
Powszechny Spis Rolny 2020 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) to badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa 

rolne. Najbliższy spis odbędzie się w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., 

według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

Celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest: 

 dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez 

Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej 

 zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach 

domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej 

społecznej na wsi 

 analiza zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020 

 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych 

niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD) 

 aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu 

rolnictwa (w latach następnych. 

Podstawą prawną przeprowadzenie PSR 2020 jest  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). Jednocześnie obowiązek ten wynika 

z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 

2020 r. Ww. Rozporządzenie 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). 

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez: 

 osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), 

 osoby  prawne, 

 jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

Rodzaj danych zbieranych w PSR 2020 

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, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne 

użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych 

Metody zbierania danych: 

 samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 

formularzowej dostępnej na stronie internetowej GUS 

 wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego 

https://rolny.spis.gov.pl/files/D2019000172801.pdf
https://rolny.spis.gov.pl/files/D2019000172801.pdf


 bezpośredni wywiad przeprowadzony przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem 

urządzenia mobilnego 

We wszystkich ww. metodach do zbierania danych wykorzystywana będzie wyłącznie 

interaktywna aplikacja formularzowa. 

Obowiązek udzielania odpowiedzi 

Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, 

wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Użytkownik, który nie dokonał samospisu 

internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może 

odmówić. przekazania danych w formie wywiadu bezpośredniego. 

Ochrona danych osobowych 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę danych zebranych w ramach prac 

spisowych. Zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Osoby wykonujące prace 

spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do 

wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej 

oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.  

Finansowanie PSR 2020 

Prace spisowe do PSR 2020 są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii 

Europejskiej w ramach grantu „Spis rolny w Polsce w 2020 roku”. 

Rachmistrz – nabór, profil i zadania 

Rachmistrz terenowy to osoba pochodząca z naboru zewnętrznego (realizowanego przez 

Gminne Biuro Spisowe), z którą dyrektor urzędu statystycznego zawarł umowę zlecenia, 

dokonująca bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. 

Rachmistrzem w Gminie Grodziec może być osoba, która: 

 jest pełnoletnia 

 zamieszkuje na terenie gminy Grodziec 

 cieszy się nieposzlakowaną opinią 

 posiada co najmniej średnie wykształcenie 

 posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

 wzięła udział w szkoleniu i zdała egzamin. 

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się, jako iloczyn stawki 37 zł i liczby 

prawidłowo spisanych gospodarstw rolnych. 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest zadaniem Gminnego Biura Spisowego. 

Według zapowiedzi Centralnego Biura Spisowego, z uwagi na trwającą epidemię, rekrutacja 

rachmistrzów będzie odbywać się on-line. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów biorą udział 



w szkoleniu, obejmującym część teoretyczną i część praktyczną. Egzamin będzie odbywał się 

za pomocą aplikacji e-learning. 

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza 

spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, 

kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Dyrektor urzędu 

statystycznego, – jako zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego – zawiera 

z rachmistrzem terenowym umowę zlecenia. 

Uwaga: do przeprowadzenia prac spisowych na terenie Gminy Grodziec planuje się 

zatrudnienie jednego rachmistrza spisowego. 

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno: 

 Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS 

 Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – Dyrektor Centralnego Biura 

Spisowego (CBS) 

 Wojewódzki komisarz spisowy – wojewódzkie biuro spisowe – wojewoda, jego 

zastępcą jest  dyrektor urzędu statycznego 

 Gminny komisarz spisowy – gminne biuro spisowe – wójt 

Wszelkie informacje o Powszechnym Spisie Rolnym dostępne są na www.spisrolny.gov.pl 

Promocja PSR odbywa się na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez 

media. Trwa ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się jak na rolników 

przystało”. 
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