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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

    W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się
Powszechny  Spis  Rolny.  Zostanie  przeprowadzony  w  gospodarstwach  rolnych  osób  fizycznych
(gospodarstwach  indywidualnych),  gospodarstwach  osób  prawnych  oraz  gospodarstwach  jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

    Na terenie Miasta i Gminy Siewierz prace spisowe koordynuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
pełniący  funkcję  Gminnego  Komisarza  Spisowego,  natomiast  realizacją  postanowień  ustawy  o
powszechnym spisie rolnym zajmuje się Gminne Biuro Spisowe w Siewierzu, które współpracuje przy
realizacji  poszczególnych zadań z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Katowicach. W Gminie Siewierz
będzie  pracować trzech rachmistrzów terenowych,  którzy  będą zbierać  informacje  od  użytkowników
gospodarstw  rolnych  metodą  wywiadu  bezpośredniego,  w  dniach  od  1  października  2020  r.  do  30
listopada 2020 r. z wykorzystaniem urządzeń mobilnych do zapisywania pozyskanych informacji.

    Każdy rachmistrz terenowy został przeszkolony w zakresie tematyki spisu rolnego. Podczas pracy w
terenie  będzie  posługiwał  się  urządzeniem  elektronicznym  do  rejestracji  danych.  Opiekę  nad
rachmistrzami terenowymi będzie sprawował koordynator gminny – członek Gminnego Biura Spisowego.
Tożsamość rachmistrza, który będzie nosił w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i
nazwiskiem oraz pieczęcią imienną i podpisem dyrektora Urzędu Statystycznego, można potwierdzić w
Gminnym Biurze Spisowym oraz korzystając z infolinii spisowej „Spisz się przez telefon”. Rachmistrzowi
terenowemu przysługuje ochrona prawna, przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

    Rolnicy mogą również skorzystać z tzw. samospisu, czyli samodzielnie wypełnić formularze spisowe w
formie  elektronicznej,  za  pośrednictwem  interaktywnej  aplikacji  dostępnej  na  stronie
internetowej  https://spisrolny.gov.pl.  Mogą  również  udzielić  informacji  o  gospodarstwie  rolnym
telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel. 22 279 99 99. Infolinia spisowa będzie oferować
dwa kanały obsługi: 1 – spisz się przez telefon oraz 2 – weryfikacja rachmistrza i informacje o PSR 2020.
Konsultanci infolinii spisowej będą dostępni przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 – 20.00. Po godzinach
pracy infolinii spisowej, zostanie uruchomiony automatyczny system informacji statystycznej. Ponadto, dla
osób  które  nie  mają  dostępu  do  internetu,  a  chciałyby  dokonać  samospisu  internetowego,  zostanie
uruchomione stanowisko komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

    Zadania  spisowe  będą  realizować  także  rachmistrzowie  telefoniczni  –  pracownicy  urzędów
statystycznych, którzy będą przeprowadzać wywiady spisowe telefonicznie.  Rozpoczynając rozmowę z
użytkownikiem gospodarstwa rolnego rachmistrz telefoniczny musi podać swoje dane identyfikacyjne –
imię,  nazwisko  oraz  urząd  statystyczny,  który  reprezentuje.  Rachmistrz  telefoniczny  jest  również
zobowiązany do poinformowania respondenta o obowiązku przekazania danych w ramach PSR 2020, o
ochronie jego danych osobowych i danych statystycznych. W trakcie spisu będą zbierane dane dotyczące
m. in. użytkowników gospodarstw rolnych, rodzaju i powierzchni użytkowanych gruntów, zużycia nawozów
mineralnych i  organicznych,  pogłowia zwierząt  gospodarskich wg grup wiekowo-użytkowych,  rodzaju
budynków  gospodarskich,  liczby  maszyn  i  urządzeń  w  gospodarstwie  rolnym,  nakładu  pracy  w
gospodarstwie użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

    Dane pozyskane podczas spisu mogą być wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych  oraz  do  aktualizacji  operatów  do  badań  statystycznych,  prowadzonych  przez  służby
statystyki  publicznej.  Osoby  realizujące  prace  spisowe  są  zobowiązane  do  przestrzegania  tajemnicy
statystycznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych pozyskanych w spisie dla innych celów jest
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zabronione  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej.  Powszechny  Spis  Rolny  jest  realizowany  z
zachowaniem  wysokich  standardów  bezpieczeństwa,  przy  wykorzystaniu  nowoczesnych  technik
informatycznych,  a  narzędzia  oraz  procedury  w  zakresie  bezpieczeństwa  danych  stosowane  przez
statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

    Bieżące informacje na temat PSR 2020 zamieszczane są na oficjalnej stronie internetowej gminy w
zakładce Powszechny Spis Rolny 20202 oraz na stronie https:/spisrolny.gov.pl.

Gminne Biuro Spisowe w Siewierzu
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