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INFORMACJE  OGÓLNE  O  BADANIACH 

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica Polski stała się 

równocześnie zewnętrzną granicą Wspólnoty, nabierając tym samym szczególnego 

znaczenia. Dalszym zacieśnieniem integracji było wejście Polski do strefy 

Schengen. Z jednej strony obywatele polscy uzyskali możliwość w pełni 

swobodnego podróżowania po obszarze Schengen, z drugiej, zobligowało to Polskę 

do uszczelnienia wschodniej granicy. 

Procesy integracyjne w Europie powodują, że statystyka obszarów 

transgranicznych zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Służy ona wspieraniu 

rozwoju regionalnego oraz współpracy pomiędzy krajami. Statystyka publiczna 

wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na informacje o obszarach 

transgranicznych. Zasadniczym elementem prac badawczych dotyczących tych 

obszarów jest stworzenie spójnej infrastruktury informacyjnej. 

W kontekście nowych uwarunkowań międzynarodowych, a w szczególności 

podpisania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 

Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, w 2008 r. wznowiono 

badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, prowadzone przez GUS 

w latach 1994-2002. Dostosowano je do nowych warunków i potrzeb, dokonano 

weryfikacji i modyfikacji dotychczasowej metodologii. Badanie prowadzone było 

najpierw na granicy polsko-ukraińskiej, a obecnie obejmuje całą zewnętrzną 

granicę Unii Europejskiej na terenie Polski. Realizowane jest we współpracy ze 

Strażą Graniczną i Służbą Celną, przy wsparciu władz regionalnych. Komisja 

Metodologiczna GUS zaakceptowała metodologię badania, a Rada Statystyki 

zarekomendowała je do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. 

Badanie zostało uznane jako jeden z priorytetów przez Komisję ds. Współpracy 

Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady 
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INFORMACJE  OGÓLNE  O  BADANIACH 

Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej na posiedzeniu w Łucku 

w grudniu 2008 r. Z wyników badania opracowywane są kwartalne raporty, które 

publikowane są na stronie internetowej oraz systematycznie prezentowane na 

konferencjach prasowych Prezesa GUS.  

Od marca 2008 roku statystyka publiczna prowadzi monitoring zjawisk 

społeczno-gospodarczych występujących na pograniczu wschodnim. Opracowania 

dotyczące strefy przygranicznej zamieszczone są także na stronie internetowej 

GUS.  

Podjęte przedsięwzięcia badawcze mają charakter unikalny, pozwalają 

bowiem m.in. na porównanie sytuacji na obszarach przygranicznych sprzed i po 

wprowadzeniu ułatwień w przekraczaniu granicy w ramach małego ruchu 

granicznego. 

W celu prowadzenia badań procesów społeczno-gospodarczych zachodzących 

w regionach przygranicznych w maju 2008 r. Prezes GUS powołał Ośrodek Badań 

Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej w ramach struktury 

organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a w lutym 2010 r. został 

utworzony Oddział Instytutu Statystyki Publicznej im. Jerzego Spławy-Neymana.  

Dla realizacji prac badawczych dotyczących obszarów transgranicznych 

rozwijana i zacieśniana jest współpraca międzynarodowa. Zostały podpisane 

porozumienia o współpracy i listy intencyjne pomiędzy statystyką polską 

a  ukraińską, białoruską i rosyjską. Chęć współpracy związanej z  prowadzeniem 

wspólnych działań w zakresie badań statystycznych obszarów położonych przy 

wschodniej granicy Unii Europejskiej wyrazili m.in. przedstawiciele urzędów 

statystycznych w  Kaliningradzie, Grodnie, Brześciu, Łucku, Lwowie, Iwano- 

-Frankowsku i Użgorodzie. 
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Delimitacja obszarów oddziaływania granicy na podstawie odległości od granicy  

miejsca zamieszkania Polaków i cudzoziemców przekraczających granicę 
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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 

 
   Charakterystyka powiatów wchodzących w skład polsko- 
-ukraińskiej strefy przygranicznej 
 
W opracowaniu scharakteryzowano powiaty wchodzące 
w skład polskiej i ukraińskiej strefy przygranicznej. Zapre-
zentowano głównie dane z zakresu demografii, rynku 
pracy, gospodarki i ruchu granicznego. 
Umożliwia ono wykazanie zarówno podobieństw jak i róż-
nic w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów trans-
granicznych. 
 

 
 

 
Charakterystyka podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON na pograniczu 
polsko-ukraińskim – województwo podkarpackie i lubel-
skie 
 
W opracowaniu scharakteryzowano podmioty gospodarki 
narodowej w polskiej strefie graniczącej z Ukrainą. 
Informacje o zarejestrowanych podmiotach zaprezento-
wano z uwzględnieniem formy prawnej, rodzaju prowadzo-
nej działalności, a także biorąc pod uwagę liczbę 
pracujących. 
 

 
 
 

 
   Ochrona środowiska w 2007 r. 
 
Zasadniczym celem opracowania jest dostarczenie danych 
niezbędnych do oceny stanu środowiska naturalnego na 
pograniczu polsko-ukraińskim, a w szczególności 
informacji dotyczących zasobów naturalnych oraz 
problematyki związanej z zagrożeniami i ochroną środo-
wiska, jak też gospodarką wodną. 
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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

  
   Stan, ruch naturalny i migracje ludności w 2007 r. 
 
Opracowanie dostarcza wielu informacji o najważniejszych 
zjawiskach demograficznych zachodzących w polskiej 
strefie graniczącej z Ukrainą. Przedstawiono w nim m.in. 
liczbę oraz strukturę ludności, urodzenia i zgony, 
małżeństwa oraz migracje.  
 
 

  
   Rynek pracy w 2007 r. 
 
Celem opracowania jest dostarczenie możliwie wielu 
informacji o rynku pracy w polskiej strefie graniczącej 
z Ukrainą i ukazanie jego specyfiki. 
Opracowanie przedstawia informacje o pracujących według 
sektorów własności i wybranych sekcji PKD, a także 
o wynagrodzeniach oraz o wielkości bezrobocia rejestro-
wanego. 
 

  
   Ochrona zdrowia w 2007 r. 
 
W opracowaniu przedstawiono podstawowe dane doty-
czące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a także dane 
o aptekach i punktach aptecznych w polskiej strefie 
graniczącej z Ukrainą. Zaprezentowane zostały również 
informacje o placówkach lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
o osobach pracujących w ochronie zdrowia i opiece 
społecznej. 
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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 

 

   Budżety gmin w 2007 r. 

 

W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące źródeł 

dochodów i kierunków wydatków budżetów gmin i miast 

na prawach powiatu w polskiej strefie graniczącej 

z  Ukrainą według rodzajów i działów klasyfikacji 

budżetowej. 

 

 

 

   Turystyka w 2007 r. 

Opracowanie zawiera dane o turystycznych obiektach 

zbiorowego zakwaterowania i wykorzystaniu tych 

obiektów, jak również informacje o gospodarstwach 

agroturystycznych i pokojach gościnnych. Zamieszczono 

w nim również charakterystykę walorów przyrodniczo- 

-kulturowych polskiej strefy graniczącej z Ukrainą, która 

charakteryzuje się dużą różnorodnością warunków 

przyrodniczych, a także bogactwem zabytków architektury. 

  

 

 

   Budżety gmin w 2008 r. 

 

Druga edycja opracowania przedstawiającego dane 

dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków 

budżetów gmin i miast na prawach powiatu w polskiej 

strefie graniczącej z Ukrainą według rodzajów i działów 

klasyfikacji budżetowej.  
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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 

   Stan, ruch naturalny i migracje ludności w 2008 r. 
 
Druga edycja opracowania, w której zaprezentowano 
podstawowe zjawiska demograficzne zachodzące 
w polskiej strefie graniczącej z Ukrainą: strukturę ludności, 
urodzenia i zgony, małżeństwa oraz migracje. 

 

   Badania transgraniczne na wschodniej granicy Polski  
 
Opracowanie zawiera krótką charakterystykę prowa-
dzonego przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie badania 
obszarów transgranicznych. Można w nim znaleźć zarówno 
informacje dotyczące celu, przedmiotu, partnerów badania, 
jak również o dotychczas przeprowadzonych badaniach. 

 
   Badanie zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach 
przygranicznych w kontekście umowy o małym ruchu 
granicznym pomiędzy Polską a Ukrainą 
 
Zasadniczym celem opracowania jest przybliżenie 
odbiorcom umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy 
Polską a Ukrainą oraz o prowadzonym dla wschodniego 
pogranicza Polski monitoringu zjawisk społeczno-
gospodarczych. Opracowanie zawiera również informacje 
nt. prowadzonych badań obszarów transgranicznych. 
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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 

 
   Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim, wojewódz-
two podkarpackie i lubelskie 
 
Opracowanie zawierające dane dotyczące zmian 
strukturalnych podmiotów gospodarki narodowej na 
pograniczu polsko-ukraińskim. W publikacji przedstawiono 
między innymi dane o podmiotach według form prawnych, 
sekcji oraz liczby pracujących.  
 

 

 
   Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej na obszarach przygranicznych przy 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski  
 

Opracowanie zawiera dane dotyczące podmiotów 
gospodarki narodowej według wybranych form prawnych, 
rodzajów działalności oraz liczby pracujących w prze-
krojach uwzględniających odcinki granic, województwa, 
powiaty oraz gminy położone w 30-km pasie od granicy. 
 

 

 

   Powierzchnia  i  ludność na obszarach przygranicznych 
przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie 
Polski  
 

Opracowanie prezentuje dane dotyczące powierzchni oraz 
liczby ludności w przekrojach uwzględniających odcinki 
granic, województwa, powiaty oraz gminy położone 
w 30-km pasie od granicy. 
 

 



 
 
 
 
 

Począwszy od III kwartału 2008 r. Główny Urz

badanie obrotu towarów i usług w 

najpierw na granicy polsko-

i Rosją.  

Głównym tematem badania jest wysoko

w Polsce przez cudzoziemców oraz wydatków poniesionych przez Polaków za 

granicą. Badane są również mi

miejsca zamieszkania i miejs

granicy, a także mały ruch graniczny

Wyniki badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym 

w formie kwartalnych raportów. Raporty s

prasowych i redystrybuowane do wszystkich mediów w Polsce, maj

miejsce na portalu informacyjnym GUS. Dotychczas opracowano 
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RAPORTY  Z  BADAŃ 

wszy od III kwartału 2008 r. Główny Urząd Statystyczny prowadzi 

badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym. Badanie realizowano 

-ukraińskiej, a aktualnie także na granicy z

Głównym tematem badania jest wysokość i struktura wydatków poniesionych 

w Polsce przez cudzoziemców oraz wydatków poniesionych przez Polaków za 

 również między innymi: cel podróży, odległo

miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, częstotliwo

e mały ruch graniczny. 

Wyniki badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym 

formie kwartalnych raportów. Raporty są prezentowane na konferencjach 

wane do wszystkich mediów w Polsce, maj

miejsce na portalu informacyjnym GUS. Dotychczas opracowano 

 Badanie pilota
towarów i usług w ruchu granicznym 
na granicy polsko
kwartału 2008 r. do II
2009 r.) 

 Badanie obrotu
w ruchu granicznym na granicy 
polsko-ukraińskiej 
2009 r. 

 Badanie obrotu towarów i usług 
w ruchu granicznym na granicy 
polsko-ukraińskiej i polsko
ruskiej w IV kwartale

 Badanie obrotu towarów i usług 
w ruchu granicznym na zewn
granicy Unii Europejskiej
Polski w I kwartale 2010 r

d Statystyczny prowadzi 

ruchu granicznym. Badanie realizowano 

e na granicy z Białorusią 

 i struktura wydatków poniesionych 

w Polsce przez cudzoziemców oraz wydatków poniesionych przez Polaków za 

ży, odległość od granicy 

ęstotliwość przekraczania 

Wyniki badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym publikowane są 

 prezentowane na konferencjach 

wane do wszystkich mediów w Polsce, mają też stałe 

miejsce na portalu informacyjnym GUS. Dotychczas opracowano siedem raportów. 

Badanie pilotażowe obrotów 
usług w ruchu granicznym 

na granicy polsko-ukraińskiej (od III 
kwartału 2008 r. do II kwartału 

Badanie obrotu towarów i usług 
ruchu granicznym na granicy 

skiej w III kwartale 

adanie obrotu towarów i usług 
ruchu granicznym na granicy 

skiej i polsko-biało-
w IV kwartale 2009 r. 

brotu towarów i usług 
ruchu granicznym na zewnętrznej 

Europejskiej na terenie 
w I kwartale 2010 r. 
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ANALIZY  I  OPRACOWANIA  ZBIORCZE  

 
 
 

 
 
 

 

   Pogranicze polsko-ukraińskie. Województwo 

podkarpackie i lubelskie. Opracowanie zawiera 

ogólną charakterystykę województw podkarpackie-

go i lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatów i gmin położonych w obszarze przygra-

nicznym. W publikacji znajduje się szereg infor-

macji dotyczących m.in. sytuacji demograficznej, 

ochrony środowiska, rynku pracy, targowisk, 

edukacji, infrastruktury komunalnej oraz finansów 

publicznych. Zakres czasowy opracowania obejmuje 

rok 2006. 
 
 
 
 
 
 

   Pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie. Publi-

kacja poświęcona jest porównaniu potencjałów 

społecznych i gospodarczych sąsiadujących ze sobą 

obszarów przygranicznych Polski, Słowacji oraz 

Ukrainy. Dotyczy między innymi sytuacji 

demograficznej, ochrony środowiska, rynku pracy, 

podmiotów gospodarki narodowej, produktu 

krajowego brutto, rolnictwa i turystyki.  
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ANALIZY  I  OPRACOWANIA  ZBIORCZE  

 
 
 

 
 
 

 

   Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej pograni-

cza polsko-ukraińskiego wydana wspólnie przez 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Wojewodę 

Podkarpackiego. Prezentuje wybrane aspekty 

społeczne i gospodarcze występujące na pograniczu 

polsko-ukraińskim, z uwzględnieniem oddziały-

wania czynników związanych z ruchem granicznym. 

Porusza szereg zagadnień dotyczących między 

innymi sytuacji demograficznej, podmiotów 

gospodarki narodowej, rynku pracy, turystyki, 

ochrony środowiska, ochrony zdrowia czy budżetów 

gmin. 
 
 
 

 

   Badanie obszarów transgranicznych. Badanie 

obrotów towarów i usług w ruchu granicznym. 

Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję 

Metodologiczną GUS. W 2008 roku w ramach 

Urzędu Statystycznego w Rzeszowie powstał 

Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych 

i  Statystyki Euroregionalnej. Ośrodek, budując 

spójny system badawczy omawianych obszarów, 

rozpoczął cykl wydawniczy dotyczący metodologii 

ich badania. Niniejszy zeszyt poświęcony jest 

badaniu, którego głównym celem jest oszacowanie 

wydatków cudzoziemców w Polsce i Polaków za 

granicą przekraczających wschodnią granicę Polski.  

 

 

 BADANIE  OBSZARÓW  TRANSGRANICZNYCH

Badanie obrotów towarów i uslug
w ruchu granicznym

Rzeszów 2009

Zeszyt metodologiczny
zaopiniowany przez

Komisje Metodologiczna GUS

Urzad Statystyczny w Rzeszowie
GLOWNY URZAD STATYSTYCZNY
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ANALIZY  I  OPRACOWANIA  ZBIORCZE  

   Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na 

granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r. Publikacja 

prezentuje wyniki badania za 2009 r. na temat 

wysokości i struktury wydatków cudzoziemców 

w Polsce i Polaków za granicą, a także m.in. celu 

pobytu i częstotliwości przekraczania granicy, odle-

głości od granicy miejsca zamieszkania i miejsca 

dokonania zakupów oraz małego ruchu granicznego. 

Zawiera część opisową, wzbogaconą wykresami 

i mapami oraz tablice. Termin wydania – czerwiec 

2010 r. Format – B5, ok. 140 str., cena – 25 zł. 

 

 
 
 
 
 
 

Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy 

Unii Europejskiej na terenie Polski prowadzone jest przez Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie we współpracy z Urzędami Statystycznymi w Lublinie, Białymstoku 

i Olsztynie. Badanie obejmuje przejścia graniczne z ruchem osobowym w woje-

wództwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. 

Badanie dostarcza informacji na temat wysokości i struktury wydatków 

ponoszonych przez cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granicą, m.in. na 

towary żywnościowe i nieżywnościowe, noclegi i inne usługi. Dotyczy obrotu 

nierejestrowanego  na  zgłoszeniach  celnych.  Badane  są  również:  cel  podróży, 

 

PODSTAWOWE  INFORMACJE  METODOLOGICZNE  
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PODSTAWOWE  INFORMACJE  METODOLOGICZNE  

odległość od granicy miejsca zamieszkania i miejsca dokonania zakupów, 

częstotliwość przekraczania granicy, w przypadku Polaków – kraj pobytu za 

granicą, w przypadku cudzoziemców – kraj stałego zamieszkania oraz posiadanie 

Karty Polaka, a także osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu 

granicznego.  

Badaniem są objęci cudzoziemcy wyjeżdżający z Polski (mieszkający na stałe 

za granicą) i Polacy (mieszkający na stałe w Polsce) powracający do kraju 

samochodami osobowymi, autokarami, motocyklami, pieszo oraz koleją. Badane są 

wylosowane osoby przekraczające granicę. 

Ankieta wypełniana jest dla pojedynczej osoby lub jednorodnej grupy osób 

(np. rodziny) podróżującej razem i razem ponoszącej wydatki. Ankieta jest 

anonimowa i prosta w wypełnieniu. Formularze dla cudzoziemców przygotowane są 

w językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim. 

Informacje są pozyskiwane w formie wywiadu lub samodzielnego wypełnienia 

ankiety przez respondenta. Badanie przeprowadzają profesjonalni ankieterzy 

statystyki publicznej. 

Ankietyzacja prowadzona jest w wylosowane dni tygodnia w taki sposób, by 

w kwartale każdy dzień tygodnia wystąpił jeden raz. Wartość wydatków 

podawanych przez respondentów w walutach obcych jest przeliczana na złotówki 

według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu, w którym prowadzono 

badanie. Badany jest asortyment towarów cieszących się największym popytem, 

odpowiednio wśród Polaków i cudzoziemców. 

W badaniu obrotu towarów i usług w ruchu granicznym zastosowano 

dwustopniowy schemat losowania z wyodrębnieniem warstw. Najpierw losowane 

są dni objęte badaniem, a następnie osoby spośród przekraczających granicę. 

Warstwy zostały wyodrębnione ze względu na dni tygodnia, przejścia graniczne 
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PODSTAWOWE  INFORMACJE  METODOLOGICZNE  

i rodzaj ruchu (np. Korczowa, drogowe). Badanie prowadzone jest na próbie około 

1%. Podstawę szacowania wyników stanowią dane uzyskane z ankiet oraz 

informacje Straży Granicznej o ruchu granicznym dotyczące poszczególnych 

przejść, z uwzględnieniem sposobu przekroczenia granicy. Dane te obejmują liczbę 

obywateli Polski i  cudzoziemców przekraczających granicę według przejścia, 

kierunku i rodzajów ruchu (sposobu przekroczenia granicy) w badanym kwartale 

i w ciągu 12-godzinnych zmian, w czasie których odbywała się ankietyzacja. Dane 

uogólniane są osobno dla Polaków i cudzoziemców w każdej warstwie. Wyniki dla 

województw obliczane są na podstawie wyników ze wszystkich warstw. 

Wyniki badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym są pomocne 

w sformułowaniu odpowiedzi na następujące pytania: 

� Czy i w jakim stopniu zjawiska związane z ruchem granicznym wpływają na 

gospodarkę i warunki życia na obszarach przygranicznych? 

� Jaki jest zasięg oddziaływania zjawisk związanych z ruchem granicznym? – 

Próba delimitacji obszarów oddziaływania granicy. 

� Jaki wpływ na ruch graniczny i zjawiska z nim związane będzie miało wejście w 

życie przepisów dotyczących małego ruchu granicznego na zewnętrznych 

granicach lądowych Unii Europejskiej na terenie Polski? 

Wyniki badania wykorzystywane są również do kształtowania polityki 

regionalnej. Pozyskane w badaniu informacje służą m.in. organom władzy 

rządowej oraz władzom samorządowym w regionach przygranicznych do 

formułowania założeń strategii rozwoju.  

Wyniki badania stanowią uzupełnienie informacji statystycznej o obrotach 

oficjalnego handlu zagranicznego na badanych odcinkach granic. 
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URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 

ul. Jana III Sobieskiego 10 
35-959 Rzeszów 

 

Sekretariat 
tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19; 

fax: 17 853 51 57 

e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl 

 

Dyrektor 
tel.: 17 853 52 10 wew. 311 

e-mail: M.Wolan@stat.gov.pl 

 

Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej 

Kierownik 

tel.: 17 853 52 10 wew. 307 

e-mail: E.Wojnar@stat.gov.pl 

 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Kierownik 

tel.: 17 853 52 10 wew. 217 

e-mail: T.Krzeminska@stat.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stat.gov.pl/rzesz 
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Al. Niepodległości 208 

00-925 Warszawa 

 

 

Departament Informacji 
tel.: 22 608 31 12 

fax: 22 608 38 60, 

e-mail: dane@stat.gov.pl 

 

Centralne Informatorium Statystyczne 
tel.: 22 608 31 64-68, 22 608 31 61, 

fax: 22 608 38 73, 

 

Udostępnianie europejskich danych statystycznych 
tel.: 22 608 30 57, 22 608 31 57, 

e-mail: dane.UE@stat.gov.pl  

 

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
tel.: 22 608 30 57, 

fax: 22 608 31 87, 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl  
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Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach  
1 IX–31 X 2010 r.

(według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00)

Powszechny Spis Rolny 2010 to przeprowadzane na terenie całego kraju badanie 
pozwalające opisać sytuację społeczną i gospodarczą polskiego rolnictwa.
Spis umożliwi m.in.: 
zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, opisanie zmian, jakie w nim zaszły  
od spisu rolnego w 2002 r., wykonanie zobowiązań międzynarodowych.

Dane uzyskane z PSR 2010 będą pomocne w podejmowaniu wielu decyzji, w tym oddzia-
łujących bezpośrednio na obszar rolnictwa (polityka rolna, struktura agrarna, programy 
dotyczące rozwoju obszarów wiejskich).

Podstawą prawną przeprowadzenia PSR 2010 jest:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 
2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321  
z dnia 1 grudnia 2008 r.), 
ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040). 

Dane zbierane będą w następujący sposób:
przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe zostaną zasilone danymi 
pochodzącymi z systemów informacyjnych, 
samospis internetowy (CAII) w dniach 1 IX–17 X,
wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI) w dniach 
8 IX–31 X, 
wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI) w dniach 8 IX–31 X.

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany będzie formularz elektroniczny.

Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne zbierane i gromadzone podczas prac 
spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej.

Podczas trwania spisu będzie uruchomione call center, gdzie pod specjalnie 
wyodrębnionym numerem telefonu będzie można uzyskać informacje dotyczące 
spisu. 
Pytania można zadawać na stronie internetowej www.stat.gov.pl w części  
„Pytania do GUS”. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące spisu udziela również Rzecznik Prasowy.  
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl, spis@stat.gov.pl 

www.spis.gov.pl 
www.stat.gov.pl




