
INFORMACJE I WSPARCIE  
� Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza spisu rolnego?  
� Chcesz zweryfikowa� rachmistrza?  
� Masz pytania dotyczące spisu rolnego?  

Zadzwo� na 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)  
 

 

Szanowni Pa�stwo, 

od 1 wrze�nia do 30 listopada 2020 r. Gł�wny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny.   
To badanie realizujemy raz na 10 lat, zgodnie  z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE  
oraz rekomendacjami Organizacji Narod�w Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).  
Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych.  Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do 
opracowania program�w rozwojowych polskiego rolnictwa i obszar�w wiejskich.  

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.  

Chociaż spis rolny trwa 3 miesiące nie czekajcie Pa�stwo do ostatniej chwili. Aby ułatwi� wypełnienie tego 
obowiązku przygotowali�my formularz internetowy, kt�ry można wypełni� w dogodnym dla Pa�stwa czasie.  

W celu wypełnienia formularza spisowego proszę wej�� na stronę internetową GUS https://spisrolny.gov.pl , 
zalogowa� się do aplikacji i spełni�  obowiązek. Szczeg�ły dotyczące logowania do aplikacji spisowej 
zamie�cili�my r�wnież na tej stronie – zachęcam do zapoznania się z nimi. Formularz na stronie można 
wypełni� od 1 wrze�nia br.  

W przypadku braku dostępu do Internetu  mogą Pa�stwo spisa� gospodarstwo rolne przez telefon – 
wystarczy zadzwoni� na naszą infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybra� opcję „Spisz się przez telefon”.  

Jeżeli nie spiszą Pa�stwo gospodarstwa rolnego  samodzielnie, skontaktuje się z Pa�stwem rachmistrz 
spisowy. To znakomicie przygotowana osoba do przeprowadzenia wywiadu, kt�ry – gwarantujemy – będzie 
przebiegał szybko i sprawnie. 

Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich pa�stwach należących do Unii Europejskiej. Polska jako 
pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 
31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym. To wła�nie z ustawy wynika, że spis jest 
obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkowa� nałożeniem kary grzywny okre�lonej w ustawie 
o statystyce publicznej. 

 

Zapewniam, że Pa�stwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione, a każdy pracownik 
statystyki publicznej �lubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.  
 

Szanowni Pa�stwo, Polska zawsze mogła liczy� na Rolnik�w, dlatego głęboko wierzę w to, że tak będzie 
r�wnież podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020.  

 
 
 
 

                   
                   

 
 
 

 

#LiczySięRolnictwo  

WIADOMO�� OD PREZESA GŁ�WNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
– GENERALNEGO KOMISARZA SPISOWEGO 

 
 

 

 

Numer gospodarstwa rolnego:  
 

       

 

 
 

Powszechny 
Spis Rolny 2020

 

 
                   

        
           Dominik Rozkrut 

Prezes Gł�wnego Urzędu Statystycznego  

 
 




