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Pan 
Wiktor Szmulewicz  
Prezes Zarządu  
Krajowa Rada Izb Rolniczych 

 

Serdecznie dziękuję za wsparcie w realizacji działań podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Obecnie 
trwają prace nad udostępnieniem danych, które posłużą do opracowania programów rozwojowych 
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dzięki temu Główny Urząd Statystyczny dostarczy szczegółowych 
informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników. Już 31 marca br. o godzinie 12:00 
odbędzie się spotkanie on-line, podczas którego zaprezentowane zostaną wstępne wyniki PSR 2021. 
Zapraszam do czynnego udziału lub obejrzenia transmisji on-line. Zaproszenie zostanie wysłane na dzień 
przed spotkaniem. 

Jednocześnie informuję, że 1 kwietnia rozpocznie się kolejne ważne dla nas wszystkich przedsięwzięcie - 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Raz na 10 lat pytamy mieszkańców Polski „ilu nas 
jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa.  

Przeprowadzane spisy powszechne są dorobkiem kulturowym i bezcennym dziedzictwem narodowym.  
To ogromne przedsięwzięcie wpływa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na każdego z nas. Wyniki spisu 
są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. 

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny NSP 2021 będzie głównie realizowany przez Internet,  
za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl. Pragnę serdecznie zachęcić Pana oraz 
wszystkich pracowników instytucji do udziału w samospisie internetowym. Jest to szybka i prosta metoda 
udziału w NSP 2021. Bardzo proszę o przekazanie tego pisma Pańskim pracownikom. 

Zwracam się również z serdeczną prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie poprzez 
Państwa stronę internetową, promocję poprzez kanały informacyjne np. media społecznościowe. Będzie 
to dla nas nieocenioną pomocą i przyczyni się do budowania świadomości znaczenia statystyki publicznej 
i rangi spisów powszechnych.  Niezbędne materiały do przygotowania wpisów znajdą Państwo na stronie 
spis.gov.pl/materialy-do-pobrania. 

Pragnę życzyć wszelkiej pomyślności oraz realizacji wszystkich zaplanowanych celów. Liczę na owocną 
współpracę i serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie. 

 

Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego 

/-/ dr Dominik Rozkrut 

 
 

https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/

