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WŁĄCZMY SIĘ W POWSZECHNY
SPIS ROLNY 2020

Od 1 wrzenia do 30 listopada rolnicy spiszą się Powszechnym Spisie 
Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkacw 
wsi. Jakie formy spisu mogą wybra? 

Czym jest Powszechny Spis Rolny?
Wsplna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działa Wsplna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działa 
na najbliższe lata w krajach Unii wymagają znajomoci aktualnego 
stanu gospodarki rolnej krajw członkowskich. Między innymi także 
dlatego przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Obowiązująca przez ostatnie dziesię lat Wsplna Polityka Rolna 
Unii przyczyniła się wprowadzenia znaczących zmian w rolnictwie. 
Aby można było wprowadza kolejne, potrzebne są dane obrazujące Aby można było wprowadza kolejne, potrzebne są dane obrazujące 
problemy polskiej wsi oraz wskazujące obszary wymagające 
doinwestowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. została przyjęta ustawa 
ustalająca termin i sposb przeprowadzenia spisu w naszym kraju. 
Na mocy tej ustawy Powszechny Spis Rolny stał się obowiązkowy 
dla wszystkich włacicieli gospodarstw, a dane zbierane przez dla wszystkich włacicieli gospodarstw, a dane zbierane przez 
rachmistrzw będą podlegały specjalnej ochronie. Dane zebrane 
podczas spisu pozwolą lepiej pozna mieszkacw wsi i odpowiedzie 
m.in. na pytania dotyczące zatrudnienia w gospodarstwach 
czy struktury dochodw.  

Jak możemy się spisa?
Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad 
telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. Najwygodniejszą formą 
spisu jest indywidualne spisanie przez Internet. Logując się na stronie 
www.spisrolny.gov.pl, każdy rolnik może w prosty sposb wypełni 
samodzielnie formularz elektroniczny.  Można też zadzwoni na 
Infolinię Statystyczną i wybra opcję „Spisz się przez telefon” bąd 
poczeka na telefon czy wizytę rachmistrza spisowego. Informacje 
o gospodarstwach muszą dotyczy stanu z 1 czerwca 2020 roku. o gospodarstwach muszą dotyczy stanu z 1 czerwca 2020 roku. 

Każda z metod ma swoje zalety i najlepiej wybra tę, ktra najbardziej 
nam odpowiada. Jeli korzystamy na co dzie z komputera lub 
urządze mobilnych, wypełnijmy formularz elektroniczny. Zalogowanie 
i uzupełnienie rubryk nie jest skomplikowane. Każda z tych metod 
wywiadu gwarantuje bezpieczestwo naszych danych.

Jak będzie można zweryfikowa tożsamo  rachmistrza spisowego?
Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się identyfikatorem. Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się identyfikatorem. 
Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem wywiadu 
może zweryfikowa jego tożsamo  dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

Spis a RODO 
Wszystkie prywatne dane dotyczące naszej osoby są w chronione 
na terenie Unii rozporządzeniem o znanym skrcie – RODO. Zapewne na terenie Unii rozporządzeniem o znanym skrcie – RODO. Zapewne 
wielokrotnie spotkalimy się z niemożliwocią załatwienia spraw 
urzędowych przez porednikw, czy też musielimy okaza dokumenty 
w związku z koniecznocią przyjęcia do przychodni czy sprawami 
w urzędach. Takie sytuacje mogą czasem by irytujące, jednakże tak w urzędach. Takie sytuacje mogą czasem by irytujące, jednakże tak 
naprawdę służą one ochronie naszych danych osobowych. Wszystkie 
dane personalne są chronione przez ustawę krajową o ochronie 
danych osobowych oraz RODO, ktra chroni dane osobowe wszystkich, 
ktrzy prowadzą działalno  gospodarczą (w tym rolniczą). Dane 
przekazywane podczas spisu podlegają ustawowej ochronie, 
w ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujący prace spisowe są w ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujący prace spisowe są 
zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. Potrzebne 
informacje rachmistrz wprowadza do formularza jedynie na użytek 
spisu i nie może ich używa w żadnym innym celu. Po zapisaniu 
formularza w systemie dane będą anonimizowane i bez naszych 
danych osobowych i adresw posłużą do analiz mających ustali 
sytuację rolnictwa w naszym regionie. 

Gdzie szuka informacji?Gdzie szuka informacji?
Informacji na temat spisu rolnego znajdziemy na stronach urzędw 
gmin, możemy ich rwnież szuka na stronie internetowej 
www. spisrolny.gov.pl. Możemy je rwnież znale  w mediach. 
W przypadku wątpliwoci, warto rwnież dopyta się sołtysa czy 
mieszkacw wsi, w tym młodzież, ktra może by pomocna 
w szukaniu informacji na stronach internetowych. Możemy poprosi w szukaniu informacji na stronach internetowych. Możemy poprosi 
młode pokolenie rwnież o pomoc w zalogowaniu się
i wypełnieniu formularza spisowego – jego obsługa nie wymaga 
dużego dowiadczenia. Informacje na temat spisu możemy uzyska 
rwnież, dzwoniąc na Infolinię statystyczną.  
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Od 1 Wrzesnia do 30 listopada rolnicy spiszq sie Powszechnym Spisie
Rolnym. Udziat w nim jest obowiqzkowy dla wszystkich mieszkancow
Wsi. jakie formy spisu mogq Wybraé?

Czym jest Powszechny Spis Rolny?
Wspolna polityka gospodarcza oraz plany miedzynarodowych dziatan
na najbliisze lata W krajach Unii Wymagajq znajomosci aktualnego
stanu gospodarki rolnej krajoW cztonkowskich. Miedzy innymi takie
dlatego przeprowadzany jest PoWszechny Spis Rolny.

Obowiqzujqca przez ostatnie dziesieé lat Wspolna Polityka Rolna
Unii przyczynita sie WproWadzenia znaczqcych zmian W rolnictWie.
Aby moina byto WproWadzaé kolejne, potrzebne sq dane obrazujqce
problemy polskiej Wsi oraz Wskazujqce obszary Wymagajqce
doinwestowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. zostata przyjeta ustawa
ustalajqca termin i sposob przeprowadzenia spisu W naszym I<raju.
Na mocy tej ustawy PoWszechny Spis Rolny stat sie oboWiqzI<oWy
dla WszystI<ich Wtascicieli gospodarstw, a dane zbierane przez
rachmistrzow bedq podlegaty specjalnej ochronie. Dane zebrane
podczas spisu pozWoIq lepiej poznaé mieszkancow Wsi i odpoWiedzieé
m.in. na pytania dotyczqce zatrudnienia W gospodarstwach
czy struktury dochodoW.

jak moiemy sie spisaé?
Dostepne sq trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad
telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. Najwygodniejszq formq
spisu jest indyWidualne spisanie przez Internet. Logujqc sie na stronie
WWW.spisrolny.gov.pl, kaidy rolnik moie W prosty sposob Wypetnié
samodzielnie formularz elektroniczny. Moina te2 zadzWonié na
lnfolinie Statystycznq i Wybraé opcje ,,Spisz sie przez teIefon" bqdi
poczekaé na telefon czy Wizyte rachmistrza spisoWego. lnformacje
0 gospodarstwach muszq dotyczyé stanu z 1 czerWca 2020 roku.
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Kaida z metod ma sWoje zalety i najlepiej Wybraé te, ktora najbardziej
nam odpoWiada. Jesli korzystamy na co dzien z komputera lub
urzqdzen mobilnych, Wypetnijmy formularz elektroniczny. Zalogowanie
i uzupetnienie rubryk nie jest skomplikowane. Kaida z tych metod
WyWiadu gwarantuje bezpieczenstwo naszych danych.

jak bedzie moina zWeryfikoWaé toisamosé rachmistrza spisowego?
Przy zbieraniu danych rachmistrz postuguje sie identyfikatorem.
U2ytkoWnik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem WyWiadu
moie zWeryfiI<oWaé jego toisamosé dzWoniqc na Infolinie statystycznq.

Spis a RODO
Wszystkie pryWatne dane dotyczqce naszej osoby sq W ch ronione
na terenie Unii rozporzqdzeniem 0 znanym skrocie — RODO. ZapeWne
Wielokrotnie spotkalismy sie z niemoiliwosciq zatatwienia spraW
urzedowych przez posrednikow, czy tei musielismy okazaé dokumenty
W zWiqzI<u z koniecznosciq przyjecia do przychodni czy spraWami
W urzedach. Takie sytuacje mogq czasem byé irytujqce, jednakie tak
naprawde stuiq one ochronie naszych danych osoboWych. Wszystkie
dane personalne sq chronione przez ustaWe krajoWq o ochronie
danych osoboWych oraz RODO, ktora chroni dane osoboWe WszystI<ich,
ktorzy proWadzq dziatalnosé gospodarczq (W tym rolniczq). Dane
przekazywane podczas spisu podlegajq ustaWoWej ochronie,
W ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujqcy prace spisoWe sq
zoboWiqzani do bezwzglednego jej przestrzegania. Potrzebne
informacje rachmistrz WproWadza do formularza jedynie na uiytek
spisu i nie moie ich u2yWaé W iadnym innym celu. Po zapisaniu
formularza W systemie dane bedq anonimizowane i bez naszych
danych osoboWych i adresc'>W postuiq do analiz majqcych ustalié
sytuacje rolnictWa W naszym regionie.

Gdzie szukaé informacji?
lnformacji na temat spisu rolnego znajdziemy na stronach urzedow
gmin, moiemy ich rc'>Wnie2 szukaé na stronie internetoWej
WWW. spisrolny.gov.pl. Moiemy je roWnie2 znaleié W mediach.
W przypadku Wqtpliwosci, Warto rc'>Wnie2 dopytaé sie sottysa czy
mieszkancow Wsi, W tym mtodziei, ktora mote byé pomocna
W szukaniu informacji na stronach internetowych. Moiemy poprosié
mtode pokolenie roWnie2 o pomoc W zalogowaniu sie
i Wypetnieniu formularza spisowego — jego obstuga nie Wymaga
duiego doswiadczenia. lnformacje na temat spisu moiemy uzyskaé
roWnie2, dzWoniqc na lnfolinie statystycznq.

jakub (38 lat), hodowca kur, Wiedziat Wczesniej, 2e bedzie spis rolny.

— Chciatem sie przygotowaé i dowiedziatem sie, jak moz'na sie spisafi.
Lubie sie przygotowaé do tego, co mam zrobirf, bo Wtedy mam
pewnosé, z'e Wszystko péjdzie jak z ptatka. Myslatem, jakq Wybraé
metode spisu i dla mnie to najprosciej bedzie przez Internet.
]uz' od dawna W domu mamy Internet podtqczony i rodzina czesto
uz'yWa, a dzieci to naWet za duio siedzq przy komputerze.
Tak z'e siqdziemy do komputera W domu i Wszystko Wypetnimy,
jak trzeba. Dobrze, z'e teraz tyle moz'na przez Internet zatatwié
iie spis tez' moz'na zrobié elektronicznie — dodaje Jaku b.
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