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Nr OD – 21/20        Kielce, dnia 1 września 2020 r. 

KOMUNIKAT 

Czcigodni Księża! 
 Od 1 września do 30 listopada br. będzie trwał Powszechny Spis Rolny 2020. 
Dane zebrane podczas spisu służą do opracowania programów rozwojowych polskiego 
rolnictwa oraz obszarów wiejskich i dostarczą informacji o sytuacji społecznej, 
demograficznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolniczej. Udział w spisie jest 
niezwykle ważny. 
 Odpowiedzmy na prośbę Urzędu Statystycznego w Kielcach i przyczyńmy się 
do rozpowszechnienia wiedzy o spisie rolnym wśród parafian. W tym celu można 
posłużyć się poniższą informacją do wykorzystania na stronie internetowej diecezji  
i parafii, tablicy ogłoszeń lub odczytania w ramach ogłoszeń parafialnych. 
 
        Z darem modlitwy 

         † Andrzej Kaleta 
                    WIKARIUSZ GENERALNY 

_______________________________ 
 

OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH 
 

 Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie 
przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego 
powinien spisać się w internetowej aplikacji na stronie spisrolny.gov.pl. Jest to 
podstawowy kanał przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały 
okres trwania spisu. Samodzielnie mogą się spisać także osoby, które nie posiadają 
urządzenia lub dostępu do Internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy stanowiska w 
urzędach gmin i Urzędzie Statystycznym w Kielcach, na których można się nie tylko 
spisać, ale także otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób. 
 Dodatkowo w trakcie trwania spisu będą wdrożone metody pomocnicze - 
wywiady telefoniczne i bezpośrednie. Należy również pamiętać, że codziennie  
w godzinach 8.00 - 20.00 pod numerem infolinii 22-279-99-99 można potwierdzić 
tożsamość rachmistrzów spisowych, uzyskać pomoc techniczną i merytoryczną,  
a wybierając kanał „1” - spisać się przez telefon, do czego również zachęcam. 
 Jestem przekonana, że poprzez udział w spisie wszyscy stajemy się 
uczestnikami działań, które prowadzą do budowania lepszej przyszłości i poprawy 
sytuacji bytowej na obszarach wiejskich, bo jak głosi hasło tego spisu - Liczy się 
rolnictwo! 
 
            dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek 
      Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach 
            Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego 


