

Państwem również z numerów telefonów znajdujących się w
poniższym wykazie:
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd

Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny
Statystyczny

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Białystoku
Bydgoszczy
Gdańsku
Katowicach
Kielcach
Krakowie
Lublinie
Łodzi
Olsztynie
Opolu
Poznaniu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Urząd Statystyczny w Warszawie
Urząd Statystyczny w Wrocławiu
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zapraszamy do udziału w Konkursie
NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODSETKU
SPISANYCH GOSPODARSTW

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie
znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem
Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu
internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020
r.Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 25 listopada
2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody.
Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

Skrócony
czas
na
wypełnienie
samospisu od pierwszego logowania

Od 9 listopada br. wprowadzamy ważną zmianę dla osób, które
dokonują samospisu – skracamy 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.

Numer
telefonu
i
e-mail
do
Urzędu
Statystycznego w Lublinie – Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie
pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak
najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.
Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów
do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym
województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy
gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane,
udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.
Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w
Lublinie na kilka sposobów:
Jeśli chcesz się spisać przez telefon to wyślij SMS do Urzędu
Statystycznego w Lublinie z numerem swojego gospodarstwa
rolnego tel. 571506060
lub napisz e-mail i podaj swój numer telefonu oraz numer
gospodarstwa rolnego to oddzwonimy do Ciebie
e-mail: RolnyLublin@stat.gov.pl
Ponadto Urząd Statystyczny podaje dane adresowe do kontaktu
rolników, którzy chcą udostępnić swój nr telefonu w celu

realizacji PSR.
Nazwisko

Imię

Adres-email

Nr tel.

Białas-Putowska

Joanna

Duda

Elżbieta

e.duda@stat.gov.pl

572332438

Jończyk

Renata

r.jonczyk@stat.gov.pl

572332496

j.bialas-putowska@stat.gov.pl 572332415

POZOSTAŁO 10 DNI DO ZAKOŃCZENIA POWSZECHNEGO
SPISU ROLNEGO 2020

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od
pierwszego logowania

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od
pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!
Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w
PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie
samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego
zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do
formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym
czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się
rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni,
ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,
ograniczony do 2 dni.

został

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30
listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona
samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POWSZECHNEGO SPISU
ROLNEGO

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada. To już ostatni
moment, żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o
Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest
obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie.
Spiszmy się, jak na rolników przystało! GUS Powszechny Spis
Rolny 2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

