
#liczysiękażdy #liczysięrolnictwo

Podstawowe informacje dotyczące organizacji spisów powszechnych 2020-2021.

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728)
• Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775)

Terminy spisów:
• spis próbny do NSP 2021 od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie wybranych celowo 16 gmin w kraju, po 1 gminie w każdym wo-

jewództwie – w województwie dolnośląskim gmina wiejska Kłodzko, w powiecie kłodzkim.
• Powszechny Spis Rolny PSR 2020 od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Aparat spisowy: 
• Generalny Komisarz Spisowy (Prezes Głównego Urzędu Statystycznego) kieruje pracami spisowymi na terytorium całego kraju. 
• Centralne Biuro Spisowe powołane przez Generalnego Komisarza Spisowego spośród pracowników jednostek statystyki pu-

blicznej.
• Wojewódzki Komisarz Spisowy (Wojewoda) kieruje pracami spisowymi na terenie województwa. Zastępcą Wojewódzkiego 

Komi-sarza Spisowego jest dyrektor Urzędu Statystycznego. 
• Wojewódzkie Biuro Spisowe utworzone przez Wojewódzkiego Komisarza Spisowego do wykonywania prac spisowych, spośród 

pracowników Urzędu Statystycznego. Pracami Wojewódzkiego Biura Spisowego kieruje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spi-
sowego (dyrektor Urzędu Statystycznego). 

• Gminny Komisarz Spisowy – wójt, burmistrz, prezydent miasta, kieruje pracami spisowymi na terenie gminy. Gminny Komisarz 
Spisowy wyznacza swojego zastępcę.

• Gminne Biuro Spisowe powołane w każdej gminie w drodze zarządzenia przez Gminnego Komisarza Spisowego spośród pra-
cowników gminy, do wykonywania prac spisowych. 

Rachmistrze w spisie:
• Rachmistrze terenowi zbierają w spisie dane metodą wywiadu bezpośredniego w mieszkaniach. Gminni Komisarze Spisowi 

przeprowadzą w każdej gminie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Rachmistrzem może 
być każda osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie danej gminy, posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie, posiada-
jąca co najmniej średnie wykształcenie, ciesząca się nieposzlakowaną opinią i nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  
przestępstwo. Rachmistrze terenowi zatrudniani będą na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystyczne-
go. 

Wynagrodzenie rachmistrzów terenowych:
• w PSR 2020 – 37 zł brutto za każdy przeprowadzony bezpośredni wywiad z użytkownikiem gospodarstwa rolnego skutkujący 

prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego,
• w NSP 2021 – 7 zł brutto za każdą prawidłowo spisaną osobę.

• Rachmistrze telefoniczni zbierają dane w spisie metodą wywiadu telefonicznego, wspieranego programem komputerowym. 
Rachmistrzów telefonicznych do pracy deleguje dyrektor Urzędu Statystycznego spośród pracowników Urzędu Statystycznego. 

Nowoczesne metody zbierania danych stosowane w spisach:
• formularze elektroniczne to jedyna forma zbierania danych od respondentów (całkowity brak formularzy papierowych w spi-

sach).
• szerokie zastosowanie samospisu internetowego, który będzie głównym kanałem spisowym. Na stronie internetowej GUS 

będzie ogólnie dostępna aplikacja do wypełnienia formularza w samospisie. Dla osób, które będą chciały dokonać samospisu,  
a nie będą miały dostępu do Internetu, planowane jest uruchomienie na czas zbierania danych stanowisk komputerowych  
posadowionych w instytucjach publicznych (urzędy statystyczne, urzędy gmin, szkoły itp.), tzw. spisomaty. 

• wywiad telefoniczny prowadzony będzie przez rachmistrzów telefonicznych, wspierany programem komputerowym.
• wywiad bezpośredni prowadzony będzie przez rachmistrzów terenowych przy użyciu przenośnych terminali w mieszkaniach, 

których nie udało się spisać w samospisie lub telefonicznie. 

Zakres podmiotowy PSR 2020:
Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych i w gospodarstwach rolnych osoby prawnej lub jednostki  
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
Gospodarstwo indywidualne to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną o powierzchni:
a) 1 ha użytków rolnych i więcej,
b) poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję 
rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy;

https://wroclaw.stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/
https://rolny.spis.gov.pl/
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Zakres informacji zbieranych w PSR 2020:
• Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych (imię / imiona i nazwisko; data urodzenia; płeć;  

numer PESEL; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; siedziba gospodarstwa rolnego; współrzędne geograficzne  
gospodarstwa rolnego; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; adres poczty elektronicznej (e-mail).

• Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstw rol-
nych (nazwa; numer identyfikacyjny REGON; adres siedziby podmiotu; siedziba gospodarstwa rolnego; współrzędne geograficzne 
gospodarstwa rolnego; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; adres poczty elektronicznej (e-mail).

• Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego (sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych;  
zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego; udział w dochodach  
gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy 
najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą;

• Powierzchnia: gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym, zasiewów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, upraw roślin przeznaczonych 
do przyorania, uprawianych jako plon główny, poplonów, szkółek drzew i krzewów, upraw trwałych według gatunków drzew  
i krzewów, 

• Pogłowie zwierząt gospodarskich.
• Chów i hodowla ryb.
• Liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym.
• Korzystanie w gospodarstwie rolnym z maszyn lub urządzeń, niebędących własnością użytkownika tego gospodarstwa;
• Zużycie nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych;
• Powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi;
• Powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi;
• Zużycie nawozów naturalnych;
• Liczba zabiegów środkami ochrony roślin zastosowanych na powierzchnię upraw, magazynową;
• Informacje o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin;
• Samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin;
• Liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym : 
• Pracujący w gospodarstwie rolnym.

Zakres podmiotowy NSP 2021:
• Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. obejmuje się:

1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami;

2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zakres informacji zbieranych w NSP 2021:
• Charakterystyka demograficzna (płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa);
• Aktywność ekonomiczna (bieżący status aktywności zawodowej, lokalizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, 

zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świadczeń) ;
• Poziom wykształcenia.
• Niepełnosprawność (samoocena niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdol-

ności do pracy; grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
• Migracje wewnętrzne i zagraniczne (okres zamieszkania w obecnej miejscowości; miejsce poprzedniego zamieszkania w Rzeczy-

pospolitej Polskiej; miejsce zamieszkania rok przed spisem; fakt przebywania kiedykolwiek za granicą; rok przyjazdu albo powrotu 
do Rzeczypospolitej Polskiej; miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą); kraj prze-
bywania i rok wyjazdu z Rzeczypospolitej Polskiej (dla osób przebywających czasowo za granicą).

• Charakterystyka etniczno-kulturowa (narodowość – przynależność narodowa lub etniczna; język, którym posługują się osoby  
w kontaktach domowych; wyznanie – przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego).

• Gospodarstwa domowe i rodziny (stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego; tytuł prawny do zajmowa-
nego mieszkania.

• Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki): rodzaj pomieszczeń mieszkalnych; stan zamieszkania 
mieszkania; własność mieszkania; liczba osób w mieszkaniu;  powierzchnia użytkowa mieszkania; liczba izb w mieszkaniu; wy-
posażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne; rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania; tytuł prawny 
zamieszkiwania mieszkania; rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie; stan zamieszkania budynku; wyposażenie bu-
dynku w urządzenia techniczne; powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku; liczba izb w budynku; własność budynku; liczba 
mieszkań w budynku; rok wybudowania budynku.

https://wroclaw.stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/
https://rolny.spis.gov.pl/

