
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny to badanie pełne realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. W
2010 roku odbył się ostatni Powszechny Spis Rolny.  
Udział  w Powszechnym Spisie  Rolnym jest  obowiązkowy.  Wszyscy użytkownicy  gospodarstw
rolnych  zobowiązani  są  do  udzielania  dokładnych,  wyczerpujących  i  zgodnych  z  prawdą
odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie
rozmowy z rachmistrzem spisowym. 

Termin spisu rolnego:
Najbliższy spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. (według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 r.).

Forma przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego:
Podstawową metodą realizacji spisu rolnego powszechnego będzie samospis internetowy – każdy
rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie
z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego. 

Uzupełniającą  metodą  udziału  w  spisie  będzie  wywiad  telefoniczny  (przeprowadzany  przez
rachmistrza  telefonicznego)  oraz  wywiad  bezpośredni  (przeprowadzany  przez  rachmistrza
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja
epidemiczna w kraju). 

Rolnicy  nieposiadający  dostępu  do  Internetu  będą  mieli  zapewniony  bezpłatny  dostęp  do
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu Gminnego
Biura Spisowego.



Spis  rolny  jest  obowiązkowy.  Rolnik,  który  nie  dokonał  samo  spisu  internetowego  albo  nie
przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w
formie bezpośredniego wywiadu.  Za niedopełnienie obowiązku spisowego ustawa o statystyce
publicznej w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokość decyduje sąd  .  

Powszechny Spis Rolny obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez
osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne),  osoby prawne,  jednostki  organizacyjne  niemające
osobowości prawnej.

Spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i
więcej,  a  także  gospodarstwa  o  powierzchni  poniżej  1  ha  użytków rolnych  prowadzące  działy
specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

• 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,                                                                               
• 0,5 ha – dla krzewów owocowych, 
• 0,5 ha – dla warzyw gruntowych, 
• 0,5 ha – dla truskawek gruntowych, 
• 0,5 ha – dla chmielu, 
• 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych, 
• 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych, 
• 0,1 ha – dla tytoniu, 
• 5 sztuk – dla bydła ogółem, 
• 20 sztuk– dla świń ogółem, 
• 5 sztuk – dla loch, 
• 20 sztuk – dla owiec ogółem, 
• 20 sztuk – dla kóz ogółem, 
• 100 sztuk – dla drobiu ogółem, 
• 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, 
• 20 pni – dla pszczół.

Dane niezbędne do przeprowadzenia spisu:                                                                                
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z 
dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz.1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

• osoby kierującej gospodarstwem rolnym, 
• położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, 
• osobowości prawnej, 
• typu własności użytków rolnych, 
• produkcji ekologicznej, 
• rodzaju użytkowanych gruntów, 
• powierzchni zasiewów według upraw, 
• powierzchni nawadnianej, 
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych, 
• pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, 
• rodzaju budynków gospodarskich, 
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, 
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego

oraz pracowników najemnych. 



Podstawy Prawne Powszechnego Spisu Rolnego 2020:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. w
sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń
(WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07.08.2018, str. 1) nakłada obowiązek
realizacji spisów na państwa członkowskie UE. Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji
FAO,  zawartych  w  dokumencie  pt.  Światowy  program  spisów  rolnych  rundy  2020  r.
Rozporządzenie  to  obliguje  wszystkie  kraje  UE  do  przeprowadzenia  spisu  rolnego  zgodnie  z
kalendarzem i  wymogami dotyczącymi m.in.  okresów referencyjnych,  zakresu  podmiotowego i
przedmiotowego badania, jakości danych, formy i terminów przekazania danych. Rozporządzenie
określa również termin i formę opracowania raportu z badania.

Krajową  podstawą  prawną  realizacji  spisu  rolnego  jest  ustawa  z  dnia  31  lipca  2019  r.  o
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Zgodnie  z  ustawą,  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.

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do
podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Bezpieczeństwo danych:                                                                                                                  
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są w oparciu o 
nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 
stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zapewniają 
pełną ochronę gromadzonych informacji.

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.”

Dane  pozyskane  podczas  spisów  mogą  być  wykorzystywane  wyłącznie  do  opracowań,
zestawień  i  analiz  statystycznych  oraz  do  aktualizacji  operatów  do  badań  statystycznych
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych
uzyskanych  w  spisach  dla  innych  niż  podane  celów  jest  zabronione,  pod  rygorem
odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej:   https://spisrolny.gov.pl/  .  
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