  

   
       
 
   

     


 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
dodatkowo
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00
w soboty
i niedziele w godzinach od 8:00 do 18:00
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/
/
/
   z telefonów stacjonarnych (połączenie
bezpłatne),

 00 00 111 z telefonów komórkowych (cena połączenia
zgodnie z cennikiem operatora).
oraz pod numerem
Gminnego
Biura Spisowego
2
2
1 1
1(cena połączenia zgodnie z
w DzierŜoniowie
cennikiem operatora).

Wi3cej informacji o spisach na stronach:
1. Powszechny Spis Rolny 2010
http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm
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2. Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka 5 2011
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

W dniach od 1 wrze nia do 31 pa dziernika 2010 r. (według stanu na dzie 30 czerwca
2010 r., godz. 2400) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony
Powszechny Spis Rolny.
PSR 2010 b dzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przyst pienia Polski do Unii
Europejskiej. Spis b dzie przeprowadzony obowi zkowo, w zbli onym terminie i zakresie
tematycznym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Spisem zostan obj te gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie maj cych osobowo ci prawnej.

Zakres zbieranych informacji:
•

dane u ytkowników oraz cechy adresowe siedziby gospodarstwa rolnego

•

dane o gospodarstwach rolnych, w tym dotycz ce:
− u ytkowania gruntów i powierzchni zasiewów
− zwierz t gospodarskich
− ci gników, maszyn rolniczych i urz dze
− zu ycia nawozów
− pracuj cych w gospodarstwie rolnym
− struktury dochodów gospodarstwa domowego z u ytkownikiem gospodarstwa
rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa
− dane o metodach produkcji rolniczej (wpływie rolnictwa na  rodowisko) –

Metody zbierania danych spisowych
Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 nie b dzie formularzy papierowych. Po raz
pierwszy w spisie powszechnym zostan u yte formularze elektroniczne, do których jako
pierwsze zostan wprowadzone informacje pochodz ce ze  ródeł administracyjnych. Dane
te b d nast pnie potwierdzane lub aktualizowane i uzupełniane przez respondentów podczas
samopisu internetowego oraz przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych
w czasie wywiadów bezpo rednich.
Dane od respondentów zbierane b d poprzez:
•

Samopis internetowy, który rozpocznie si ju pierwszego dnia spisu, tj. 1 wrze nia
i potrwa do 17 pa dziernika 2010 r. Metoda ta jest najdogodniejsz metod spisywania dla
respondentów. Osoby posiadaj ce dost p do Internetu b d mogły, po wprowadzeniu
loginu i hasła, uruchomi formularz elektroniczny dla danego gospodarstwa
z wypełnionymi cz ciowo danymi. Dane te mo na b dzie zweryfikowa , a cały
formularz uzupełni o brakuj ce informacje. Formularz b dzie mo na wypełnia etapami,
ale nie dłu ej ni przez 14 dni od zalogowania. B dzie on dost pny na stronie
www.spis.gov.pl.

•

Wywiad telefoniczny, który b dzie realizowany w dniach od 8 wrze nia do 31
pa dziernika 2010 r. przez ankieterów statystycznych przy wykorzystaniu specjalnej
aplikacji call center. Ankieter telefonuj c do respondentów powinien, w celu
uwiarygodnienia swojej osoby, poda dane identyfikacyjne (imi i nazwisko, numer
identyfikacyjny oraz urz d statystyczny, do którego nale y).

•

Wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego - zostanie przeprowadzony
w dniach 8 wrze nia - 31 pa dziernika 2010 r. z respondentami, dla których nie udało si
zebra informacji metodami opisanymi wy ej. Rachmistrz przeprowadzi bezpo redni
wywiad z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przeno nym
urz dzeniu elektronicznym typu hand-held.

Tajemnica statystyczna
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne, zbierane i gromadzone w ramach
prac spisowych, s poufne i podlegaj szczególnej ochronie w ramach tajemnicy
statystycznej, na zasadach okre lonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej. Zebranych danych rachmistrz nie mo e kopiowa , upublicznia
ani udost pnia innym osobom.
Naruszenie tajemnicy statystycznej poci ga za sob skutki prawne przewidziane w art.
54 i 55 ustawy o statystyce publicznej.
Informacje zebrane w spisie b d wykorzystane wył cznie do zbiorczych opracowa
statystycznych.

Poufno  i bezpiecze stwo zebranych danych
Rachmistrz spisowy to osoba zatrudniona do zbierania informacji poprzez wywiad
bezpo redni, która m.in.:
•

Zło yła pisemne przyrzeczenie o bezwzgl dnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej,

•

Została przeszkolona w zakresie sposobu przeprowadzania spisu,

•

Składaj c wizyt musi posiada umieszczony na widocznym miejscu identyfikator
zawieraj cy zdj cie oraz imi i nazwisko rachmistrza, piecz urz du statystycznego
i podpis dyrektora urz du statystycznego, który wydał identyfikator.

