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Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego 

pisma dotyczącego kolejnej edycji Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020), który zgodnie 

z ustawą z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. zostanie 

przeprowadzony przez służby statystyki publicznej na terenie kraju w dniach 1.09.-30.11. 

2020r., informuje, co następuje.

Dane zebrane w spisie są niezwykle istotne dla systemu informacyjnego Polski oraz 

krajowej i unijnej polityki rolnej. Posłużą one m.in. do opracowania programów rozwojowych 

polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji 

społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników, jak również o prowadzonej produkcji 

rolnej. Udział w spisie jest bardzo ważny z punktu widzenia uzyskania jak najwyższej jakości 

i kompletności wyników.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę o wsparcie działań mających na celu 

popularyzację spisu wśród użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa 

śląskiego.

Pomoc w dotarciu z informacjami o spisie do rolników poprzez różne kanały komunikacji, 

(np. strona WWW, konto w mediach społecznościowych - Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube) ma duże znaczenie w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

Powiatowi Lekarze Weterynarii
-wszyscy-

Nasz znak: WIW.ZOZ.CHZ.9112.1.2020
Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

Katowice, dnia  7 września 2020r.
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Uprzejmie proszę również o możliwość wykorzystania innych form komunikacji 

z rolnikami, takich jak: system powiadamiania SMS/mail, gazeta/informator - w wersji 

papierowej lub elektronicznej, tablice ogłoszeń papierowych lub elektronicznych/monitory 

reklamowe itp.

Możliwość zastosowania różnorodnych form popularyzacji spisu będzie doskonałą okazją 

dotarcia do użytkowników gospodarstw rolnych objętych obowiązkiem spisowym z informacją 

o terminie, metodach spisu i jego zakresie przedmiotowym. Ważne jest, aby informacja 

o obowiązku wzięcia udziału w spisie dotarła do każdego rolnika na terenie naszego 

województwa. Popularyzacja i uświadomienie znaczenia spisu z pewnością przełoży się 

na sprawną realizację tego ogromnego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym proszę o zaangażowanie w promocję Powszechnego Spisu 

Rolnego 2020 na terenie województwa. Informacje w ww. kwestii można uzyskać kontaktując 

się z Urzędem Statystycznym w Katowicach poprzez e-mail: promociaKCE PSR2020@stat.gov.pl 

lub tel.: 32 779 12 34., a także na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem 

https://spisrolny.gov.pl/. 
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