
Drogi Uczniu! 

Ruszył obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020. Dowiedz się czy do Twojego domu lub do kogoś z  Rodziny 

przyszedł pocztą list Prezesa GUS, mówiący o obowiązku Powszechnego Spisu Rolnego.  

Jeśli tak, pomóż Rodzicom, Dziadkowi, Wujkowi, Sąsiadowi wypełnić ten obowiązek i spisać się. Możesz użyć 

komputera, laptopa lub nawet smartfona – jeśli masz dobry i bystry wzrok. 

List Prezesa GUS: 

   

W lewym górnym rogu listu podany jest numer gospodarstwa rolnego. 

 

Aby dokonać samospisu należy: 

• wejść na stronę spisrolny.gov.pl 

 

 

• zalogować się podając numer gospodarstwa z listu Prezesa GUS i PESEL rolnika 

• Spisać  gospodarstwo przechodząc wszystkie działy formularza: 

 

• DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW 

• DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW 

• DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

• DZIAŁ IV – NAWOŻENIE 

• DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN 

• DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE 

• DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE 

• DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

• DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
                               Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO 

• DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA 

• DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB 

• Proces spisywania można przerwać w dowolnym momencie i kontynuować po ponownym 

zalogowaniu. 



• W razie problemów można zadzwonić na Infolinię spisową 22 27 99999 z prośbą o pomoc lub 

o spisanie przez telefon. 

 

 

Przydatne informacje na temat PSR 2020: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec 

 

Dodatkowo dla osób, które dokonały samospisu Urząd Statystyczny w Rzeszowie przygotował liczne 

konkursy, w tym codzienny konkurs w gazecie Supernowości z możliwością wygrania 200 zł za spisane 

i zgłoszone gospodarstwo rolne http://supernowosci24.pl/konkurs-rolniku-spisz-sie-sam/ 

Uwaga: Każdego dnia wygrywa 6 pierwszych zgłoszonych gospodarstw. Chcesz wygrać, wstań 

wcześniej i o 6 rano wypełnij zgłoszenie podając  numer spisanego gospodarstwa (z listu Prezesa GUS). 

Szczegółowe informacje na temat innych konkursów:   https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-

konkursy/ 

Dziękujemy za udział w samospisie. 

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
Oddział w Tarnobrzegu 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 12, 39-400 Tarnobrzeg 
tel. +48 15 822 99 41 lub 42 
 
SekretariatTNB@stat.gov.pl 
rzeszow.stat.gov.pl 
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