Kogo spisujemy?
Spisem objęte będą gospodarstwa: osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Gospodarstwa osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej podlegające spisowi
to te, które prowadzą działalność rolniczą (PKD sekcja A).
Gospodarstwo rolne osoby fizycznej (gospodarstwo indywidualne) to gospodarstwo użytkowane przez osobę
fizyczną (użytkownika gospodarstwa). Gospodarstwa indywidualne obejmują:


gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych,



gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące
produkcję rolną (roślinną i zwierzęcą) o znaczącej (określonej progami wymienionymi
w załączniku nr 1 do ustawy o PSR 2020) skali, w tym działy specjalne produkcji rolnej.
Za użytkownika gospodarstwa rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest
właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa, czy też użytkuje je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.
Do spisu został utworzony wykaz gospodarstw rolnych podlegających spisowi. Powstał na bazie Operatu do
Badań Rolniczych i został uaktualniony innymi danymi ze źródeł poza statystycznych (KRUS, ARiMR, i in.) według
stanu na dzień referencyjny spisu.
Dzień referencyjny badania 1 czerwiec 2020 r.
(o ile nie zaznaczono inaczej)
Spis będzie prowadzony wyłącznie elektronicznie na urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem formularza
elektronicznego (jednakowy formularz dla wszystkich metod). Formularz elektroniczny będzie prowadził
rachmistrza odpowiednimi „ścieżkami” w zależności od odpowiedzi, będzie wyliczał sumy, różnice, automatycznie
przenosił dane z jednego działu do drugiego, będzie też na bieżąco prowadził kontrolę logiczno-rachunkową. W
formularzu elektronicznym do poszczególnych pytań będą również podłączone podstawowe definicje, do których
rachmistrz będzie mógł zajrzeć w każdej chwili.
Jakie dane będziemy zbierać?
Dział I Użytkowanie gruntów (UG)
Dane zbierane w tym dziale dotyczą stanu w dniu 1.06.2020. Spisowi podlegają grunty użytkowane przez
gospodarstwo niezależnie czy użytkownik jest ich właścicielem czy dzierżawcą (umownie bądź bez umowy) lub
użytkuje je z innego tytułu np. deputaty. Spisujemy grunty ogółem łącznie z lasami i gruntami pozostałymi oraz
użytki rolne wg sposobu użytkowania.
Dział II

Powierzchnia zasiewów i inna (PZ)

Zbierane dane dotyczą stanu w dniu 1.06. 2020r. jeżeli nie zaznaczono inaczej. W dziale tym będziemy rozpisywać
całą powierzchnie która jest pod zasiewami zarówno w gruncie, jak również pod osłonami. Uprawy należy wybierać
z listy upraw według ich rodzajów (jare i ozime) i według przeznaczenia (np. na paszę, na ziarno, na spożycie, na
zielonkę). W tym dziale również będą spisywane powierzchnie upraw poplonów zajmujących pole w okresie 12
miesięcy od 2.06.2019 r. do 1.06.2020 r. włącznie.
Dział III Zwierzęta gospodarskie (ZW)
Zbierane dane dotyczą stanu w dniu 1.06.2020 r. W dziale zwierzęta zbierane będą dane o liczbie zwierząt
gospodarskich oraz w przypadku bydła, świń i drobiu o sposobie ich użytkowania. Dla bydła dodatkowo zbierane
są dane o wypasie. Dane dotyczą wszystkich gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie
w celu osiągniecia korzyści gospodarczych, np. produkcji mięsa, mleka i innych produktów zwierzęcych. Spisowi
nie podlegają zwierzęta utrzymywane tylko do celów rekreacyjnych czy łowieckich.

Dział IV

Nawożenie (NA)

Dane zbierane za okres roku tj. od 2.06.2019 r. do 1.06.2020 r. Dane zbierane o ilości zużytych nawozów
w masie towarowej w decytonach lub w litrach pod poszczególne uprawy. Informacje zbierane będą
o nawozach mineralnych, wapniowych i naturalnych.
handlowej. Prócz zużycia nawozów będą pytania

Nawozy będą wybierane z listy nawozów po nazwie

dotyczące

sposobu stosowania nawozów i o sposobie

przechowywania nawozów naturalnych.
Dział V

Ochrona roślin (OR)

Dane zbierane za okres roku tj. od 2.06.2019 r. do 1.06.2020 r. W dziale tym zbierane będą dane o ilości
wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin na poszczególne uprawy, jak również na powierzchni
magazynowej. Informacje uzyskane od respondentów odnośnie znajomości zasad stosowania tych środków.
Dział VI. Budynki gospodarskie (BD)
Dane dotyczą stanu w dniu 1.06.2020 r., będziemy pytać o liczbę budynków gospodarskich i ich pojemność lub
powierzchnię.
Dział VII. Maszyny i urządzenia rolnicze (MA)
Zbierane informacje dotyczą stanu w dniu 1.06.2020 r. W dziale tym zbierać będziemy informację o ciągnikach
i ładowarkach teleskopowych oraz o innych maszynach i urządzeniach rolniczych własnych i wspólnych
znajdujących się w gospodarstwie w dniu referencyjnym badania. Spisowi podlegać będą tylko ciągniki, maszyny
i urządzenia rolnicze, które są wykorzystywane w gospodarstwie do prowadzenia działalności rolniczej
w danym gospodarstwie.
Dział VIII. Działalność gospodarcza (DG)
Dane dotyczą okresu 12 miesięcy kończących się w dniu referencyjnym badania tj. okresu od 2.06.2019 r.
do 1.06.2020 r. włącznie jeżeli nie zaznaczono inaczej. W dziale tym zbierane będą dane dotyczące wartości
produktów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym i spożytych przez gospodarstwo domowe użytkownika
(żywności na samozaopatrzenie). Zakres tematyczny w tym pytaniu będzie również obejmować działalność inną
niż rolnicza ale związaną z gospodarstwem rolnym.
Dział IX. Struktura dochodów (SD)
Dane dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy kończących się w dniu referencyjnym badania tj. okresu od 2.06.2019
r. do 1.06.2020 r. włącznie.
Dział X.

Aktywność ekonomiczna (AE)

Dane zbierane w tym dziale dotyczą aktywności ekonomicznej stałej w okresie ostatnich 12 miesięcy kończących
się w dniu referencyjnym badania tj. okresu od 2.06.2019 r. do 1.06.2020 r. włącznie. Dane
w zakresie bieżącej aktywności ekonomicznej dotyczą okresu 7 dni kończącego się w dniu referencyjnym
badania, tj. tygodnia od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. Dane zbierane o nakładach pracy użytkownika
gospodarstwa i o członków jego rodziny (zamieszkałych z użytkownikiem oraz pomagających nie mieszkających z
użytkownikiem ) w wieku 15 lat i więcej.
Dział XI. Chów i hodowla ryb (RB)
Zbierać będziemy dane o powierzchni stawów lub objętości urządzeń przeznaczonych do chowu i hodowli ryb oraz
gatunki ryb utrzymywanych w tych gospodarstwach w dniu 1.06.2020 r.

