Udostępnianie informacji statystycznych
ze spisów
powszechnych
Urząd
Statystyczny
w Lublinie
Łukasz Poszepczyński
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

18.11.2020 Lublin

spisrolny.gov.pl

11

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych,
które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.
Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym
do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa
i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na
przestrzeni lat 2010-2020.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on
z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program
spisów rolnych rundy 2020 r.
W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb
przeprowadzenia przez Prezesa GUS powszechnego spisu rolnego
w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z
przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
spisrolny.gov.pl
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Cele spisu rolnego:
•

Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach
domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

•

Dostarczenie danych na potrzeby oceny (ex post, ex ante) instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w tym
negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

•

Wykonanie zobowiązań Polski dotyczących dostarczenia informacji dla EUROSTAT-u i innych organizacji
międzynarodowych (FAO, OECD).

•

Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w latach następnych.

Lublin.stat.gov.pl
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Cele spisu rolnego cd:
• Dostarczenie danych do oceny wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany klimatyczne.
• Zapewnienie danych na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy) niezbędnych do
prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej na danym terenie czy analizy zmian
w strukturze i liczbie gospodarstw rolnych.
• Informacje uzyskane w PSR 2020 w połączeniu z danymi zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań w 2021 r., odpowiedzą dodatkowo na wiele pytań dotyczących m.in. sytuacji
społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników, starzenia się ludności wiejskiej i problemu
następców, zatrudnienia w rolnictwie.
• Dane pozyskane podczas spisu mogą być wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz
statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby
statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie w celach innych
niż powyższe jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Lublin.stat.gov.pl
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Formy udostępniania danych wynikowych z PSR 2020
o informacja sygnalna – najszybsza forma udostępniania informacji wynikowych, stosowana do

upowszechniania podstawowych danych ze spisów,
https://lublin.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/
o system bazodanowy – podstawowa forma udostępniania wyników spisów, rozumiana jako

uporządkowany zbiór danych i metadanych prezentowanych w ustalonej strukturze,
o publikacja – tradycyjna forma udostępniania wyników spisów wydawana w serii publikacyjnej
„Spisy Powszechne”, dostępna online i/lub w formie drukowanej,
o inne formy udostępniania (np. infografiki, dashboardy, tweety).

Lublin.stat.gov.pl
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Gdzie będą udostępnianie dane wynikowe z PSR 2020
✓ Portal Informacyjny GUS i US, stat.gov.pl, lublin.stat.gov.pl
✓ portal spisowy - spisrolny.gov.pl,
✓ bazy i banki danych,

✓ narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych - Portal Geostatystyczny,
✓ środowiska udostępniania danych dla naukowców i dla użytkowników wewnętrznych,
✓ narzędzia komunikacji elektronicznej - media społecznościowe, poczta elektroniczna,
newsletter.

Lublin.stat.gov.pl
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Bazy i banki danych
Bank Danych Lokalnych

bdl.stat.gov.pl

BDL oferuje ponad 40 tysięcy cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.
W BDL udostępnia się dane pochodzące z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych
systemów informacyjnych w przekrojach terytorialnych w zakresie sytuacji gospodarczej,
demograficznej, społecznej i środowiskowej kraju.
BDL jest narzędziem umożliwiającym:
✓ generowanie danych dla dowolnego podzbioru jednostek przestrzennych w układach:
administracyjnym, statystycznym (w tym miejscowości statystycznych) i funkcjonalnym (GórnośląskoZagłębiowska Metropolia),
✓ pobieranie dużych zasobów informacji poprzez API,
✓ wykorzystanie narzędzia importu danych do środowiska R.
Lublin.stat.gov.pl
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Bazy i banki danych
Portal Geostatystyczny

https://geo.stat.gov.pl/

PGS to interaktywne narzędzie do prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym, z
wykorzystaniem kartogramów i kartodiagramów.

W zależności od wybranej metody prezentacji, interfejs Portalu umożliwia użytkownikom
ustawienie własnych parametrów wizualizacji, takich jak: miara, poziom agregacji (region,
województwo, podregion, powiat, gmina), liczba przedziałów, metoda tworzenia i klasyfikacji
przedziałów, widoczność granic jednostek podziału terytorialnego, ich etykiet oraz wartości.
PGS dostępny jest również na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS za
pomocą aplikacji mobilnej.

Lublin.stat.gov.pl

8

Zasady udostępniania wyników spisów
Udostępnianie informacji wynikowych ze spisów będzie realizowane z zachowaniem
tajemnicy statystycznej.

Tajemnica statystyczna jest jedną z podstawowych zasad statystyki
publicznej. Mówi o tym, że dane jednostkowe i dane osobowe, które zbiera
i gromadzi statystyka publiczna są poufne i podlegają szczególnej
ochronie.

Lublin.stat.gov.pl
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Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
tel.: 81 533 20 51
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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