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Przypomnijmy, spis 
trwał od 1 września do koń-
ca listopada. Obejmował 
wszystkie gospodarstwa 
w Polsce, a uczestniczyli 
w nim rolnicy indywidualni 
oraz gospodarstwa prowa-
dzone przez przedsiębior-
stwa rolne. Było to najważ-
niejsze badanie statystyczne 
gospodarstw rolnych realizo-
wane raz na 10 lat – zgodnie 

z ustawą o Powszechnym 
Spisie Rolnym, rozporządze-
niem Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europejskiej 
oraz rekomendacjami Orga-
nizacji Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa. Dodać przy tym 
warto, że spisy rolne odby-
wają się w tym samym okre-
sie we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Wszystko 
po to, by móc porównywać 
dane statystyczne w zbliżo-
nych warunkach.

– Dane, zebrane pod-
czas spisu, są bardzo waż-
ne. Pozwalają dokładnie 
scharakteryzować polskie 
rolnictwo i dostarczają od-
powiedzi na pytanie, w jakiej 
ono jest kondycji i czy jest 
w stanie konkurować na 
rynku międzynarodowym. 
Zostaną wykorzystywane 
do opracowania programów 
rozwojowych polskiego 
rolnictwa i obszarów wiej-
skich. Posłużą też władzom 
lokalnym i centralnym do 

podejmowania trafnych 
decyzji strategicznych, op-
artych na analizie danych, 
które wpłyną na codzienne 
życie wszystkich mieszkań-
ców naszego regionu i kraju 
– informuje Agnieszka Szlu-
bowska.

Dzięki pozyskanym 
podczas spisu danym 
można lepiej monitorować 
i kształtować politykę rolną 
– zarówno krajową (w tym 
również lokalną oraz regio-
nalną), jak i unijną. Uzysku-
jemy informacje niezbędne 
do planowania polityki żyw-
nościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw 
rolnych itd. Co ważne, dane 
uzyskane ze spisu przekła-
dają się wprost na finanse 
rolników, bowiem na ich 
podstawie jest projektowa-
na i monitorowana wspólna 
polityka rolna oraz usta-
lane są wysokości dopłat 
w kolejnych latach. Samym 
rolnikom wyniki spisu po-
zwalają także ocenić zmia-
ny w produkcji roślinnej 
i zwierzęcej ich regionu, 
a tym samym opłacalność 
produkcji.

Jak przebiegł tego-
roczny spis rolny? Dyrektor 
Urzędu Statystycznego 

w Krakowie podkreśla, że 
małopolscy rolnicy wzoro-
wo wywiązali się ze swego 
obowiązku (a dotyczył on 
ponad 150 tys. gospodarstw 
rolnych). W badaniu wzię-
ło udział blisko 100 proc. 
rolników. Większość z nich 
spisała się telefonicznie lub 
przez internet. W wyjątko-
wych sytuacjach wywiady 
przeprowadzali rachmi-
strzowie spisowi z zachowa-
niem wszelkich standardów 
bezpieczeństwa. W Mało-
polsce pracowało ich blisko 
550.

– Dziękuję za liczny 

udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 w wo-
jewództwie małopolskim, 
mimo trudnego czasu 
pandemii koronawirusa. 
Składam podziękowanie za 
Państwa zaangażowanie, 
życzliwość, solidarność, 
wyrozumiałość oraz pomoc 
w przekazywaniu informacji 
o spisie innym rolnikom, są-
siadom, rodzinie oraz wza-
jemne wsparcie w realizacji 
badania. W szczególności 
bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy dopełnili ustawo-
wego obowiązku i samo-
dzielnie spisali się przez 

internet – mówi Agnieszka 
Szlubowska.

Na koniec przypomnij-
my, że zakończony właśnie 
spis rolny jest preludium 
przed najważniejszym 
badaniem statystycznym 
w Polsce: przyszłorocz-
nym Narodowym Spisem 
Powszechnym Ludności 
i Mieszkań. Rozpocznie się 
on 1 kwietnia i potrwa do 
końca czerwca. – Liczymy na 
Państwa uczestnictwo w tym 
ważnym badaniu, bo liczymy 
się dla Polski – podkreśla 
dyrektor Szlubowska.
Paulina Szymczewska

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020
W całej Polsce, w tym również w województwie mało-
polskim, zakończył się właśnie Powszechny Spis Rolny 
2020, który trwał trzy miesiące. – Bardzo dziękujemy ma-
łopolskim rolnikom za liczny udział w tym jakże ważnym 
badaniu – mówi Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Krakowie i zastępca wojewódzkiego 
komisarza spisowego.


