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Drogi UczniU!
Dzienniczek, który masz przed sobą jest 

źródłem informacji o jednym z najważniej-
szych badań statystycznych przeprowadza-
nych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
wraz ze wszystkimi urzędami statystycznymi 
krajów Unii Europejskiej (UE). Badaniem tym 
jest Powszechny Spis Rolny. Decyzję o jego 
przeprowadzeniu podejmuje Sejm i Senat, 
a akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej. Pracami spisowymi na terenie całego kraju kieruje Generalny Komisarz 
Spisowy. Funkcję tę pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Powszechne spisy rolne przeprowadzane są co kilka lat. Ostatni odbył się w 2002 r. 
Spis rolny polega na tym, że w jednym czasie na terenie całego kraju od wszystkich rol-
ników są zbierane informacje na temat ich gospodarstw rolnych. Dane zebrane w ten 
sposób prezentuje się w tablicach i na wykresach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, ile 
jest gospodarstw rolnych w poszczególnych rejonach naszego kraju i ogółem w Polsce. 
Poznasz również, jaka jest ich powierzchnia, liczba zwierząt gospodarskich, powierzch-
nia zasiewów poszczególnych roślin, ilość stosowanych nawozów, jaka jest działalność 
zawodowa rolników i ich rodzin itp.

Rok 2009 był  rokiem przygotowań do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolne-
go w 2010 r. (PSR 2010). Najważniejszym etapem tych prac był próbny spis rolny, który 
odbył się w dniach od 14 września do 23 października 2009 r. w czterech wytypowa-
nych gminach wiejskich. 

Natomiast Powszechny Spis Rolny 2010 odbędzie się w dniach od 1 września 
do 31 października 2010 r. i obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.

Zachęcam Cię do zapoznania się z treścią dzienniczka i informacjami o spisie rolnym 
umieszczonymi na stronach internetowych GUS. Już niedługo do gospodarstwa Twoich 
rodziców przyjdzie rachmistrz spisowy. Postaraj się bacznie obserwować kolejne etapy 
prac spisowych, dzięki czemu zyskasz wiedzę o celu, organizacji i znaczeniu spisów oraz 
będziesz mógł pomóc rodzicom w czasie spisu. Szczególnie liczymy na Twoją pomoc  
w trakcie samospisu przez Internet.

Jednocześnie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Ci dobrych wyni-
ków w nauce, miłej atmosfery w gronie koleżanek i kolegów, interesujących zajęć oraz 
satysfakcji z udziału w naszej akcji przybliżającej wiedzę o spisach powszechnych.

        Serdecznie pozdrawiam

Prof. dr hab. Józef Oleński
Prezes GUS – Generalny Komisarz Spisowy

Warszawa, 1 września 2010 r.



NAjwAżNiejSZe iNfORmAcje, Z KtóRymi POwiNieNeś Się ZAPOZNAć

KAleNDARiUm SPiSOwe

SPIS PRóbNy DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2010 R. 
 14 września 2009 r. – rozpoczęcie spisu próbnego do PSR 2010,
 23 października 2009 r. – zakończenie spisu próbnego do PSR 2010

POWSZECHNy SPIS ROLNy 2010 (PSR 2010)
 1 – 16 czerwca 2010 r. – nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
 9 – 23 sierpnia 2010 r. – obchód przedspisowy gospodarstw rolnych,
 1 września 2010 r. – rozpoczęcie Powszechnego Spisu Rolnego 
 (według stanu1 na dzień 30 czerwca 2010 r.),
 1 września – 17 października 2010 r. – samospis internetowy,
 8 września –  31 października 2010 r. – wywiad telefoniczny,
 8 września – 31 października 2010 r. – obchód rachmistrzów spisowych 

 z wykorzystaniem przenośnych urządzeń elektronicznych,
 31 października 2010 r. – zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego.

SPiS KONtROlNy w wylOSOwANycH GOSPODARStwAcH ROlNycH
 3 listopada 2010 r. – rozpoczęcie spisu kontrolnego,
 10 listopada 2010 r. – zakończenie spisu kontrolnego.

iNfORmAcje PODcZAS POwSZecHNeGO SPiSU ROlNeGO ZBieRANe BęDĄ 
weDŁUG:

stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. o godzinie 2400:
 użytkowanie gruntów,
 powierzchnia zasiewów,
 pogłowie zwierząt gospodarskich,
 prowadzenie działalności rolniczej,
 ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze.

lub z 12 miesięcy (od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.)2 poprzedzających spis:
 struktura dochodów gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa 
rolnego,

 aktywność ekonomiczna,
 zużycie nawozów mineralnych, wapniowych oraz organicznych pochodzenia 
zwierzęcego,

 prowadzenie działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospo-
darstwem rolnym.

1  Stan to ilość lub wielkość czegoś w określonej chwili stanowiącej umowną datę.
2  Suma zdarzeń z tego okresu, np. łączna ilość zużytych nawozów.
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HiStORiA SPiSów POwSZecHNycH

Pierwsze informacje liczbowe o ludności ziem polskich zaczęły się pojawiać już 
w Średniowieczu, m.in.: w Kronice Galla Anonima (ok. 1113–1116) i bullach papie-
skich, a od XV wieku także w księgach uposażeń biskupstw. Od XVI wieku zaczęto 
również wymieniać liczby mieszkańców w państwowych rejestrach podatkowych 
i lustracjach królewszczyzn sporządzanych głównie do celów podatkowych i woj-
skowych.

Pierwszym ogólnokrajowym spisem ludności na ziemiach 
polskich był spis pod nazwą „lustracja dymów i podanie lud-
ności” przeprowadzony na podstawie Konstytucji z 22 czerw-
ca 1789 r. uchwalonej przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Spis 
objął ludność wiejską i miejską, pomijając szlachtę i ducho-
wieństwo. Wyniki spisu miały posłużyć do powzięcia uchwa-
ły w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów 
utrzymania stałej stutysięcznej armii. Inicjatorem aktów praw-
nych i autorem tabel statystycznych spisu z 1789 r. był poseł 
hrabia fryderyk józef moszyński (1737–1818). Spis ten zali-

czył Polskę do czołówki krajów, które takie badanie potrafiły przeprowadzić.
Dla uczczenia tego wydarzenia, Rada Główna Polskiego Towarzystwa Staty-

stycznego, wspólnie z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk 
oraz Głównym Urzędem Statystycznym, ustanowiły dzień 9 marca dorocznym 
Dniem Statystyki Polskiej. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2009 r. 
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po spisie  
z 1789 r. prze-
p r o w a d z o n e 
zostały kolejne 
spisy ludno-
ści: w Księstwie 
Wa r s z a w s k i m 
w latach 1808  
i 1810; w Króle-
stwie Polskim 
w latach 1827  
i 1897; w Gali-
cji,  co 10 lat, od 
1857 r. do 1910 
r.; w zaborze pru-
skim, co 5 lat, od 
1871 r. do 1910 r.
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HiStORiA SPiSów POwSZecHNycH (DOK.)

Główny Urząd Statystyczny powołany na mocy Reskryptu Rady Regencyjnej 
dnia 13 lipca 1918 r., po uchwaleniu ustawy z dnia 21 października 1919 r. o orga-
nizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), rozpoczął przygo-
towania do pierwszego powszechnego spisu ludności na całym obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Przeprowadzony on został w 1921 r.

Do chwili obecnej w Polsce przeprowadzono osiem spisów powszechnych 
ludności i mieszkań (1921, 1931, 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002), jeden spis 
sumaryczny w 1946 r. oraz trzy spisy reprezentacyjne (mikrospisy) w latach: 1974, 
1984 i 1995. 

Przeprowadzono również pięć powszechnych spisów rolnych. Cztery z nich 
przeprowadzone zostały razem ze spisami ludności w latach: 1950, 1960, 1970 
i 2002, a jeden oddzielnie w 1996 r. Ludność związana z indywidualnymi gospo-
darstwami rolnymi była również wyodrębniona w reprezentacyjnych spisach lud-
ności w latach: 1974, 1984, 1995. 

Spis ludności wiejskiej związanej z rolnictwem przeprowadzony został jako jed-
nora-zowe badanie reprezentacyjne w 1982 r., natomiast pełne spisy rolnicze od-
były się w latach 1976 i 1986. Przeprowadzono jeszcze reprezentacyjny spis rolny 
w 1994 r.

Pierwsza siedziba Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1919–1939, róg 
ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.
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ORGANiZAcjA i ReAliZAcjA PSR 2010

Pracami w zakresie przygotowania, przeprowadzenia, opracowania oraz udo-
stępnienia wyników spisu kierują:

Generalny Komisarz Spisowy –  
całością prac spisowych

Dyrektor centralnego Biura Spisowego (cBS) –  
organizacją i realizacją spisu

wojewódzcy Komisarze Spisowi – 
tworzą

16 wojewódzkich Biur Spisowych (wBS) –  
kierowanych przez Zastępców, tj. Dyrektorów 

Wojewódzkich Urzędów Statystycznych

Gminni Komisarze Spisowi – tworzą Gminne Biura Spisowe (GBS)

wojewodowie są wojewódzkimi komisarzami spisowymi

Do zadań wBS należy w szczególności: nadzór nad przygotowaniem ak-
tualnych wykazów gospodarstw rolnych oraz naborem i przeszkoleniem 
rachmistrzów spisowych; nabór i przeszkolenie ankieterów statystycz-
nych; prowadzenie działalności informacyjno-popularyzacyjnej; kon-
trolowanie pracy rachmistrzów; nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
spisu oraz przeprowadzenie spisu kontrolnego.
 
wójtowie, prezydenci, burmistrzowie są gminnymi komisarzami spisowymi

Do zadań GBS należy w szczególności: przygotowanie aktualnych wyka-
zów gospodarstw rolnych; nabór rachmistrzów i udzielanie im pomocy 
w trakcie przeprowadzania spisu; pośrednictwo w przesyłaniu danych 
spisowych; popularyzacja spisu na obszarze gminy.

Przy urzędach statystycznych w poszczególnych województwach utworzono 
tzw. „call center” czyli zespoły stanowisk do telefonicznego udzielania odpowiedzi 
i ankieto-wania metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerem. w 
każdym z nich pracują ankieterzy statystyczni - specjalnie przeszkoleni pracowni-
cy, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze spisem. Pracownicy ci będą 
także kontaktować się telefonicznie z użytkownikami gospodarstw rolnych w celu po-
zyskania informacji, w zakresie pytań ujętych w elektronicznym formularzu spisowym.
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ZOBOwiĄZANiA mięDZyNARODOwe

W odniesieniu do spisu rolnego obo-
wiązuje rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego3 i Rady4 z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie badań struktury gospo-
darstw rolnych i badania metod produkcji 
rolnej. Ten akt prawny posiada rangę roz-
porządzenia unijnego i obowiązuje wprost  
w systemach prawnych państw członkow-

skich Unii Europejskiej. Polska jest zobowiązana do przestrzegania zasad zawar-
tych w rozporządzeniu. 

Rozporządzenie:

 zapewnia porównywalność wyników spisu pod względem czasowym 
i metodologicznym we wszystkich państwach członkowskich; 

 określa zakres tematyczny spisu, uznany jako podstawowy;
 określa źródła danych;
 przewiduje, że badania struktury gospodarstw rolnych zostaną przepro-

wadzone w roku 2010 jako badanie pełne (spis rolny) oraz w latach 2013  
i 2016 jako badanie reprezentacyjne;

 zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzenia badania metod 
produkcji stosowanych w rolnictwie; 

 dopuszcza przeprowadzenie badania metod produkcji jako badania re-
prezentacyjnego w roku spisu lub roku następnym;

 zakłada, że okres referencyjny5 będzie zgodny z okresem przyjętym dla 
spisu 2010, a wyniki badania powinny zostać przekazane do EUROSTAT-u6 
do końca 2012 roku.

W przypadku wykorzystania innych źródeł administracyjnych niż wskazane  
w wyżej wymienionym. rozporządzeniu państwo członkowskie z wyprzedzeniem 
powiadamia o tym  Komisję Europejską. 

W trakcie przygotowań do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zostały również 
wykorzystane rekomendacje FAO7 zawarte w publikacji „Światowy program spisów 
rolnych rundy 2010 r.” 

Dane ze spisów porównywalne dla wszystkich krajów UE mają dla Komisji Eu-
ropejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na wykorzystanie ich dla potrzeb plano-
wania i realizacji wspólnotowej polityki rolnej.

3  Organ demokratyczny reprezentujący obywateli Unii Europejskiej, który uczestniczy w procesie legislacyjnym (np. uchwalaniu rozpo-
rządzeń i dyrektyw).
4  Główna instytucja decyzyjna UE nazywana wcześniej Radą Ministrów, a obecnie po prostu Radą.
5  Oznacza określony rok kalendarzowy do którego odnoszą się wyniki spisu. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady. 
6  Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich.
7  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa.



8  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

NAjwAżNiejSZe BADANie POlSKieGO ROlNictwA 
POwSZecHNy SPiS ROlNy 2010, który zostanie przeprowadzony w dniach od 

1 września do 31 października 2010 r. (według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., 
o godz. 2400), będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Niezwykle istotne jest, że będzie on przeprowadzony  
w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym, jak w innych państwach członkow-
skich UE.

Spisy rolne to jedyne badania statystyczne, które pozwalają zebrać, opra-
cować i zaprezentować w tak szerokim zakresie dane dla najniższego poziomu 
podziału administracyjnego państwa – jakim jest gmina. Znaczenie informacji 
dostępnej na poziomie lokalnym jest szczególnie ważne dla oceny rozwoju gospo-
darki rolnej na tym terenie, oceny stanu infrastruktury wiejskiej, zmian w strukturze 
i liczbie gospodarstw rolnych.

Spis rolny jest najważniejszym badaniem statystycznym przeprowadzanym co 
kilka lat (przynajmniej co 10 lat) we wszystkich gospodarstwach rolnych w kraju. 

Prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz opracowaniem 
wyników spisu rolnego obejmują następujące etapy:

 prace przygotowawcze, w tym spis próbny,
 spis rolny,
 spis kontrolny,
 opracowanie wyników spisu rolnego,
 udostępnienie i upowszechnienie opracowanych informacji statystycznych.

celem powszechnego spisu rolnego jest:

 zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, czyli za-
pewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych  
i związanych z nimi gospodarstwach domowych, niezbędnej dla 
realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej polityki rolnej i społecz-
nej na wsi,

 analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu 
w 2002 r., w tym przemian po przystąpieniu Polski do UE,

 dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i termi-
nach określonych przez Komisję Europejską,

 wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informa-
cji dla potrzeb organizacji międzynarodowych, takich jak np.: 
FAO, OECD8,

 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i le-
śnych do różnych badań z zakresu rolnictwa  (w latach następ-
nych).

6 7
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SPiS PRóBNy DO PSR 2010

Najważniejszym etapem prac przygotowawczych do PSR 2010 był spis próbny 
Został on przeprowadzony w dniach od 14 września do 23 października 2009 r. na 
terenie następujących gmin wiejskich: 

GNieZNO – woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński; 
KAmień – woj. podkarpackie, powiat rzeszowski;
KOŁOBRZeG – woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski;
RUtKi – woj. podlaskie, powiat zambrowski. 

Spis próbny przeprowadzony został we wszystkich gospodarstwach rolnych 
położonych na terenie 4 gmin wybranych z terenu kraju. Celem realizacji spisu 
próbnego było sprawdzenie wybranych metod badań naukowych oraz rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w powszechnym 
spisie rolnym.

   gminy, w których odbył się spis próbny
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POwSZecHNy SPiS ROlNy 2010

W dniach od 1 września 2010 r. do 31 października 2010 r. powszechnym spi-
sem rolnym objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju.

Do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym zobo-
wiązani są użytkownicy gospodarstw rolnych.

Gospodarstwo rolne – oznacza grunty rolne wraz z gruntami leśny-
mi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeże-
li stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą 
oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Użytkownik gospodarstwa rolnego to osoba faktycznie użytkują-
ca gospodarstwo rolne, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, 
dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu 
i niezależnie od tego, czy grunty wchodzą w skład gospodarstwa 
rolnego czy są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

SPiS ROlNy 2010 PRZePROwADZA Się jAKO BADANie PeŁNe ORAZ jAKO BADA-
Nie RePReZeNtAcyjNe. 

Badaniem pełnym zostanie objętych:
 ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych wynoszą-
cej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą,

 ok. 10 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 
1 ha prowadzących uprawę roślin i chów zwierząt gospodarskich powyżej 
określonych limitów.

Badanie reprezentacyjne obejmie ok. 150 tys. pozostałych gospodarstw rolnych 
(gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą o powierzchni poniżej 1 ha użyt-
ków rolnych, gospodarstwa rolne nieprowadzące działalności rolniczej). 

W ramach spisu rolnego zostanie przeprowadzone również badanie metod 
produkcji rolnej, które obejmie około 200 tys. wylosowanych gospodarstw rol-
nych.
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SPiS KONtROlNy

Spis kontrolny będzie realizowany bezpośrednio po zakończeniu etapu zbiera-
nia danych w spisie powszechnym.
Spis kontrolny:

 przeprowadzony zostanie w dniach od 3 do 10 listopada 2010 r. w wylo-
sowanych gospodarstwach rolnych stanowiących 2% ogółu spisanych go-
spodarstw rolnych,

 polega na sprawdzeniu drogą telefoniczną poprawności zebranych danych. 

będzie wykonywany przez teleankieterów na specjalnie przygotowanym for-
mularzu obejmującym kilka najważniejszych pytań z formularza spisowego. Pełni 
on jednocześnie funkcje kontrolne służące do oceny jakości wypełnienia formula-
rza spisowego.

Po dokonaniu spisu kontrolnego wypełnione formularze będą przekazane do 
wojewódzkiego biura spisowego, gdzie nastąpi porównanie z analogicznym for-
mularzem spisowym.

OPRAcOwANie wyNiKów SPiSU

Na proces opracowania zebranego materiału liczbowego składają się nastę-
pujące grupy czynności: przeprowadzenie kontroli zebranych danych, utworzenie 
uporządkowanego zbioru danych i przygotowanie ich do przetworzenia, prze-
kształcenie danych w zanonimizowany zbiór, przeprowadzenie obliczeń i sporzą-
dzenie tablic wynikowych, realizacja opracowań i analiz statystycznych.

UDOStęPNiANie i ROZPOwSZecHNiANie wyNiKów SPiSU

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 udostępnione zostaną:
 na stronach internetowych GUS, np.:

  spisowe publikacje elektroniczne;
  zestawienia w banku Danych Regionalnych; 

 w formie elektronicznej na płytach CD;
 w formie książkowej (na papierze).

Wyniki PSR 2010 dostarczą informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnic-
twie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowa-
dzonej produkcji rolnej według następujących poziomów podziału terytorialnego:

 kraj,
 województwa,
 podregiony,
 powiaty,
 gminy.



metODy ZBieRANiA DANycH SPiSOwycH

Podstawowym narzędziem do zbierania infor-
macji, stosowanym podczas spisu próbnego i PSR 
2010, jest formularz elektroniczny. 

W tym spisie po raz pierwszy nie będzie użyty 
formularz papierowy.

formularze elektroniczne do spisu rolnego 
będą spersonalizowane i wypełnione częściowo 
danymi o gospodarstwach rolnych pozyskanymi 
z dostępnych źródeł administracyjnych9. Takimi 
formularzami posługiwać się będą ankieterzy sta-
tystyczni i rachmistrze spisowi. W trakcie samospi-
su formularz on-line określonego gospodarstwa 
rolnego będzie dostępny wyłącznie dla danego 
użytkownika tego gospodarstwa.

metody zbierania danych spisowych to:

samospis internetowy (CAII)10 – dla respondentów, którzy wyrażą chęć doko-
nania samospisu przez Internet dostępny będzie formularz elektroniczny on-line 
dla danego gospodarstwa rolnego, który należy sprawdzić i uzupełnić brakujący-
mi informacjami. Respondenci będą mogli również dokonać samospisu na tzw. 
„czystym” formularzu elektronicznym off-line, który po wypełnieniu będzie moż-
na przesłać pocztą elektroniczną lub przekazać na nośniku (CD lub pendrivie) do 
określonego gminnego lub wojewódzkiego biura spisowego;
wywiad telefoniczny (CATI)11 – realizowany przez ankieterów statystycznych 
przy pomocy specjalistycznej aplikacji call center. Do ankietowania tą metodą 
wybierane będą gospodarstwa, które już częściowo mają wypełniony formularz 
spisowy (z systemów administracyjnych lub samospisu internetowego) i pozosta-
ło im niewiele informacji do uzupełnienia. Warunkiem skierowania gospodarstwa 
do spisu metodą CATI jest dostępny numer telefonu. Ponadto do spisu tą metodą 
będą kierowane formularze gospodarstw nieprowadzących działalności rolniczej, 
tj. nie wymagające wprowadzenia wielu danych. Ankieter, telefonując do respon-
denta, powinien podać swoje dane (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz 
nazwę urzędu, którego jest pracownikiem) w celu uwiarygodnienia swojej osoby, 
łącznie ze sposobem ich weryfikacji, jeśli respondent wyrazi takie życzenie;
wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI)12 – przeprowadzony 
zostanie w gospodarstwach rolnych, dla których nie udało się zebrać informacji 
metodami opisanymi wyżej. Rachmistrze spisowi przeprowadzą wywiad bezpo-
średni w terenie, z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego 
na przenośnym urządzeniu elektronicznym typu hand-held.

 9  Administracyjne źródła danych to np. rejestry prowadzone przez administrację rządową i samorządową.
10 Computer Assisted Internet Interview.
11 Computer Assisted Telephone Interview.
12 Computer Assisted Personal Interview.
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ADmiNiStRAcyjNe ŹRóDŁA iNfORmAcji w PSR 2010

Dotychczas w spisach rolnych jedynym źró-
dłem informacji o gospodarstwie rolnym były in-
formacje pozyskiwane bezpośrednio od rolników. 

w trakcie wywiadu bezpośredniego, przepro-
wadzanego przez rachmistrza spisowego, uzyskane 
dane były zapisywane na formularzach papiero-
wych.

w Powszechnym Spisie Rolnym 2010, po raz pierwszy zostaną wykorzy-
stane informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych, m.in. z:

 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 Ministerstwa Finansów (MF),
 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych (GIJHARS),

 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Oznacza to, że dane w pierwszej kolejności pobierane są z wybranych syste-
mów informacyjnych administracji publicznej i systemów pozaadministracyjnych 
oraz wprowadzane do elektronicznego formularza gospodarstwa rolnego. 

będą to podstawowe dane o rolniku i jego gospodarstwie rolnym, m.in. dane 
adresowe, jak i ogólne informacje dotyczące gospodarstwa rolnego (powierzchnia 
ogólna gospodarstwa, powierzchnia użytków rolnych, gruntów leśnych w gospo-
darstwie, liczba zwierząt gospodarskich itp.). 

Pozostałe informacje zostaną zebrane bezpośrednio od respondentów w ra-
mach samospisu przez Internet lub przez ankieterów statystycznych i rachmi-
strzów spisowych.

Dane wprowadzone przez rachmistrza do formularza elektronicznego za po-
mocą urządzenia typu hand-held będą szyfrowane i przekazywane za pomocą 
elektronicznych łączy na bieżąco, zaraz po zakończeniu wywiadu, do zbiorczej 
bazy danych.

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie dla rachmistrza spisowego i żad-
na inna osoba nie może się nim posługiwać.
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SAmOSPiS iNteRNetOwy NAjwyGODNiejSZĄ fORmĄ SPiSU 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego daje możliwość wykorzystania w sta-
tystyce publicznej nowoczesnych metod badawczych i technik. Powszechny Spis 
Rolny będzie po raz pierwszy realizowany z wykorzystaniem systemów informacyj-
nych administracji publicznej i systemów pozaadministracyjnych oraz przy użyciu 
nowoczesnych urządzeń elektronicznych i Internetu.

jednym z jego najważniejszych elementów jest samospis internetowy. 
Metoda ta jest już powszechnie stosowana w wielu krajach, z zachowaniem tajem-
nicy statystycznej i poszanowaniem wolności i praw osób. 

Poszczególne sposoby zbierania i weryfikacji danych spisowych zorganizowane 
są w taki sposób, aby umożliwić wszystkim swobodne skorzystanie z samospisu 
oraz uniknąć sytuacji podwójnego spisywania.

Respondenci, tj. użytkownicy gospodarstw rolnych objętych spisem, będą 
mogli samodzielnie, w określonym czasie, wypełnić formularz elektroniczny.

Samospis internetowy rozpocznie się już pierwszego dnia spisu, czyli 1 wrze-
śnia 2010 r., a zakończy się 17 października 2010 r. Jest to najbardziej dogodna 
forma spisu. Formularz  można wypełniać o każdej porze, a nawet podzielić go na 
etapy, w zależności od ilości czasu wolnego, jakim dysponuje respondent. 

Szczegółowe informacje, w jaki sposób można dokonać samospisu znajdują 
się na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl) oraz spisów powszechnych
(www.spis.gov.pl).
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SAmOSPiS iNteRNetOwy NAjwyGODNiejSZĄ fORmĄ SPiSU (DOK.)

Dla respondentów, którzy wyrażą chęć dokonania samopisu przez Internet, do-
stępny będzie formularz elektroniczny on-line dla danego gospodarstwa rolnego 
(częściowo wypełniony danymi z administracyjnych systemów informacyjnych).

Aby dokonać samospisu należy: uruchomić przeglądarkę internetową, wejść na 
stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl, wybrać formularz identyfikacyjny, 
wpisać swoje dane, wpisać własne hasło (zapamiętać), wpisać w wyznaczone miej-
sce ciąg znaków z obrazka (to dodatkowe zabezpieczenie), przystąpić do wypełnia-
nia formularza. Jeżeli nie wypełni się formularza do końca (przerwie pracę), to należy 
zapisać formularz i wyjść przyciskiem WyLOGUJ. Ponowne uruchomienie polega na 
wpisaniu loginu i zapamiętanego hasła. formularz będzie dostępny przez 14 dni od 
daty pierwszego zalogowania się. Po upływie 14 dni formularz zostanie zablokowa-
ny i skierowany do ankietera statystycznego lub rachmistrza spisowego.

Respondenci będą mogli również dokonać samospisu internetowego na tzw. 
„czystym” formularzu elektronicznym off-line, który po wypełnieniu można prze-
słać pocztą elektroniczną lub przekazać na dowolnym nośniku do określonego 
gminnego lub wojewódzkiego biura spisowego.

w przypadku braku dostępu do internetu program będzie można pobrać  
w gminnych biurach spisowych. Formularze uzyskane drogą internetową, będą 
kontrolowane na bieżąco, a te, które okażą się niekompletne, będą uzupełniane  
w oparciu o dodatkowy wywiad z respondentem.

Poniżej przedstawiony został sposób postępowania z danymi spisowymi w pro-
cesie przetwarzania – z uwzględnieniem anonimizacji13 danych.

13 Anonimizacja, oznacza modyfikację danych tak, by nie można było ich przypisać konkretnej, dającej się ustalić osobie lub miejscu.
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RAcHmiStRZ SPiSOwy U ROlNiKA

Rachmistrz spisowy jest osobą zbierającą informacje na terminalach han-
d-held z użyciem formularzy elektronicznych, poprzez wywiad bezpośredni  
u rolnika.

Rachmistrz spisowy to osoba:

 która złożyła pisemne przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzega-
niu tajemnicy statystycznej;

 która została przeszkolona, jak przeprowadzać spis;
 która ukończyła 18 lat, ma co najmniej średnie wykształcenie i posia-
da podstawową umiejętność obsługi komputera;

 wywodząca się głównie spośród osób zamieszkałych na danym tere-
nie.

W celu realizacji spisu rolnego rachmistrz spisowy składając wizytę rolnikowi 
posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawiera-
jącym: zdjęcie oraz imię i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego 
oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał 
identyfikator.

Rachmistrz spisowy:

 zobowiązany jest do odwiedzenia i spisania wszystkich gospodarstw rol-
nych, według otrzymanego wykazu z Gminnego biura Spisowego;

 nie może samodzielnie wybierać gospodarstw, w których będzie zbierał 
dane;

 zobowiązany jest do zebrania danych według ustalonej metody badania
i pytań zawartych w formularzu elektronicznym;

 nie może modyfikować treści pytań ani sugerować – jego zdaniem – po-
prawnych odpowiedzi i wpływać w żaden inny sposób na ich treść;

 nie może zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu i poprawiać 
danych bez wiedzy i zgody użytkownika gospodarstwa rolnego;

 posługuje się przenośnym urządzeniem elektronicznym, wyposażonym
w specjalnie opracowane oprogramowanie w postaci formularza elek-
tronicznego;

 nie może kopiować, upubliczniać, wykorzystywać w jakikolwiek spo-
sób zebranych danych spisowych ani udostępniać ich innym osobom.
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OBOwiĄZeK UDZielANiA ODPOwieDZi w PSR 2010

Wszyscy rolnicy w Polsce mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania 
spisowe. 

Obowiązek ten wynika z Ustawy o statystyce publicznej oraz Ustawy o po-
wszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

Użytkownicy gospodarstw indywidualnych, a w przypadku ich nieobecności 
inne pełnoletnie osoby będące w gospodarstwie, obowiązani są do udzielenia:

 ścisłych, 
 wyczerpujących, 
 zgodnych z prawdą 

odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa 
udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepi-
sach art. 56 i 57 Ustawy o statystyce publicznej.

wszystkie odpowiedzi osób spisywanych oraz pozyskane informacje i dane 
są objęte tajemnicą statystyczną.

wzór legitymacji rachmistrza spisowego:

Legitymacja ważna jest tylko z dowodem osobistym.
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OBOwiĄZeK i GwARANcjA ZAcHOwANiA tAjemNicy StAtyStycZNej

Podstawą prawną działalności statystyki publicznej jest
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

tajemnica statystyczna to jedna z podstawowych zasad 
statystyki publicznej.

wszystkie zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych dane oso-
bowe i dane indywidualne są poufne i podlegają szczególnej ochronie  
w ramach tajemnicy statystycznej, na zasadach określonych w wyżej wy-
mienionej ustawie. Oznacza to, że GUS nie ma prawa udostępniać tych 
danych osobom trzecim, a wyniki spisu mogą być publikowane jedynie 
jako tablice wynikowe zawierające dane zagregowane.

Dane osobowe – to dane o osobach fizycznych doty-
czące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą konkretnej 
osoby, np. użytkownika gospodarstwa rolnego lub 
członka jego gospodarstwa domowego.
Dane indywidualne – to dane o konkretnych pod-
miotach (w spisie rolnym o gospodarstwach rolnych)  
i ich działalności.

Osoby wykonujące prace spisowe (przygotowanie  
i przeprowadzenie spisu oraz opracowanie wyników 
spisu) są obowiązane do bezwzględnego przestrzega-
nia tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone 
do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i poucze-
niu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu 
pisemnego przyrzeczenia następującej treści:

Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej  
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich 
wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.
(art. 12 Ustawy o statystyce publicznej)

Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewi-
dziane w art. 54 i 55 Ustawy o statystyce publicznej (np.: kara pozbawienia 
wolności do lat 5).
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temAtyKA PSR 2010

Zagadnienia, które obejmie spis rolny:

 Ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – adres, położenie go-
spodarstwa, struktura własnościowa użytków rolnych (np. grunty własne  
i dzierżawione).

 Dane pozwolą na analizę stanu i kierunków zmian w liczbie i strukturze 
gospodarstw rolnych;

 Użytkowanie gruntów – powierzchnia gruntów gospodarstwa według 
kategorii użytkowania, powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze 
rolnej, powierzchnia użytków w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, 
liczba działek składających się na powierzchnię użytków.

 Dane pozwolą ocenić stopień specjalizacji gospodarstw oraz trendy roz-
wojowe związane z polityką rolną; 

 Działalność gospodarcza – działalność rolnicza (np. uprawa roślin, ho-
dowla zwierząt), zarobkowa działalność gospodarcza inna niż rolnicza 
bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (np. agroturystyka, pro-
dukcja energii odnawialnej, akwakultura), struktura wartości końcowej 
produkcji rolniczej.
Dane pozwolą na analizę kierunków zmian w poszczególnych grupach 
gospodarstw wyodrębnionych na podstawie różnych kryteriów.
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temAtyKA PSR 2010 (cD.)

 Struktura dochodów – informacje, jaką część w łącznych dochodach go-
spodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego z okresu 
12 miesięcy poprzedzających badanie stanowią dochody z tytułu: rolniczej 
działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy 
najemnej, emerytur lub rent, innych źródeł niezarobkowych. Produkcja 
przeznaczona na potrzeby gospodarstwa i na bezpośrednią sprzedaż kon-
sumentom; fakt korzystania przez gospodarstwo rolne z dopłat do grun-
tów rolnych i z programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

 Dane pozwolą na analizę trendów rozwojowych związanych z polityką 
rolną. 

 Powierzchnia zasiewów i inna – powierzchnia wszystkich upraw zasia-
nych i zasadzonych (np. uprawy zbóż, warzyw, kwiatów, grzybów jadal-
nych), uprawy prowadzone na gruntach ornych z przeznaczeniem na cele 
energetyczne, uprawy roślin genetycznie modyfikowanych.

 Dane pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji roślinnej, stopień spe-
cjalizacji gospodarstw oraz trendy rozwojowe związane z polityką rolną. 

 Pogłowie zwierząt gospodarskich – liczba i struktura zwierząt utrzymy-
wanych w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych, a także wykorzysty-
wanych jako siła pociągowa i dla celów rekreacyjnych oraz sportowych. 
Pogłowie zwierząt poszczególnych gatunków, np.: bydło według grup wie-
kowo-użytkowych, trzoda chlewna według grup wagowo-użytkowych, 
liczba owiec, kóz, koni, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwie-
rząt łownych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, pni pszczelich oraz 
drobiu.
Dane pozwolą ocenić kierunki zmian w produkcji zwierzęcej i stopień 
specjalizacji gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta.
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temAtyKA PSR 2010 (cD.)

 Ciągniki, maszyny i urządzenia – liczba ciągników własnych i wspólnych 
w podziale na klasy mocy silnika, liczba wybranych maszyn i urządzeń rol-
niczych, np.: kombajnów zbożowych, kosiarek ciągnikowych, kopaczek do 
ziemniaków, dojarek bańkowych i rurociągowych, w tym urządzeń służą-
cych do pozyskiwania energii odnawialnej według źródeł energii: wiatr, 
biomasa (w tym biometan), słońce, woda, inne.

 Dane  pozwolą ocenić zmiany, jakie zaszły w wyposażeniu gospodarstw 
rolnych w maszyny rolnicze oraz ciągniki, w szczególności w zakresie 
mocy.

 Zużycie nawozów – ilość stosowanego nawożenia mineralnego (w po-
dziale na nawozy azotowe, fosforowe, potasowe), wapniowego oraz na-
wożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego (obornik, gnojówka, 
gnojowica).
Dane pozwolą określić poziom nawożenia gleb niezbędny do oceny wa-
runków produkcji.
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temAtyKA PSR 2010 (DOK.)

 Aktywność ekonomiczna – dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej; informa-
cje o statusie na rynku pracy użytkownika gospodarstwa indywidualnego 
i członków jego rodziny (czy osoba pracuje, jest bezrobotna lub bierna za-
wodowo) oraz o nakładach pracy w gospodarstwo rolne w ciągu całego 
roku, z uwzględnieniem nakładów pracy osób spoza gospodarstwa domo-
wego użytkownika. Zalecane przez Komisję Europejską dane o pracują-
cych według kategorii, to m.in.: rodzinna siła robocza, w tym użytkownicy  
i członkowie ich rodzin, pracownicy stali i  dorywczy, pomoc sąsiedzka, 
pracownicy kontraktowi, poziom wykształcenia rolniczego osoby kierują-
cej gospodarstwem rolnym, wkład pracy w gospodarstwo rolne poszcze-
gólnych osób.

 Dane posłużą do oceny sytuacji wiejskiego rynku pracy i możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich, a w zestawieniu z danymi o wytworzonej 
produkcji rolnej pozwolą na dokonanie analiz produktywności polskie-
go rolnictwa.

 Metody produkcji rolnej (wpływ rolnictwa na środowisko) – metody 
uprawy gleby (orki), zabezpieczanie gleby przed wypłukiwaniem składni-
ków pokarmowych, zabiegi przeciwerozyjne i elementy liniowe krajobra-
zu, systemy utrzymania zwierząt gospodarskich: wypas zwierząt na grun-
tach użytkowanych w gospodarstwie i nienależących do gospodarstwa 
gruntach wspólnego wypasu, a także typy budynków inwentarskich dla 
bydła, trzody chlewnej i kur niosek, z uwzględnieniem liczby stanowisk 
oraz systemu utrzymania. 
Dane zostaną wykorzystane do analizy wpływu produkcji zwierzęcej na 
środowisko naturalne (natężenie chowu a kwestia przechowywania i za-
gospodarowania gnojówki, gnojowicy, obornika).
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wyNiKi SPiSów ROlNycH Z lAt 1996 i 2002

Wybrane dane o Polsce.

bardziej szczegółowe informacje o rolnictwie można znaleźć na stronach interne-
towych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w:

 banku Danych Regionalnych – specjalnej aplikacji służącej do tworzenia ze-
stawień danych charakteryzujących dany obszar kraju lub dział gospodarki 
narodowej,

 publikacjach elektronicznych Głównego Urzędu Statystycznego i poszcze-
gólnych wojewódzkich urzędów statystycznych

oraz na stronie poświęconej spisom powszechnym (www.spis.gov.pl).

WySZCZEGóLNIENIE 1996 2002
Gospodarstwa rolne w tys. ………………………… 3066,5 2933,2
Powierzchnia zasiewów ogółem w tys. ha ………… 12296,7 10764,3

w tym:
Zboża  ogółem ………………………………………… 8720,1 8293,7
Ziemniaki …………………………………………… 1341,9 803,4

Rośliny przemysłowea………………………………… 757,2 757,5

Rośliny pastewneb …………………………………… 1016,2 562,1
Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w szt.:
bydło………………………………………………… 39,9 32,7
Owce………………………………………………… 3,1 2,0
Konie………………………………………………… 3,2 1,9
Kozy………………………………………………… 1,0 1,1
Budynki i budowle w tys. szt.:
Obory………………………………………………… 842,3 919,6
Chlewnie……………………………………………… 264,0 345,8
Kurniki ……………………………………………… 273,8 393,7
Stodoły ……………………………………………… 1145,6 1197,4
maszyny i urządzenia rolnicze w tys. szt.:
Kombajny zbożowe ………………………………… 97,1 123,8
Rozsiewacze nawozów ……………………………… 442,7 540,8
Polowe opryskiwacze ciągnikowe…………………… 372,2 473,2
Dojarki rurociągowe ………………………………… 7,4 10,7

a Są to: buraki cukrowe, rzepak, len, tytoń, mak, słonecznik, zioła, cykoria. b Okopowe i strączkowe pa-
stewne, motylkowe wieloletnie (np. koniczyna), kukurydza na paszę.

Ź r ó d ł o: dane z publikacji pt. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2003. 
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ZAcHęcAmy DO ODwieDZeNiA StRONy iNteRNetOwej GUS

oraz PSR 2010 i NSP 2011  

http://www.stat.gov.pl

http://www.spis.gov.pl
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Główny Urząd Statystyczny 
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208 
tel. (22) 608-31-64 do 68, fax (22) 608-38-60 
www.stat.gov.pl, www.spis.gov.pl

Zespół ds. promocji, popularyzacji oraz obsługi poligraficznej spisu: 
tel. (22) 608-30-57, fax (22) 608-31-87 
e-mail: spis@stat.gov.pl, rzecznik@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w warszawie 
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21
centrala (22) 464-20-00
sekretariat tel. (22) 464-23-12, fax (22) 846-76-67

Urząd Statystyczny w Białymstoku 
15-959 białystok, ul. Krakowska 13 
centrala (85) 749-77-00
sekretariat tel. (85) 749-77-15, fax (85) 749-77-79

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
85-066 bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3 
centrala (52) 366-93-80
sekretariat tel. (52) 366-93-90, fax (52) 366-93-56

Urząd Statystyczny w Gdańsku 
80-434 Gdańsk, ul. Danusi 4
centrala (58) 768-31-00
sekretariat tel. (58) 768-31-30, fax (58) 768-32-70

Urząd Statystyczny w Katowicach 
40-158 Katowice, ul. Owocowa 3 
centrala (32) 779-12-00
sekretariat tel. (32) 779-12-48, fax (32) 258-66-67

Urząd Statystyczny w Kielcach 
25-369 Kielce, ul. Wróblewskiego 2 
centrala (41) 361-15-42
sekretariat tel. (41) 361-28-15, fax (41) 362-15-83

Urząd Statystyczny w Krakowie 
31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 
centrala (12) 415-60-11
sekretariat tel. (12) 415-38-84, fax (12) 415-40-58
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Urząd Statystyczny w lublinie 
20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 48
centrala (81) 533-20-51 do 53; 533-77-67 do 69
sekretariat tel. (81) 533-30-40, fax (81) 533-27-61

Urząd Statystyczny w Łodzi 
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29
centrala (42) 6839-100; 6839-101
sekretariat tel. (42) 684-56-11, fax (42) 684-54-88

Urząd Statystyczny w Olsztynie 
10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 78/82 
sekretariat tel. (89) 524-36-66, fax (89) 524-36-67

Urząd Statystyczny w Opolu 
45-951 Opole, ul. Krakowska 53A 
centrala (77) 423-01-10 do 11; 423-01-20 do 21
sekretariat tel. (77) 453-14-52, fax (77) 423-01-25

Urząd Statystyczny w Poznaniu 
60-959 Poznań, ul. J. H. Dąbrowskiego 79 
centrala (61) 279-82-00, fax (61) 279-81-00
sekretariat tel. (61) 279-82-66, fax (61) 279-81-01

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 
centrala (17) 853-52-10; 853-52-19
sekretariat tel. (17) 853-56-12, fax (17) 853-51-57

Urząd Statystyczny w Szczecinie 
70-530 Szczecin, ul. Matejki 22
centrala (91) 459-77-00
sekretariat tel. (91) 459-77-02, fax (91) 434-05-95

Urząd Statystyczny we wrocławiu 
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31
centrala (71) 371-63-00
sekretariat tel. (71) 371-63-65, fax (71) 371-63-60

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
65-954 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 
centrala (68) 322-31-11
sekretariat tel. (68) 322-31-17, fax (68) 325-36-79
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