Gdzie? Kiedy?

?

Gdzie? Kiedy?

Kogo obejmuje?

Powszechny Spis Rolny 2020 będzie realizowany na terenie

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach

Rzeczypospolitej Polskiej od 1 wrze nia do 30 listopada

rolnych:

2020 r., według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis rolny to

· os b ﬁzycznych (gospodarstwach indywidualnych),

jedyne badanie, kt re pozwala pozyska kompleksowe

· os b prawnych,

dane na temat polskiego rolnictwa.

· jednostek organizacyjnych niemających osobowo ci
prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy
gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są

Jak?

obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawową metodą zbierania danych w spisie będzie
samospis internetowy przeprowadzany za po rednictwem

?

interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie

W jakim celu?

Gł wnego Urzędu Statystycznego.
W przypadku braku dostępu do Internetu można będzie
spisa się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową
22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję

Celem PSR 2020 jest:
· dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa

„Spisz się przez telefon”.

w zakresie i terminach okre lonych przez Komisję

Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie spisze się

Europejską na potrzeby Wsp lnej Polityki Rolnej,

samodzielnie, dane będą zbierane przez rachmistrza

· zebranie informacji o gospodarstwach rolnych

spisowego poprzez wywiad telefoniczny lub bezpo redni

i związanych z nimi gospodarstwach domowych,

z wykorzystaniem urządzenia wyposażonego

koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej

w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu

i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

rolnego.

· dokonanie analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie

Udział rachmistrz w terenowych uzależniony będzie
od sytuacji epidemicznej w kraju.

w latach 2010–2020,
· wykonanie zobowiąza Polski w zakresie
dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż
EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO,

Jakie dane będą
zbierane w spisie?

OECD),
· aktualizacja operatu do r żnotematycznych bada

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

reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa.

· osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
· położenia gospodarstwa na obszarach
o ograniczeniach naturalnych,
· osobowo ci prawnej,
· typu własno ci użytk w rolnych,
· produkcji ekologicznej,
· rodzaju użytkowanych grunt w,
· powierzchni zasiew w według upraw,
· powierzchni nawadnianej,
· zużycia nawoz w mineralnych i organicznych,
· pogłowia zwierząt gospodarskich według grup
wiekowo-użytkowych,
· rodzaju budynk w gospodarskich.

Tajemnica statystyczna
Tajemnica
statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają
bezwzględnej ochronie na zasadach okre lonych w art. 10
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Masz pytania? Skontaktuj się:
Urząd Statystyczny w Białymstoku
tel. 85 749 77 88
e-mail: InformatoriumUSBST@stat.gov.pl

