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PROMOCJA I POPULARYZACJA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 
W OKRESIE DO 4 WRZEŚNIA 2020 
 

1. SPOTKANIA BEZPOŚREDNIE 

25 lutego 2020 r. Odbyło się spotkanie sekretarza programu 
TVP3 Gorzów Wlkp. Andrzeja Locha z dyrektorem Romanem 
Fedakiem w siedzibie Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Górze. Podczas spotkania szczegółowo omówiono projekt 
harmonogramu emisji materiałów promujących PSR 
2020 na antenie TVP3 Gorzów Wlkp., przygotowany przez 
zespół ds. promocji spisów w Urzędzie Statystycznym. 
Ustalono emisję spotów reklamowych w poszczególnych 
dniach i godzinach od początku marca do końca 
listopada br. Podjęto również decyzję, że spoty 
reklamowe będą stanowiły punkt wyjścia do popula-
ryzacji spisów wśród mieszkańców regionu. Ustalono, że 
w cyklu miesięcznym tworzony będzie harmonogram 
szczegółowy wydarzeń związanych z promocją PSR 2020,  
z których relacje będą emitowane w paśmie regionalnym TVP 3 
Gorzów Wlkp. Pierwszą rozmowę „na żywo" na temat zbliżającego się 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zaplanowano na 5 marca 2020.  

3 marca 2020 r. W siedzibie Radia Zachód odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze i kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych 
Robert Wróbel oraz Prezes Zarządu Radia Zachód S.A. Piotr Bednarek i z-ca Redaktora Naczelnego 
Kamil Hypki. Podczas spotkania omówiono harmonogram emisji spotów radiowych i materiałów 
promujących PSR 2020 na antenie Radia Zachód. Prezes Piotr Bednarek zadeklarował otwartość 
rozgłośni na emisję cyklicznych programów edukacyjnych, przybliżających słuchaczom 
najważniejsze informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego, zaproponował 
przedstawicielom statystyki udział w tzw. audycjach „kontaktowych" tj. realizowanych na żywo  
z możliwością zadawania pytań przez słuchaczy. Zaznaczył również, że Radio Zachód będzie 
informowało słuchaczy w serwisach informacyjnych o wydarzeniach promujących  
i popularyzujących PSR 2020.  

2 lipca 2020 r. Spotkanie Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
Romana Fedaka z Dyrektorem Lubuskiego 
Centrum Informacji Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego 
Michałem Iwanowskim. W trakcie spot-
kania omówiono zasady współpracy  
w obszarze promocji i popularyzacji PSR 2020.  
 
10 lipca 2020 r. Spotkanie dyrektora urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Romana Fedaka oraz 
kierownika Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych Roberta Wróbla z Prezesem Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego Markiem Cebulą, podczas którego omówione zostały założenia 
współpracy w obszarze popularyzacji PSR 2020. Przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa 
Lubuskiego zobowiązali się do zamieszczania informacji dot. spisu na swojej stronie internetowej 
oraz profilach w mediach społecznościowych, jak również zarezerwowania czasu na przedsta-
wienie prezentacji dot. PSR 2020 podczas spotkań, które jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, 
organizowane będą w okresie spisowym przez Zrzeszenie. 
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19 sierpnia 2020 r. Dyrektorzy Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Roman Fedak i Robert 
Wróbel, spotkali się z Prezesem Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Edwardem Jednoszewskim. 
Podczas spotkania Prezes LSS podjął się roli ambasadora PSR 2020 na obszarze województwa 
lubuskiego. Zagwarantował, że wszelkie informacje na temat PSR 2020 będą publikowane  
na stronie internetowej LSS. Materiały informacyjne zamieszczane będą również na fanpage'u FB 
stowarzyszenia. Zobowiązał się również do zachęcenia sołectw, będących członkami LSS,  
do redystrybuowania informacji spisowych przygotowywanych przez US Zielona Góra, na ich 
profilach w mediach społecznościach. Zaprosił również Dyrekcję i pracowników US Zielona Góra 
do udziału w Zjeździe Członków Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, który odbędzie się  
w październiku br. 
 
19 sierpnia 2020 r. odbyło się również spotkanie z dyrektor oddziału regionalnego KRUS – Bożeną 
Ronowicz, w trakcie którego omówiono stan przygotowań do przeprowadzenia PSR 2020  
w województwie lubuskim. Przedstawione zostały główne cele i założenia spisu, jak również formy 
przeprowadzenia badania. Dyrektor KRUS Oddział Regionalny Zielona Góra zobowiązała się  
do rozwieszenia, w budynku oddziału, jak również w 6 Placówkach Terenowych plakatów 
informacyjnych. Podjęła również decyzję o wysłaniu w formie tradycyjnej ulotek informacyjnych 
PSR 2020, przy okazji przesłania kwartalnej informacji na temat obowiązujących płatników KRUS 
składek (około 17 tys. adresów). Wysyłka nastąpi na początku października br. 
 

20 sierpnia 2020 r. W siedzibie Urzędu 
Statystycznego w Zielonej Górze zorganizo-
wano spotkanie z Dyrektor biura Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej Joanną 
Zielińską. W trakcie dyskusji omówiono 
kwestie związane z organizacją i przepro-
wadzeniem zbliżających się spisów 
powszechnych tj. Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020, jak również Narodowego 

spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dyrektor Joanna Zielińska zdeklarowała gotowość 
OPZL do pełnego wsparcia, tych strategicznych dla resortu statystyki publicznej badań, w obszarze 
działań informacyjno-promocyjnych. 
 
21 sierpnia 2020 r. Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński przyjął  
na audiencji Dyrekcję Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. 
Szczegółowo omówiono najważniejsze informacje dot. PSR 
2020. Biskup wykazał ogromne zainteresowanie tematem, 
zadając m.in. pytana nt. przekłamań, jakie pojawiły się  
w niektórych mediach np. o dochodach gospodarstw 
domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.  
Po szczegółowych wyjaśnieniach Biskup podjął decyzję  
o udzieleniu wsparcia Wojewódzkiemu Biuru Spisowemu 
w działaniach informacyjno-promocyjnych. Ustalono, że: 
w każdym kościele parafialnym i filialnym umieszczona 
zostanie informacja dot. spisu (plakaty, ulotki).  
W niedzielę 30 sierpnia br. podczas wszystkich mszy  
w diecezji wiernym przekazana zostanie informacja  
o rozpoczynającym się badaniu. Na stronach internetowych 
kurii oraz parafii zamieszczone zostaną banery z przekierowaniem 
na stronę spisu. Do akcji informacyjnej wykorzystane zostaną profile   
w mediach społecznościowych. W czasopismach wydawanych przez kurię diecezjalną zostaną 
zamieszczone artykuły informacyjne. 
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24 sierpnia 2020 r. z-ca dyrektora Urzędu Statystycznego   
w Zielonej Górze Robert Wróbel spotkał się z dyrektorem 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Arkadiuszem Dąbrowskim. W pierwszej części 
spotkania poruszono kwestie związane z rozwojem 
obszarów wiejskich w województwie lubuskim, jak 
również działania podejmowane przez Departament 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mających 
na celu poprawę konkurencyjności rolnictwa  
w regionie. Następnie omówiono kwestie związane  
z realizacją PSR 2020. Dyrektor A. Dąbrowski 
zapewnił, że materiały informacyjne będą zamie-
szczane na stronie internetowej http://prow.lubuskie.pl/; 
oraz na fanpage'u FB Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Zobowiązał się do przesyłania ulotek PSR 2020 wraz z korespondencją prowadzoną 
przez Departament. Zaproponował wspólną organizację konkursu pod hasłem "Najpiękniejsza 
lubuska wieś" - ostateczne decyzję w tym temacie zapadną na początku września br. 
 

25 sierpnia 2020 r. w siedzibie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, która wchodzi 
w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” odbyło  
się spotkanie dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Romana 
Fedaka i z-cy dyrektora Roberta Wróbla z - dyrektorem Zarządu Zlewni  
w Zielonej Górze Janem Wardeckim i jego z-cą Moniką Ziemkowską.  
W pierwszej części spotkania rozmawiano na temat zasobów wodnych 
województwa lubuskiego, przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-

retencji oraz o sposobach zapobiega skutkom skrajnych zjawisk 
hydrologicznych. Następnie Dyrekcja US Zielona Góra omówiła stan 

przygotowań do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, jego 
cele, założenia, jak również metody realizacji. Ustalono, że materiały informacyjno-promocyjne 
PSR 2020 zmieszczone będą na stronie internetowej Wód Polskich oraz na profilach w mediach 
społecznościowych. Zarząd Zlewni zobowiązał się również do przekazywania ulotek 
informacyjnych rolnikom załatwiającym sprawy w siedzibie Zarządu w Zielonej Górze. 
 
26 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie z dyrektor Lubuskiej Izby Rolniczej Anną Słowik. W trakcie 
spotkania ustalono, iż materiały promocyjno-informacyjne, zamieszczane będą na stronie 
internetowej LIR oraz w czasopiśmie Puls Rolniczy. Informacje do zamieszczenia w mediach 
społecznościach otrzymają również Delegaci Rad Powiatowych. Przekazano również plakaty  
i ulotki informacyjne w celu bezpośredniego wręczania użytkownikom gospodarstw rolnych. 
 
26 sierpnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak oraz z-ca 
dyrektora Robert Wróbel uczestniczyli w spotkaniu Rady Programowej Lubuskiego Centrum 
Produktów Regionalnych, które odbyło się w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli.  
W spotkaniu udział wzięło 20 członków LCPR, w tym Dyrektor Centrum Jacek Urbański ora Dyrektor 
Muzeum Etnograficznego Tadeusz Woźniak. W trakcie spotkania Dyrektor Roman Fedak 
przedstawił podstawowe informacje dotyczące PSR 2020. Zwrócił szczególną uwagę na wartość 
informacyjną danych pochodzących z tego badania dla strategicznych działań realizowanych 
zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, mających na celu rozwój rolnictwa  
i obszarów wiejskich. Z-ca Dyrektora Robert Wróbel omówił realizowane działania promocyjno-
informacyjne. Atrakcją spotkania był przedpremierowy pokaz wideoklipu „Spiszmy się" 
wyprodukowanego przez zielonogórskie kabarety. 
Zebrani otrzymali upominki i gadżety z logo PSR 
2020 i zapewnili, że będą promowali badanie  
w swoich lokalnych środowiskach.  
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2. MEDIA TRADYCYJNE 

7 maja 2020 r. - W programie Radia Zachód Co? Jak? Dlaczego? wyemitowana 
została obszerna rozmowa z Dyrektorem US Zielona Góra Romanem Fedakiem 
dot. przygotowań do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  
na terenie województwa lubuskiego. 
 
31 lipca 2020 r. w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych (miesięcznik 
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku; nakład 1700 egz.) ukazał 
się na całą stronę plakat promujący Powszechny Spis Rolny 2020  
 
31 lipca 2020 r. w dwumiesięczniku Rolniczy Puls (pismo Lubuskiej Izby 
Rolniczej; nakład 1000 egz.) ukazał się na całą stronę plakat promujący 
Powszechny Spis Rolny 2020  
 
3 sierpnia 2020 r. „Trwają przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego”. 
Na antenie Radia Zachód wyemitowana została rozmowa z Dyrektorem US 
Zielona Góra Romanem Fedakiem dot. m.in. szkoleń rachmistrzów, którzy 
będą w naszym województwie przeprowadzać Powszechny Spis Rolny oraz 
kwestionariusza on-line i wywiadu telefonicznego. 
 
20 sierpnia 2020 r. w gazecie Tygodniowa - wydanie Gubin, Krosno Odrzańskie 
(nakład 5 tys.) ukazała się całostronicowa reklama PSR 2020.  
 
21 sierpnia 2020 r. w gazecie Tygodniowa - wydanie Świebodzin, Sulechów 
(nakład 4 tys.) ukazała się całostronicowa reklama PSR 2020. 
 
21 sierpnia 2020 r. ukazał się materiał informacyjny dot. Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 w bezpłatnym informatorze samorządowym Łącznik 
Zielonogórski (nakład 62 tys. egz.) 
 
28 sierpnia 2020 r. ukazał się kolejny materiał informacyjny  
dot. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w bezpłatnym informatorze 
samorządowym Łącznik Zielonogórski 
 
28 sierpnia 2020 r. w dzienniku Gazeta Wyborcza ukazała się półstronicowa 
reklama-baner PSR 2020 oraz całostronicowy wywiad z dyrektorem Romanem 
Fedakiem i z-cą dyrektora Robertem Wróblem „Znika drobne rolnictwo, 
nadchodzą czasy farmera” z przypiętym do artykułu banerem reklamującym 
PSR 2020.  
 
31 sierpnia 2020 r. w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych ukazał się 
całostronicowy artykuł sponsorowany „Powszechny Spis Rolny rusza  
1 września 2020 r.” oraz plakat promujący PSR 2020 na całą stronę gazety – 
okładka tylna.  
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31 sierpnia 2020 r. w programie Radia Zachód Co? Jak i Dlaczego? 
przeprowadzono wywiad z dyrektorem Urzędu Statystycznego  
w Zielonej Górze Romanem Fedakiem. Gośćmi audycji byli 
również prezes zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów 
Edward Jednoszewski oraz Stanisław Myśliwiec prezes 
Lubuskiej Izby Rolniczej. Tematem audycji był 
rozpoczynający się 1 września Powszechny Spis Rolny. 
https://www.zachod.pl/audycja/co-jak-dlaczego-31-08-
2020r/ 
 
1 września 2020 r. publikacja zapowiedzi na pierwszej 
stronie dziennika Gazeta Lubuska 
 
1 września 2020 r. na antenie Radia Złote Przeboje rozpoczęto 
emisje 15 sekundowych spotów dot. Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020. Przez cały miesiąc, w każdy dzień roboczy, spoty 
emitowane będą 3-krotnie w paśmie porannym i 3-krotnie w paśmie 
popołudniowym. 
 
1 września 2020 r. „Dziś rusza Powszechny Spis Rolny” materiał Radia Zachód poświęcony 
Powszechnemu Spisowi Rolnemu, w którym nawiązano do konferencji prasowej Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, Dominika Rozkruta 
 
4 września 2020 r. publikacja zapowiedzi na pierwszej stronie dziennika Gazeta Lubuska 

  

https://www.zachod.pl/audycja/co-jak-dlaczego-31-08-2020r/
https://www.zachod.pl/audycja/co-jak-dlaczego-31-08-2020r/
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3. PROMOCJA W INTERNECIE I MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

12 czerwca 2020 r. Rozmowa dnia w TVP Gorzów Wlkp. - 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman 
Fedak udzielał odpowiedzi na najistotniejsze pytania 
związane z trwającymi przygotowaniami do realizacji PSR 
2020. Czas audycji 12m43s. 

https://gorzow.tvp.pl/48500072/roman-fedak-dyrektor-
urzedu-statystycznego-w-zielonej-gorze-12062020r 
 
13 czerwca 2020 r. na stronie internetowej 
gazetalubuska.pl zamieszczono artykuł „Koronawirus nie 
zatrzymał przygotowań do Powszechnego Spisu Rolnego 
2020. Można znaleźć pracę w roli rachmistrza spisowego. 
ZAROBKI”. 
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-nie-zatrzymal-
przygotowan-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020-
mozna-znalezc-prace-w-roli-rachmistrza-
spisowego/ar/c1-15023542 

 
28 czerwca 2020 r. „Powszechny Spis Rolny. Trwa nabór na rachmistrzów spisowych” w Informacjach 
Lubuskich emitowanych na antenie TVP Gorzów Wlkp. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Roman Fedak udzielił wywiadu nt. trwającego naboru na rachmistrzów spisowych.  
https://gorzow.tvp.pl/48734127/powszechny-spis-rolny-trwa-nabor-na-rachmistrzow-spisowych 
 
7 sierpnia 2020 r. w sieci kablowej VECTRA w Słubicach o zasięgu ok 15 tys. mieszkańców rozpoczęto 
emisję spotu PSR. Spot emitowany jest co 2-3 godziny przez dwa miesiące do 7 października. 
 
10 sierpnia 2020 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak udzielił 
wypowiedzi na temat nadchodzącego Spisu Rolnego dla Horyzont TV Słubice, która zamieściła 
szeroki materiał filmowy dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego na swojej stronie internetowej. 
https://www.slubice.tv/wiadomosci/8946,powszechny-spis-rolny-rozpoczyna-sie-1-wrzesnia-2020 
 
11 sierpnia 2020 r. „Jesienią w całym kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020”  
z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Robert Wróbel, kierownik Lubuskiego 
Ośrodka Badań Regionalnych Iwona Goździcka oraz przedstawicielka grupy szkoleniowej Izabela 
Szmecht opowiadali o przygotowaniach do Powszechnego Spisu Rolnego w programie Informacje 
Lubuskie w TVP Gorzów Wlkp. 
https://gorzow.tvp.pl/49365493/jesienia-w-calym-kraju-rozpocznie-sie-powszechny-spis-rolny-
2020 

 

https://gorzow.tvp.pl/48500072/roman-fedak-dyrektor-urzedu-statystycznego-w-zielonej-gorze-12062020r
https://gorzow.tvp.pl/48500072/roman-fedak-dyrektor-urzedu-statystycznego-w-zielonej-gorze-12062020r
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-nie-zatrzymal-przygotowan-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020-mozna-znalezc-prace-w-roli-rachmistrza-spisowego/ar/c1-15023542
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-nie-zatrzymal-przygotowan-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020-mozna-znalezc-prace-w-roli-rachmistrza-spisowego/ar/c1-15023542
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-nie-zatrzymal-przygotowan-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020-mozna-znalezc-prace-w-roli-rachmistrza-spisowego/ar/c1-15023542
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-nie-zatrzymal-przygotowan-do-powszechnego-spisu-rolnego-2020-mozna-znalezc-prace-w-roli-rachmistrza-spisowego/ar/c1-15023542
https://gorzow.tvp.pl/48734127/powszechny-spis-rolny-trwa-nabor-na-rachmistrzow-spisowych
https://www.slubice.tv/wiadomosci/8946,powszechny-spis-rolny-rozpoczyna-sie-1-wrzesnia-2020
https://gorzow.tvp.pl/49365493/jesienia-w-calym-kraju-rozpocznie-sie-powszechny-spis-rolny-2020
https://gorzow.tvp.pl/49365493/jesienia-w-calym-kraju-rozpocznie-sie-powszechny-spis-rolny-2020
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12 sierpnia 2020 r. na gazetalubuska.pl (strefa Agro) ukazał się obszerny 
artykuł dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego wyjaśniający 

metodologię Spisu oraz jakie informacje będą zbierane podczas 
Spisu. 

https://gazetalubuska.pl/powszechny-spis-rolny-2020-
kiedy-i-na-jakie-pytania-trzeba-odpowiedziec-czy-jest-

obowiazkowy/ar/c8-15084305 

25 sierpnia 2020 r. - Na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zamieszczono 
stały baner informujący o Powszechnym Spisie Rolnym wraz 

z obszernym opisem mówiącym m.in. "Kto jest objęty spisem 
rolnym?" 

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/15477/juz-za-tydzien-
rozpoczyna-sie-powszechny-spis-rolny-2020 

 
26 sierpnia 2020 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze umieścił  

na swojej stronie duży baner informacyjny PSR 2020 z przekierowaniem na stronę 
https://spisrolny.gov.pl/ oraz informacją o rozpoczynającym się spisie. 
 https://wupzielonagora.praca.gov.pl/-/13185075-powszechny-spis-rolny-2020   
 
27 sierpnia 2020 r. Na stronie internetowej Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przypięty 
został stały baner informacyjny PSR 2020 z apelem do rolników z województwa o wypełnienie 
obowiązku spisowego 
https://lubuskiegminy.pl/ 
 
28 sierpnia 2020 r. publikacja 1-szego postu na fanpage’ u Gazety Lubuskiej z przekierowaniem  
do artykułu i materiału wideo na portalu GazetaLubuska.pl 
 
28 sierpnia 2020 r. Na stronie internetowej Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej ukazał się 

baner i post promujący Powszechny Spis Rolny 2020 z aktywnym linkiem 
https://spisrolny.gov.pl/ 

https://www.ziph.pl/pl/artykul/690/powszechny-spis-rolny-
2020.html 

 
28 sierpnia 2020 r. „Rolniku, przygotuj się do spisu”  
Na stronie internetowej Telewizji Gorzów ukazała się 
informacja o rozpoczynającym się 1 września Powszechnym 
Spisie Rolnym. 

http://www.telewizjagorzow.pl/rolniku-przygotuj-sie-do-
spisu/ 
 

 
29 sierpnia 2020 r. na gazetalubuska.pl rozpoczęto emisję 

spotu wideo przed redakcyjnymi materiałami filmowymi,  
25 tys. odsłon do 13 września br. (reklama jest klikalna, nie można 

jej pominąć) 
 
29 sierpnia 2020 r. na gazetalubuska.pl rozpoczęto emisję banneru halfpage, kampania skierowana 
jest do mieszkańców województwa lubuskiego (emisja w serwisach Polska Press Grupy  
z geotargetowaniem na woj. lubuskie); kampania będzie trwała przez wybranych 14 dni podczas 
trwania PSR 2020 
 

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/15477/juz-za-tydzien-rozpoczyna-sie-powszechny-spis-rolny-2020
https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/15477/juz-za-tydzien-rozpoczyna-sie-powszechny-spis-rolny-2020
https://wupzielonagora.praca.gov.pl/-/13185075-powszechny-spis-rolny-2020
http://www.telewizjagorzow.pl/rolniku-przygotuj-sie-do-spisu/
http://www.telewizjagorzow.pl/rolniku-przygotuj-sie-do-spisu/
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29 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej zielonagora.wyborcza.pl 
zamieszczono artykuł poświęcony lubuskiemu rolnictwu oraz 
zbliżającemu się Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020  
z przypiętym do niego halpage’m. W tym samym czasie 
rozpoczęła się emisja materiału filmowego promującego 
PSR z targetowaniem na mieszkańców województwa 
lubuskiego w ilości 30 tys. odsłon.  
https://zielonagora.wyborcza.pl/ 
zielonagora/7,35182,26247016,powszechny-spis-
rolny.html 
 
31 sierpnia 2020 r. Na stronie internetowej Powiatowego 
Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. opublikowano plakat 
reklamowy PSR 2020 wraz z linkami przekierowującymi  
na stronę spisu oraz na stronę US Zielona Góra 
https://gorzow.praca.gov.pl/-/13215132-powszechny-spis-rolny 
 
1 września 2020 r. „Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy”– materiał 
poświęcony Powszechnemu Spisowi Rolnemu z komentarzem Dyrektora Urzędu Statystycznego  
w Zielonej Górze wyemitowany w Informacjach Lubuskich TVP Gorzów Wlkp. Wypowiedzi udzieliła 
również właścicielka dużego gospodarstwa rolnego w zielonogórskiej Ochli, która uprawia borówki, 
zboże, truskawki i rośliny cebulowe. Podczas spisu skorzysta z portalu internetowego. 
https://gorzow.tvp.pl/49659971/rozpoczal-sie-powszechny-spis-rolny-udzial-w-nim-jest-
obowiazkowy 
 
1 września 2020 r. „Spis Rolny 2020 rozpoczęty! Wypełnij przez Internet, zanim zadzwoni rachmistrz, 
bo wówczas nie możesz odmówić” taki tytuł ma zamieszczony w Strefie Agro gazetylubuskiej.pl 
obszerny artykuł dotyczący Powszechnego Spisu Rolnego 
https://gazetalubuska.pl/spis-rolny-2020-rozpoczety-wypelnij-przez-internet-zanim-zadzwoni-
rachmistrz-bo-wowczas-nie-mozesz-odmowic/ar/c8-15153496 
 
1 września 2020 r Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim 
opublikowano baner reklamujący Powszechny Spis Rolny wraz z krótką informacją o PSR 2020 oraz 
aktywnym linkiem https://spisrolny.gov.pl/ 
 https://powiatkrosnienski.pl/powszechni-spis-rolny-2020/   
 

1 września 2020 r. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Krośnie Odrzańskim opublikowano baner reklamujący 

Powszechny Spis Rolny wraz z krótką informacją o PSR 2020 oraz 
aktywnym linkiem https://spisrolny.gov.pl/ 
https://powiatkrosnienski.pl/powszechni-spis-rolny-2020/ 
 
1 września 2020 r. Na portalu informacyjnym Ziemia 
Wschowska zamieszczono baner promujący PSR 2020 wraz  
z artykułem dot. Powszechnego Spisu Rolnego. 
https://zw.pl/news/rolniku-rusza-powszechny-spis-
rolny,143582# 

 
1 września 2020 r. Na stronie portalu informacyjnego 

gorzow.com ukazał się stały baner wraz z opisem dot. PSR 2020 
https://gorzow.com/index.php?action=glowna1&id=78171 

 

https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26247016,powszechny-spis-rolny.html
https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26247016,powszechny-spis-rolny.html
https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26247016,powszechny-spis-rolny.html
https://gorzow.praca.gov.pl/-/13215132-powszechny-spis-rolny
https://gorzow.tvp.pl/49659971/rozpoczal-sie-powszechny-spis-rolny-udzial-w-nim-jest-obowiazkowy
https://gorzow.tvp.pl/49659971/rozpoczal-sie-powszechny-spis-rolny-udzial-w-nim-jest-obowiazkowy
https://powiatkrosnienski.pl/powszechni-spis-rolny-2020/
https://zw.pl/news/rolniku-rusza-powszechny-spis-rolny,143582
https://zw.pl/news/rolniku-rusza-powszechny-spis-rolny,143582
https://gorzow.com/index.php?action=glowna1&id=78171
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2 września 2020 r. „To będzie hit? Zielonogórscy 
kabareciarze nagrali teledysk dla rolników.  
By przekonać ich do wzięcia udziału w spisie. 
Zobaczcie to!” Artykuł zachęcający rolników  
do udziału w Spisie Rolnym i opisujący kulisy 
powstania teledysku "Spiszmy się" pojawił się  
na stronie zielonagora.naszemiasto.pl  
https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-
hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-
teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M 
4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-
VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs 
 
3 września 2020 r. w serwisie Strefa Agro Lubuskie 

na gazetalubuska.pl rozpoczęto 7-dniową emisję podwójnego billboardu PSR. 
 
3 września 2020 r. Na stronie internetowej Lubuskiego Centrum 
Produktu Regionalnego ukazał się baner promujący Powszechny 
Spis Rolny wraz z krótką informacją dot. PSR 2020 i aktywnymi 
linkami. 
https://lcpr.pl/ruszyl-powszechny-spis-rolny/ 
 
3 września 2020 r. w serwisie Strefa Agro Lubuskie  
na gazetalubuska.pl ukazał się materiał pt. „Kabareciarz 
szuka rolnika! Zamiast nudnych pism, teledysk. 
Zielonogórscy artyści przekonują do spisu powszechnego. 
Musicie to zobaczyć”, w którym opisano kulisy 
powstawania teledysku promującego PSR 2020. 
https://gazetalubuska.pl/kabereciarz-szuka-rolnika-
zamiast-nudnych-pism-teledysk-zielonogorscy-artysci-
przekonuja-do-spisu-powszechnego-musicie-to/ar/c1-
15157946 
 
3 września 2020 r. Lubuski Oddział Regionalny ARiMR na swoim fanpage’u udostępnił cieszący  
się coraz większą popularnością, kabaretowy utwór promujący Powszechny Spis Rolny. 

  

https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs
https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs
https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs
https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs
https://zielonagora.naszemiasto.pl/to-bedzie-hit-zielonogorscy-kabareciarze-nagrali-teledysk/ar/c1-7878437?fbclid=IwAR0M4nKLs4tSc4hCCmMz5GhjWv-A8hs3fp-VaOjMvptRlQPbHtqIh9OAAfs
https://gazetalubuska.pl/kabereciarz-szuka-rolnika-zamiast-nudnych-pism-teledysk-zielonogorscy-artysci-przekonuja-do-spisu-powszechnego-musicie-to/ar/c1-15157946
https://gazetalubuska.pl/kabereciarz-szuka-rolnika-zamiast-nudnych-pism-teledysk-zielonogorscy-artysci-przekonuja-do-spisu-powszechnego-musicie-to/ar/c1-15157946
https://gazetalubuska.pl/kabereciarz-szuka-rolnika-zamiast-nudnych-pism-teledysk-zielonogorscy-artysci-przekonuja-do-spisu-powszechnego-musicie-to/ar/c1-15157946
https://gazetalubuska.pl/kabereciarz-szuka-rolnika-zamiast-nudnych-pism-teledysk-zielonogorscy-artysci-przekonuja-do-spisu-powszechnego-musicie-to/ar/c1-15157946
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4. IMPREZY PLENEROWE 

23 sierpnia 2020 r. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wziął udział w plenerowej imprezie "Święto 
miodu" zorganizowanej przez Muzeum Etnograficzne w Ochli. Przedstawiciele Urzędu przygotowali 
stoisko promujące zbliżający się Powszechny Spis Rolny. Uczestnicy wydarzenia odwiedzając stoisko 
Urzędu mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat najważniejszych zagadnień dotyczących PSR 
2020. Przygotowane zostały również zabawy i quizy spisowe dla najmłodszych uczestników 
wydarzenia, w których do wygrania były nagrody z logotypami spisu. Materiały promujące spis 
cieszyły się także ogromnym zainteresowaniem wśród wszystkich uczestników wydarzenia. Stoisko 
promocyjne odwiedziło około kilkaset osób. 
 
29 sierpnia 2020 r. Dzięki zaproszeniu Wójta Mariusza Strojnego przedstawiciele Urzędu 
Statystycznego w Zielonej Górze uczestniczyli w „Spotkaniu dziękczynnym za tegoroczne plony", 
które miało miejsce w gminie wiejskiej Przewóz (powiat żarski). W tym ważnym dniu dla 
mieszkańców gminy, informowali i promowali PSR2020, Z-ca Dyrektora US Zielona Góra wręczył 
upominki spisowe, wyróżnionym przez gminę, rolnikom.  
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5. INNE DZIAŁANIA  

 
27 sierpnia 2020 r. Wojewoda Lubuski, jako 
Wojewódzki Komisarz Spisowy zwrócił 
się z apelem do wszystkich rolników 

posiadających gospodarstwa rolne w województwie lubuskim o wypełnienie 
obowiązku spisowego zgodnie z obowiązującym hasłem spisu „Spiszmy się 
jak na rolników przystało”. 
 
30 sierpnia 2020 r. w 270 parafiach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,  
w trakcie nabożeństw, odczytana została informacja o rozpoczynającym się  
1 września br. Powszechnym Spisie Rolnym. W kościołach diecezji wywieszone 
zostały również plakaty promujące PSR 2020. 
 
1 września 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 Urząd 
Statystyczny w Zielonej Górze rozpoczął emisją kabaretowego 
utworu promującego PSR. Teledysk umieszczony został 
również na kanale YouTube Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz szeroko rozpowszechniony w mediach 
społecznościowych Wojewódzkich oraz Gminnych Biur 
Spisowych w całej Polsce. 
 
1 września 2020 r. W autobusach PKS Zielona Góra 
rozpoczęto emisję spotu promującego Powszechny Spis 
Rolny. Na 40 nośnikach w 40 pojazdach PKS Zielona Góra 
spot będzie emitowany przez 30 dni 6 razy na godzinę. 
 
1 września 2020 r. rozpoczęto miesięczną emisję spotu PSR  
na jednym z największych ekranów LED w Zielonej Górze przy  
ul. Westerplatte, spot emitowany jest 6 razy na godzinę.  
 
1 września 2020 r. rozpoczęto emisję spotu PSR 2020 na ekranie LED w Gorzowie Wlkp.  
przy ul. Sikorskiego, przez cały okres Spisu Rolnego, materiał emitowany będzie przez cały okres 
Spisu Rolnego 6 razy na godzinę. 


