
  

         

 

Rozpoczął się spis rolny! 

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się 

Powszechny Spis Rolny 2020.  

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.  

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny 

sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie 

internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z 

komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna 

przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS. 

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1 

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl  

 

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym! 

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w 

Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. 

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane 

wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. 

Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki - na wyznaczonym stanowisku w holu 

budynku w godzinach pracy urzędu.  

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie 

oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać 

z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.   

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych 

obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń 

======================================================================================== 

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym? 
 

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, 

nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z 

obowiązkowej metody samospisu internetowego.  

 

Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa 

rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest 

się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy 

grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. 

 

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. 

 

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1. 

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl  
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