
 

 

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy! 

 

Jak wiecie na terenie całego kraju od 1 września br. realizowany jest Powszechny Spis Rolny. Potrwa on 

do 30 listopada 2020 r. 

Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. 

Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę 

rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy. Dane zebrane w spisie 

rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, realnie 

przekładają się na wielkość środków, które Polska otrzymuje na programy rozwojowe dla rolnictwa. 

Zwracam się do wszystkich Użytkowników gospodarstw rolnych zamieszkałych na terenie gmin 

należących do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. 

Weźcie udział w spisie korzystając z metody samospisu internetowego. Wspólnie wykażmy się poczuciem 

odpowiedzialności społecznej oraz zrozumieniem zasady bycia obecnym w życiu kraju i lokalnej społeczności. 

Przekazując dane o swoim gospodarstwie miejmy wpływ na kształtowanie polityki rolnej na wszystkich 

szczeblach jej kształtowania. 

Samospis internetowy można dokonać wykorzystując interaktywną aplikację znajdującą się na stronie 

https://spisrolny.gov.pl/. Są na niej dostępne informacje o sposobach logowania się do formularza, jak również 

instrukcja obsługi aplikacji.  

W przypadku braku dostępu do Internetu lub trudności w dokonaniu samospisu możliwe jest spisanie 

się poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się 

przez telefon”. 

W takim przypadku możliwe jest także dokonanie samospisu w siedzibach Urzędów Gmin, w których 

udostępnione zostały stanowiska spisowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego. 

Pracownicy Urzędów zapewnią niezbędną pomoc w wypełnieniu formularza.  

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski 

obowiązek! 

 

 

 

https://spisrolny.gov.pl/


 

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego uprzejmie informuje, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.  

 

Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat 

rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego 

rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w małych 

ojczyznach, jakimi są gminy. 

 

Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do przeprowadzenia samospisu 

internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie 

https://spisrolny.gov.pl/.  

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i dokonanie spisania się 

przez Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro. 

 

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na 

infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. 

Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta. Zorganizowane są 

w nich stanowiska spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników gminy 

przy wypełnianiu formularza.  

 

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy 

w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja 

epidemiczna na to pozwoli, od 1 października br. dane będą także zbierane przez 

rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.  

 

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz 

obywatelski obowiązek! 

 

https://spisrolny.gov.pl/
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