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Spisowa (pre)historia

Józef i Maryja podróżujący do Betlejem na spis ludności 
Źródło: Stambuł, kościół Chora, https://www.choramuseum.com

Rosyjska karta spisowa z 1897 r. 
Źródło: Kijów, Kyiv State Archive, https://www.archives.gov.ua/en/Biuro spisu relief USA 1790 r.

Źródło: Suitland, United States Census Bureau, https://www.census.gov

Czy wiecie, że historia spisów sięga starożytnego Egiptu? Grecki historyk Herodot wspomina 
o faraonie Ahmose I (panował ok. 1550 r. p.n.e.), który wymagał od każdego Egipcjanina 
corocznego deklarowania „skąd czerpał środki do życia”. 

Źródła historyczne mówią o częściowych spisach ludności przeprowadzanych w starożytnej 
Babilonii, Grecji, Palestynie, Indiach czy Chinach. Wątki związane ze spisami pojawiają się na-
wet w Biblii (W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy wzmiankę o podróży Józefa i Marii na spis lud-
ności w Betlejem). 

W starożytnym Rzymie bieżącą rejestracją w postaci tzw. cenzusu objęto wszystkich obywa-
teli rzymskich. Cenzusy przeprowadzane były regularnie co 5 lat. Służyły one przede wszystkim 
celom militarnym i podatkowym, a niekiedy również religijnym.

W średniowieczu głównymi powodami, dla których gromadzono dane liczbowe były 
potrzeby w  zakresie ustalania podatków, ceł i obciążeń fi skalnych, a także potrzeby ewidencji 
w zakresie obowiązku służby wojskowej. Praktycznie wszystkie spisy w średniowieczu, zarówno 
w Europie, jak i krajach Islamu były realizowane przez duchowieństwo.

Począwszy od XVIII wieku w wielu krajach zaczęto przeprowadzać powszechne spisy ludności 
w sposób systematyczny, na zasadach, które można uznać za nowoczesne. 
Pierwsze nowożytne spisy ludności przeprowadzano w krajach skandynawskich (np. w Szwecji

w 1749 r.). Na terenie Stanów Zjednoczonych pierwszy spis odbył się w 1790 r., na ziemiach pol-

skich w 1789 r., a w Rosji dopiero w 1897 r. Na początku XIX w. przeprowadzono też pierwsze spisy 
w Anglii, Francji, Prusach i Austrii.

Papirus BM10068. Lista domów w Egipcie z czasów Ramzesa IX
Źródło: Londyn, Muzeum Brytyjskie, https://www.britishmuseum.org

Fragment kamienia nagrobnego prawdopodobnie Kwiryniusza 
Źródło: Watykan, Muzeum Watykańskie, https://www.museivaticani.va

Mozaika bizantyjska z XIV w. Maryja i św. Józef zapisują się w spisie ludności przed namiestnikiem Kwiryniuszem.
Źródło: Stambuł, kościół Chora, https://www.choramuseum.com

Wyniki Federalnego Spisu Ludności USA w 1790 r. 
Źródło: Suitland, United States Census Bureau, https://www.census.gov

Wyniki spisu powszechnego w Szwecji w 1749 r.     Źródło: Helsinki, Statistics Finland, https://www.tilastokeskus.fi
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Spisy powszechne to największe przedsięwzięcia statystyczne podejmowane cyklicznie w Polsce i in-
nych krajach świata. Jako badania pełne obejmują całą populację ludności (narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (powszechny spis rolny). Geneza spisów ludności na zie-
miach polskich sięga czasów I Rzeczypospolitej (pierwszy spis ludności w 1789 r.). Przez dziesięciolecia 
zmieniały się zarówno metody spisów, formularze spisowe, jak i sposoby ich wypełniania (poczynając od 
odręcznego wpisywania danych przez rachmistrza spisowego do internetowego samospisu zastosowa-
nego po raz pierwszy przy NSP 2011).

Spisy

Fryderyk Józef Moszyńsk Foto: M. Szczepańczyk 
Źródło: https://www.wikipedia.org 

Tekst Konstyttucji Sejmu Czteroletniego 
z 22 czerwca 1789 r. w sprawie spisu ludności

Pierwszym spisem ludności 
na ziemiach polskich, którego 
dokumenty przedstawiamy, był 
spis przeprowadzony na pod-
stawie Konstytucji z 22 czerwca 
1789 r. uchwalonej przez Sejm 
Czteroletni (1788–1792). Wyni-
ki tego spisu miały posłużyć do 
powzięcia uchwały w sprawie 
podatku przeznaczonego na po-
krycie kosztów utrzymania stałej 
stutysięcznej armii. W spisie uję-
to nie tylko liczbę ludności, ale 
także jej strukturę społeczno-za-
wodową. 

Spis ludności Rzeczypospolitej 1789 r.

W 1808 r. i 1810 r. przeprowadzono na terytorium Księstwa Warszawskiego pierwsze powszechne 
spisy ludności. Badano wówczas – stosując odrębne formularze dla miast i wsi – stan ludności i jej struk-
turę demograficzną (płeć, wiek), wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę domów. W celu opracowania 
materiałów spisowych powołano w Warszawie w 1810 r. Biuro Statystyczne podległe Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. Była to pierwsza centralna państwowa instytucja statystyczna na ziemiach polskich i jed-
na z pierwszych w Europie.

Spis ludności w Księstwie 

Warszawskim w 1808 i 1810 r.

Spis ludności - 1921 r. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W połowie 1921 r. przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu 
ludności. To unikalny dokument prawny w zakresie statystyki, przyj-
mujący określenia stosowane w spisie. Dotyczy to zarówno definicji 
podmiotów spisywanych, organizacji spisu, obowiązków spisowych, 
tajemnicy statystycznej, jak i informacji o spisie i jego promocji.

Imponuje do dnia dzisiejszego zakres tematyczny pierwszego 
spisu ludności. Jak dotychczas był to jedyny spis powszechny w hi-
storii Polski, w którym jednocześnie badano narodowość i wyznanie, 
a wyniki opublikowano dla każdej, nawet najmniejszej, miejscowości 
w odrębnych tomach dla każdego województwa.

Spis ludności 1921 r.

Dziewczynka leżąca na arkuszu spisowym - 1931 r.

Wyniki spisu - 1931 r. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Chorzy ze szpitala Dzieciątka Jezus z pomocą komisarzy spisowych 
podczas wypełniania arkuszy spisowych

Chory ze szpitala Dzieciątka Jezus z pomocą komisarza spisowego 
wypełnia arkusz spisowy

Rodzina z pomocą komisarza spisowego wypełnia arkusz spisowy - 1931 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Aleksandra Piłsudska podczas wypełniania arkusza spisowego - 1931 r.

Uczestnicy zjazdu. Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych 
Bronisław Pieracki, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, 
generalny komisarz spisowy Rajmund Buławski, wicedyrektor Głównego 
Urzędu Statystycznego Jan Strzelecki. - 1931 r.

Kolejny spis przeprowadzono w 1931 r. Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 2 września w sprawie przeprowadzenia drugiego powszech-
nego spisu ludności ustaliło jego termin na 2 grudnia 1931 r.

Organizacja, zasady prawne, obowiązki i zadania służb spisowych 
były kontynuacją rozwiązań z 1921 r., a zakres tematyczny w zasadzie 
był taki sam. Nowa w tym spisie była waga przywiązywana do zadań, 
obowiązków, kompetencji komisarzy spisowych (dzisiejszych rach-
mistrzów). Każdy komisarz podpisywał zobowiązanie, gdzie przyjmo-
wał obowiązki spisowe, a także otrzymywał imienną legitymację, co 
oznacza, że od początku polskich spisów służby spisowe były „urzęd-
nikami państwowymi na służbie”, których chroniło prawo, a dane, 
które zbierali, były objęte ścisłą tajemnicą statystyczną.

Spis ludności 1931 r.

Na terenie Królestwa Polskiego przeprowadzono w latach 1824–1826 spis ludności i domów. Wyniki 
tego spisu zamieszczono w publikacji „Tabella  miast, wsi i osad  Królestwa  Polskiego” z 1827 r. Podawała 
ona dla każdej, nawet najmniejszej, miejscowości liczbę ludności i ilość domów, charakteryzując jedno-
cześnie jej położenie geograficzne, przynależność administracyjną i kościelną.

Spis ludności i domów w Królestwie 

Polskim w 1827 r.

Spis ludności - 1910 r. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W monarchii austro-węgierskiej – w skład której wchodziła Galicja 
(ziemie polskie zagarnięte przez Austrię na mocy III rozbioru Polski 
w 1795 r.) – powszechne spisy ludności przeprowadzano w latach: 
1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, zawsze w dniu 31 grudnia.

Spisy ludności w Galicji były spisami imiennymi. Pytano o: nazwi-
sko, płeć, stan cywilny, wiek i miejsce urodzenia, wady fizyczne i umy-
słowe. Tylko w pierwszych dwóch spisach (z lat 1857 i 1869) badano 
narodowość.

Wyniki spisu ludności Galicji z 1900 r. oprócz opracowania staty-
stycznego doczekały się też opracowania kartograficznego w postaci 
map językowych i wyznaniowych wykonanych pod kierunkiem prof. 
dra Józefa Buzka, ówczesnego kierownika Krajowego Biura Staty-
stycznego.

Spis ludności Galicji w 1910 r.

Spisy ludności w Królestwie Polskim w II połowie XIX w. przeprowadzane były z inicjatywy lokalnych 
władz administracyjnych. 

W spisie 1897 r. badano szczegółowo: płeć, wiek, wyznanie, stan cywilny, miejsce urodzenia, skład spo-
łeczno-zawodowy ludności i jej wykształcenie. Wyniki tego spisu opublikowano w skali powiatów i miast, 
dla każdej z dziesięciu guberni Królestwa Polskiego oraz odrębnie dla miasta Warszawy.

Przedstawiamy formularz tego spisu w języku polskim i rosyjskim, zawierający informacje dotyczące 
zasad przeprowadzania spisu. W zasadach tych wyjaśniono sposób wypełniania formularzy jednostko-
wych oraz niektóre zagadnienia związane z tematyką i terminologią stosowaną w spisie.

Spis ludności w Królestwie Polskim w 1897 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego - 1914 r.

Historia spisów na ziemiach polskich (1)

Pierwszy dramatyczny i niezwykle bolesny w wymiarze uzyska-
nych wyników był spis sumaryczny z 1946 r., wprowadzony Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie prze-
prowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej.

Był to spis dokonany wysiłkiem społecznym tysięcy rachmistrzów. 
Organizację tego spisu zawierała instrukcja dla komisarzy spisowych.

Zbiór dokumentów spisu z 1946 r. uzupełniła unikalna odezwa 
„Do wszystkich Obywateli – Obywatelek Obwodu Gryfińskiego”, jaką 
wydał Powiatowy Komisarz Spisowy – Bolesław Chmura p.o. zastępcy 
Pełnomocnika Rządu RP na Obwód Gryfin. Niezwykły to dokument 
z polskiego miasta na zachodnich rubieżach – ogłoszony niespełna 9 
miesięcy po zakończeniu II wojny światowej.

Spis ludności 1946 r.

Instrukcja dla komisarzy spisowych - 1946 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Historia spisów na ziemiach polskich (2)

Decyzję o przeprowadzeniu spisu powszechnego pod-
jęto na mocy ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o Narodowym 
Spisie Powszechnym 1988 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 129).

Ustawa ta określała termin, zakres i organizację spisu 
powszechnego. Stanowiła również o przeprowadzeniu, 
w ramach prac przygotowawczych do NSP 1988 r., spisu 
próbnego, określając termin, zakres i jednostki, w których 
ma być przeprowadzony oraz spisu kontrolnego, które-
go zakres i tryb przeprowadzenia ustalił prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego. Określiła też, że spis odbędzie się 
na terytorium kraju w dniach od 7 do 12 grudnia 1988 r. 
według stanu z północy z 5 na 6 grudnia.

Szereg dokumentów niższej rangi, w postaci instrukcji, 
wytycznych, wskazówek i poleceń służbowych, w sposób 
szczegółowy określało zadania i sposób ich wykonania dla 
każdej najmniejszej jednostki organizacyjnej, zaangażowa-
nej w prace przy Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r., 
na wszystkich etapach badania.

Spis powszechny 1988 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2002 został wprowadzony ustawą 
o spisie z dnia 2 grudnia 1999r. (Dz. U. z 2000r. 
Nr 1, poz. 1 i Nr 93, poz. 1026). Spis ludności 
i mieszkań był przeprowadzany w dniach od 21 
maja do 8 czerwca 2002 roku razem z Powszech-
nym Spisem Rolnym.

Spis ludności 2002 obejmował osoby stale 
zamieszkałe na obszarze Polski, bez względu na 
fakt czy osoby te przebywały w kraju w czasie 
spisu, czy też były za granicą oraz osoby prze-
bywające czasowo. Spis był przeprowadzony 
w mieszkaniach oraz w innych zamieszkanych 
pomieszczeniach prowizorycznych oraz obiek-
tach zbiorowego zamieszkania.

Spis ludności i mieszkań 2002 był badaniem 
szczególnym, ponieważ był pierwszym pełnym 
spisem po głębokich przeobrażeniach społecz-
no - gospodarczych i ustrojowych, jakie miały 
miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Przeobra-
żenia te spowodowały zmiany w dotychczaso-
wych procesach demograficznych oraz głębo-
kie przemiany struktury społeczno - zawodowej 
ludności oraz pojawienie się nowych zjawisk, 
nieznanych wcześniej na taką skalę, takich jak: 
bezrobocie, bezdomność, imigracja cudzoziem-
ców do Polski oraz nasilenie się krótkookreso-
wych migracji zagranicznych Polaków, nowe 
formy własności mieszkań. 

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zo-
stał przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań (NSP 2011) według infor-
macji zbieranych na dzień 31 marca 2011 godz. 
24.00. Był to pierwszy spis zrealizowany od 
czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Przeprowadzony był w oparciu o dane zgroma-
dzone w rejestrach administracyjnych. W NSP 
2011 został użyty formularz elektroniczny – nie 
było kwestionariuszy papierowych. Każda oso-
ba mogła wyrazić chęć dokonania Samospisu 
przez Internet. Natomiast podczas wywiadów 
bezpośrednich rachmistrzowie spisowi wyko-
rzystywali mobilne urządzenia elektroniczne 
(typu hand-held).

Spis powszechny 2002 r.

Spis powszechny 2011 r.

Plakat spisowy - 1988 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Plakat spisowy - 2002 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Plakat spisowy - 2011 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Druga wojna światowa spowodowała zasadnicze zmiany w liczbie 
ludności Polski i w jej rozmieszczeniu. Wynikały one z dużych strat 
związanych z wojną i okupacją oraz ze zmianą granic, a także licznych 
ruchów przesiedleńczych ludności po zakończeniu wojny. Trzeci z ko-
lei, a pierwszy po II wojnie światowej spis powszechny przeprowadzo-
no w grudniu 1950 r. według stanu o północy z dnia 2 na 3 grudnia.

Ze względu na obszerność i kompleksowość, jak i rangę społecz-
ną, spis ten otrzymał miano Narodowego Spisu Powszechnego.

Przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego 1950, pierw-
szego pełnego spisu po II wojnie światowej, wprowadziła uchwała 
Rady Ministrów z 10 sierpnia 1949 r.

Spis powszechny 1950 r.

Plakat zachęcający do zgłaszania się na 
komisarzy spisowych
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Czwarty z kolei spis powszechny przeprowadzono w grudniu 
1960 r. według stanu o północy z dnia 5 na 6 grudnia.

Przyczyny podjęcia spisu nie należy uzasadniać, gdyż wyniki spi-
sów dezaktualizują się po pewnym czasie, zwłaszcza w takich krajach 
jak Polska, gdzie tempo przemian społeczno-gospodarczych jest wy-
sokie. Ponadto regularne przeprowadzanie spisów powszechnych 
ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia porównywalności bada-
nych zjawisk oraz wynika z przyjętych ustaleń międzynarodowych.

Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. zainicjowała 
przygotowania do przeprowadzenia spisu powszechnego w 1960 r., 
a Rozporządzenie z 4 października 1960 r. ustaliło tryb realizacji tego 
spisu i podobnie jak w poprzednich latach zwracano się z odezwą do 
ludności, prosząc o masowy udział w spisie.

Kolejny spis powszechny przeprowadzony został w grudniu 1970 r.
według stanu o północy z dnia 7 na 8 grudnia. Obejmował on swym 
zakresem pięć odrębnych członów tematycznych, a mianowicie spis: 
ludności, mieszkań, budynków zamieszkanych, indywidualnych go-
spodarstw rolnych oraz spis budynków gospodarczych w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych. W porównaniu z poprzednimi spi-
sami, spis w 1970 r. wyróżniał się znacznie obszerniejszą tematyką 
oraz bogatszym zakresem opracowania wyników. Ze względu na ten 
fakt został on przeprowadzony w dwóch terminach: spis budynków 
gospodarczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych przepro-
wadzono łącznie z corocznym spisem rolniczym w czerwcu 1970 r., 
a spis ludności, mieszkań i budynków mieszkalnych oraz indywidual-
nych gospodarstw rolnych przeprowadzono w grudniu 1970 r.

Na mocy przepisów ustawy o statystyce z 1962 r. spis ten wpro-
wadzało Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 lipca 1970 r. w sprawie 
przeprowadzenia NSP 1970. 

Był to spis obszerny, przygotowany, zrealizowany i opracowany 
niezwykle starannie (opublikowano wówczas ok. 10 mln stron publi-
kacji). Urozmaiceniem i ubarwieniem informacji o spisie były ulotki 
spisowe.

Spis powszechny 1960 r.

Spis powszechny 1970 r.

Plakat spisowy - 1960 r. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Plakat spisowy - 1970 r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Szósty kolejny spis w Polsce niepodległej, a jednocześnie 
czwarty w Polsce Ludowej, został przeprowadzony w dniach od 7 
do 13 grudnia 1978 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 kwietnia w sprawie prze-
prowadzenia NSP 1978 r. odpowiadało standardom ówczesnych 
aktów prawnych regulujących sprawy statystyki. Nowe elementy 
można było zauważyć w formularzu mieszkaniowo-ludnościowym 
– formularz A tego spisu oraz w formularzu B, przeznaczonym do 
badań reprezentacyjnych ludności w zakresie migracji.

W NSP 1978 zastosowano sprawdzony wcześniej wzór ulotki – 
listu do mieszkańców. Po raz pierwszy zamieszczono informacje 
przeznaczone dla ludności, podające nazwisko rachmistrza i nu-
mer jego legitymacji. Określono także dzień i godzinę, kiedy poja-
wi się rachmistrz. Podobnie jak w spisach wcześniejszych wyposa-
żono rachmistrza w legitymację. Składali oni także zobowiązanie 
dotyczące zachowania tajemnicy statystycznej i sumiennej reali-
zacji obowiązków spisowych.

Spis powszechny 1978 r.

Ulotka propagująca spis - 1978 r. 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Wyniki Spisów Powszechnych na terenie Polski
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Wyniki ostatnich spisów powszechnych ludności na Dolnym Śląsku

W świetle dynamicznych zmian w życiu społeczno-gospodarczym istotne znaczenie ma pozyskiwanie obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie strategicznych decyzji za-
równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym. Spisy powszechne dostarczają rzetelnych danych nt. bilansu demograficznego, które stanowią podstawę planowania i realizacji polityk kra-
jowych i regionalnych. Spis powszechny to cenne źródło wiedzy o tym kim jesteśmy jako ludność Polski i odpowiada m.in. na pytania: Ilu nas jest? Kim jesteśmy? Jak żyjemy?

Pod względem udziału ludności z wykształ-
ceniem wyższym, w 2011 r. województwo 
dolnośląskie zajmowało 4. miejsce (16,8%)

po województwach: mazowieckim (23,6%), 
pomorskim (17,6%) i małopolskim (17,2%).

Liczba ludności województwa dolno-
śląskiego zmieniała się pomiędzy kolejny-
mi spisami. Według najnowszych danych 
GUS, 31 grudnia 2020 r. województwo 
zamieszkiwało 2891,3 tys. mieszkańców 
(czyli prawie 24 tys. mniej niż podczas 
ostatniego spisu w 2011 r.)

Według stanu w dniu:

Trend spadkowy liczby mieszkańców 
miast był widoczny z każdym kolejnym 
spisem. Według danych GUS 31 grudnia 
2020 r., dolnośląskie miasta zamieszkiwa-
ło 1971 tys. mieszkańców (66,5 tys. mniej 
niż w 2011 r.).

Z kolei, od początku XXI wieku widać 
wzrost liczby mieszkańców wsi, co głów-
nie związane jest z przeprowadzaniem 
się mieszkańców miast na wieś. Na koniec 
ubiegłego roku, według danych GUS, wsie 
zamieszkiwało w województwie 920,1 

tys. mieszkańców (ponad 42 tys. więcej 
niż podczas ostatniego spisu).

Od spisu powszechnego w 2002 r., do czasu przepro-
wadzenia spisu w 2011 r. - liczba mieszkań zamieszka-
nych wzrosła o 8,8%, a izb w tych mieszkaniach wzrosła 
o 13,2%. Powierzchnia użytkowa mieszkań zwiększyła 
się o 15,5%. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań za-
mieszkanych stale w 2011 r. wyniosła 70,9 m2

(w 2002 r. – 65,6 m2, a w 1988 r. 59,8 m2). 
Różnice terytorialne wśród powiatów wynosiły od 

57,3 m2 w powiecie wałbrzyskim do 101,9 m2 w powie-
cie wrocławskim. Struktura mieszkań zamieszkanych we-
dług ich powierzchni użytkowej różniła się w miastach 
i na wsi. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania w mia-
stach wynosiła od 55,3 m2 w powiecie kamiennogór-
skim do 80,3 m2 w powiecie wrocławskim, natomiast na 
wsi wahała się od 76,0 m2 w powiecie wałbrzyskim do 
106,8 m2 w powiecie wrocławskim.

Na przestrzeni lat widać duże zmiany w po-
ziomie wykształcenia społeczeństwa (ludno-
ści powyżej 15 lat). Udział ludzi z wykształ-
ceniem wyższym wzrósł z 6,6% w 1988 r. do 
17,2% w 2011 r. Zaznaczyło się to w zmniej-
szonym udziale osób z podstawowym wy-
kształceniem, który w tym okresie obniżył się 
z 36,8% do 20,1% (w przypadku 2011 r. jako 
podstawowe liczono wykształcenie podsta-
wowe oraz gimnazjalne).

Co wynika ze spisu?

Ile osób mieszkało na Dolnym Śląsku? Jak zmieniał się poziom wykształcenia 

mieszkańców woj. dolnośląskiego?

Jak zmieniły się warunki mieszkaniowe 

Dolnoślązaków?
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Technologia w spisach

Spisy powszechne były od zawsze dużym wyzwaniem tech-
nologicznym. Przy każdym kolejnym spisie korzystano z no-
woczesnych (jak na owe czasy) urządzeń, wspomagających 
pracę ludzi.

Spis powszechny 1921

W opracowaniu pierwszego spisu po odzyskaniu niepodle-
głości wykorzystano maszyny licząco-analityczne. Maszyny te 
dzieliły się na trzy grupy pod względem funkcji: 57 maszyn 
dziurkowało karty, 29 sorterów porządkowało i grupowało 
karty a 3 tabulatory odczytywały dane z kart i tworzyły zesta-
wienia. Cały ten proces dla ok. 41,5 mln kart zajął 3,5 roku.

Spis powszechny 1931

Przy opracowaniu wyników kolejnego spisu użyto nowszych 
maszyn licząco-analitycznych, odczytujących dane z dziur-
kowanych kart przy pomocy elektryczności. Ponadto zaczę-
to pracować na arytmometrach (wykonujących dodawanie 
i odejmowanie) i sumatorach (mnożenie i dzielenie). 

Spis powszechny 1950

W pierwszym powszechnym spisie po wojnie wykorzystano 
maszyny wyposażone w sortery porządkujące karty według 
badanych cech. Maszyny dodatkowo miały funkcje liczenia 
wyników oraz ich drukowania.

Spis powszechny 1960

Lata 60-te charakteryzowały się wprowadzeniem pierwszych 
komputerów (ICL 1905 i Odra 1300) oraz coraz to nowszych 
maszyn księgujących oraz licząco-analitycznych. Nowy sprzęt 
pomógł m. in. w opracowaniu wyników spisu powszechnego 
z roku 1960.

Spis powszechny 1970

W czasie spisu powszechnego wykorzystano komputery 
ICL1902A oraz Odra 1304.

Spis powszechny 1978

Jeszcze większy postęp miał miejsce przy opracowaniu ko-
lejnego spisu powszechnego w 1978. Do odczytu kwestiona-
riuszy papierowych wykorzystano optyczny czytnik. Pojawiły 
się komputery Mera 9150 (32 stanowiska) - każdy posiadający 
klawiaturę, co przyspieszyło wprowadzanie danych. Dane za-
pisywano na magnetycznych taśmach zamiast dotychczaso-
wych perforowanych kart. Dane można było wymieniać mię-
dzy jednostkami dzięki komputerowi ICL 7503.

Spis powszechny 1988

Koniec lat 80. był czasem pojawienia się pierwszych kompu-
terów osobistych oraz stopniowego wycofywania kompute-
rów Odra. Pojawiły się także pierwsze serwery do przetwarza-
nia danych.

Spis powszechny 2002

W pierwszym spisie w XXI wieku po raz ostatni korzystano 
z papierowych arkuszy spisowych. Do odczytu odpowiedzi 
z arkuszy używano czytników optycznych.

Spis powszechny 2011

Największą zmianą w spisie powszechnym w 2011 roku było 
odejście od papierowych arkuszy i wyposażenie rachmistrzów 
w urządzenia mobilne, na których zaznaczano odpowiedzi 
w aplikacji spisowej. Ponadto po raz pierwszy każdy mógł sam 
się spisać przez Internet.

Spis powszechny 2021

Podstawą tegorocznego spisu jest samospis internetowy, 
jednak istnieje również możliwość spisania przez telefon przez 
ankietera spisowego. Ponadto w terenie pracują rachmistrzo-
wie spisowi wyposażeni w tablety. Wypełnione ankiety spiso-
we są od razu przesyłane z urządzeń na serwery Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Arytmometr Źródło: https://pl.wikipedia.org

Komputery Mera 9105, 1977 r.

Handheld z oprogramowaniem spisowym w 2011 roku. Źródło: http://www.mierzyn24.pl

Przewijaki taśm magnetycznych – 1977 r.

Urządzenie rachmistrza spisowego
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Spisy powszechne w mediach

Źródło: http://www.coexistentia.cz/
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Popularyzacja spisów

Publikacja spisowa - 1990 r.

Plakat spisowy - 1970 r. Plakat spisowy - 1970 r. Plakat spisowy - 1970 r. Plakat spisowy - 1970 r.

Kartka pocztowa - spis 1960 r.

Znaczki pocztowe - spis 1970 r.

Znaczek pocztowy - spis 2002 r.

Legitymacja rachmistrza - spis 2011 r.

Etykieta zapałek - spis 1950 r .

Pracownikom, którzy brali udział w realizacji spisów przyznawano odznaki pamiątkowe „Za ofiarną pracę”. - spis 1921 r . Arkusz spisowy - spis 1921 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia 
powszechnego spisu ludności - spis 1921 r.

„Pochodzenie ludności m. Lwowa” autorstwa Edwarda 
Tomaszewskiego - spis 1931 r.

Etykieta zapałek - spis 1960 r . Etykieta zapałek - spis 1970 r . Etykieta zapałek - spis 1970 r . Etykieta zapałek - spis 1970 r .Paczka zapałek - spis 1970 r .

Kartka pocztowa - spis 1970 r. Kartka pocztowa - spis 1978 r.Kartka pocztowa - spis 1970 r.

Dzienniczek spisu próbnego - 2011 r.

Plakat spisowy - 2002 r.
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Spisy powszechne na świecie

Znaczek pocztowy wydany z okazji spisu powszechnego w Rosji 
(odbywającego się w 2020 i 2021 roku). Źródło: https://gornoaltaysk.ru

Infografika spisu powszechnego w Rosji. Źródło: http://dumspb.ru

Rachmistrzowie spisowi w pracy, w czasie spisu powszechnego w Chinach w 2020 roku.
Źródło: https://asiatimes.com

Plakat promujący spis powszechny w Sanach Zjednoczonych, 
Źródło: Suitland, United States Census Bureau, https://www.census.gov 

Plakat zachęcający do udziału w spisie powszechnym w Australii w 2021 r., 
Źródło: Canberra, Australian Bureau of Statistics, https://www.abs.gov.au

Plakat promujący spis powszechny w Indiach. 
Źródło: Census of India, https://www.censusindia.gov.in

Logo czeskiego spisu powszechnego odbywającego się w tym roku. 
Źródło: Praga, Czech Statistical Office, https://www.czso.cz/

Przeprowadzenie spisu powszechnego wynika nie tylko ze zobowiązań wobec prawa krajowego ale również prawa Unii Europejskiej jak i dyrektyw ONZ. 
Spisy odbywają się więc na całym świecie, nie wszędzie jednak w tym samym czasie.

W tym roku spis powszechny (pomimo pandemii COVID-19), podobnie jak w Polsce, odbędzie się m. in. w Czechach, na Słowacji, w Rosji, Kanadzie, Hiszpanii, Indiach czy Australii. 
Powszechnie przyjętą praktyką jest organizowanie spisu co 10 lat, jednak w niektórych państwach (np. w Irlandii, Australii czy Nowej Zelandii) odbywa się on co 5 lat. 

W 2020 roku spis powszechny odbył się m. in. w USA czy Chinach. W obu krajach, podobnie jak w Polsce, główną metodą był samospis internetowy. 
W Chinach, aby spis mógł dotrzeć do wszystkich obywateli – również tych bez dostępu do Internetu, zatrudniono aż 7 milionów rachmistrzów spisowych. 
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Materiały promocyjne NSP 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Narodowy Spis 

•    
•    

spis.gov.pl 

statystycznej.

spis.gov.pl

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Narodowy Spis 

•    
•    

spis.gov.pl 

spis.gov.pl

Ulotki Baner internetowy Plakat

Baner internetowy

Artykuł reklamowy do prasy
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§
§§

§
Podstawowe akty prawne regulujące przeprowadzenie NSP 2021

Międzynarodowe:

• rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w  sprawie spisów powszechnych 
ludności i mieszkań 

• rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2017/543 z dnia 22 marca 2017 r. określające zasady stosowania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie 
specyfi kacji technicznych tematów i dotyczących ich podziałów 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi, iż:
„Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich”. Oznacza to, 
że spis jest obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie  z kalendarzem 
i standardami UE. 

Krajowe:

• ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
•  ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  

oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań powierzony jest do zrealizowania 
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego

Obowiązek udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o NSP 2021 
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Національний загальний перепис населення і житла 2021

2021

spis.gov.pl
spis.gov.pl

Materiały w innych wersjach językowych

Materials in other language versions

spis.gov.pl/materialy-do-pobrania



@Glowny Urzad Statystyczny

@USWroclaw

@Wroclaw_STAT

#liczysiękażdy@Glowny Urzad Statystyczny

@USWroclaw

@Wroclaw_STAT

NSP 2021 – Kiedy i po co ten Spis?

Zeskanuj kod QR, aby 

przejść na stronę spisu

Spis przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. 

według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00

Bieżące informacje nt. spisu zamieszczane są na stronie spis.gov.pl

zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demografi czno-społecznej i zawodowej, a także 
o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym

analiza zmian, jakie zaszły w procesach demografi czno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budyn-
ków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021

wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji 
międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD)

dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską

Cele NSP 2021 Spis przeprowadza się metodą obserwacji pełnej
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NSP 2021 – Kto jest obięty spisem?

W jaki sposób możemy się spisać?

Samospis internetowy

przeprowadzany za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej 

na stronie internetowej GUS 

Wywiad telefoniczny

przeprowadzany przez rachmistrza 
telefonicznego z wykorzystaniem 
zainstalowanego na komputerze 
oprogramowania dedykowanego 

do przeprowadzenia spisu 
powszechnego lub urządzenia 

mobilnego wyposażonego 
w oprogramowanie dedykowane 

do przeprowadzenia spisu

Wywiad bezpośredni

przeprowadzany przez rachmistrza te-
renowego z wykorzystaniem 

urządzenia mobilnego wyposażonego 
w oprogramowanie dedykowane do 

przeprowadzenia spisu powszechnego

Od 23 czerwca 2021 r. 

rachmistrzowie spisowi realizują 

wywiady bezpośrednie.

Spis na żądanie

przeprowadzany przez rachmistrza 
telefonicznego z respondentem, który 

zadzwoni na infolinię spisową 
i wybierze kanał „Spis na żądanie” lub 
zostanie na ten kanał przełączony po 

wyrażeniu chęci spisu tą metodą, 
z wykorzystaniem zainstalowanego na 

komputerze oprogramowania 
dedykowanego do przeprowadzenia 

spisu powszechnego

osoby fi zyczne stale zamieszkałe 

i czasowo przebywające w mieszkaniach, 

budynkach i innych zamieszkanych 

pomieszczeniach niebędących 

mieszkaniami

osoby fi zyczne niemające 

miejsca zamieszkania

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego 

zakwaterowania oraz zamieszkane 

pomieszczenia niebędące mieszkaniami

Zeskanuj kod QR, aby 

przejść do aplikacji spisowej
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NSP 2021 – Samospis internetowy

Aplikacja do samospisu dostępna jest pod adresem: spis.gov.pl

» Dodatkowo link jest dostępny na stronie internetowej GUS stat.gov.pl

» Logowanie się respodentów do interaktywnej aplikacji internetowej (do samospisu) z różnego 
rodzaju urządzeń komputerowych jest możliwe po uwierzytelnieniu się

Respondent po pierwszym udanym logowaniu do aplikacji ma 14 dni na wypełnienie, 

uzupełnienie lub poprawienie formularza.

Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi po-

ciągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie 
danych od respondenta metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.

Respondent nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody 
wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.

Jeżeli respondent przekaże dane podczas wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego wtedy zwolniony jest 
z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Zeskanuj kod QR, aby 

przejść na stronę spisu
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NSP 2021 – Kto pomoże nam się spisać?

Rachmistrz terenowy zajmuje się wykonywaniem bezpośrednich wywiadów z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych, poprzez internetową aplikację.

Rachmistrz terenowy w celu uwierzytelnienia posługuje się umieszczonym 
w widocznym miejscu identyfi katorem zawierającym: 

Tożsamość rachmistrza telefonicznego, terenowego lub ankietera statystycznego 

można zweryfi kować dzwoniąc na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99

oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl

oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Rachmistrzowie telefoniczni zajmują się wykonywaniem wywiadów telefonicznych oraz realiza-
cją spisów na życzenie „Spisz się przez telefon”

Rozpoczynając wywiad rachmistrz telefoniczny musi:

• podać swoje dane identyfi kacyjne (tj. imię i nazwisko oraz urząd statystyczny, który reprezen-
tuje), 

• jeśli respondent wyrazi takie życzenie musi podać numer identyfi kacyjny łącznie ze sposobem 
weryfi kacji jego tożsamości, 

• poinformować respondenta o obowiązku przekazania danych w ramach NSP 2021 oraz 
o ochronie jego danych (danych statystycznych, osobowych).

Rachmistrz terenowyRachmistrz telefoniczny
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W czasie trwania NSP 2021, 
dostępni są konsultanci 

infolinii spisowej

NSP 2021 – Ważne numery telefonów

Po godzinach pracy infolinii spisowej 

uruchomiony zostanie automatyczny 

system informacji statystycznej

lub
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NSP 2021 – Jakie dane będą zbierane?

Dane adresowe
Dane osobowe dla których ustalany 
jest adres zamieszkania

Osoby przebywające za granicą
Relacje rodzinne 

Osoby w mieszkaniu (tj. ustalanie składu osobowego mieszkania) w tym również osoby w 
pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem i osoby w obiekcie zbiorowego zakwaterowania

Kwestionariusze osobowe zawierające pytania odnoszące się do osób (zawierające charakterystykę  
demograficzno-społeczną, migracyjną, narodowo-etniczną, wyznaniową i aktywność ekonomiczną)

Kwestionariusz mieszkaniowy zawierający pytania w zakresie mieszkań i budynków

Aplikacja zaprojektowana została w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało 

od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie

Zakłada się, że osoby dorosłe powinny samodzielnie udzielić odpowiedzi na pytania, natomiast osoby 

małoletnie, tj. w wieku 0-17 lat, powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów. 

Dane dotyczące osób nieobecnych przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Zeskanuj kod QR, aby 

przejść na stronę spisu
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Gdzie szukać danych ze spisów powszechnych?

Bank Danych Lokalnych (BDL)

Największa w Polsce baza danych o go-
spodarce, społeczeństwie i środowisku. 
BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycz-
nych pogrupowanych tematycznie. Aplikacja zawiera dane 
ze spisów powszechnych poczynając od 1988 r. Dane prezen-
towane są według obowiązujących układów terytorialnych 
w poszczególnych latach. Utajnianie danych spowodowało 
konieczność wyłączenia z publicznego udostępniania całości 
lub wybranych części wyliczanych na ich podstawie agrega-
tów np. gmin.

Bank Danych Lokalnych jest dostępny pod adresem: 
bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat  

Portal Geostatystyczny

Nowoczesne rozwiązanie do kar-
tografi cznej prezentacji wyniko-
wych informacji statystycznych po-
zyskanych w spisach powszechnych tj. Powszechnym Spisie 
Rolnym 2010 (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) oraz Banku Danych 
Lokalnych (BDL).

Pełni funkcje: gromadzenia, prezentowania, udostępniania 
informacji dla szerokiego grona odbiorców, m.in. administracji 
publicznej, przedsiębiorców, użytkowników indywidualnych 
oraz instytucji naukowo – badawczych.

Dane prezentowane są przy użyciu takich metod prezenta-
cji kartografi cznej, jak: kartogramy, kartodiagramy.

Portal geostatystyczny jest dostępny pod adresem: 
geo.stat.gov.pl/ 

Publikacje GUS / US Wrocław

Podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2011 w następujących obszarach tema-
tycznych: ludność; stan i struktura demografi czno-społeczna; 
wybrane aspekty charakterystyki ekonomicznej (aktywność 
zawodowa i bezrobocie); migracje ludności; gospodarstwa 
domowe i rodziny; zasoby budynkowo-mieszkaniowe. Dane 
prezentowane na poziomie ogólnopolskim w przekrojach re-
gionalnych, wybrane informacje w porównaniu z wynikami 
NSP 2002. Publikacja tabelaryczno-analityczna, uwagi meto-
dyczne.

Więcej publikacji na stronie Internetowej GUS: 
stat.gov.pl/ 

Zeskanuj kod QR, aby 

przejść na stronę BDL’u

Zeskanuj kod QR, aby przejść na stronę 

Portalu Geostatystycznego

Publikacja przedstawia kolejne wyniki Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – sytuację osób 
niepełnosprawnych oraz charakterystykę społeczno-ekono-
miczną ludności, gospodarstw domowych i rodzin (w tym 
z osobami niepełnosprawnymi). Opracowanie zawiera charak-
terystykę ludności według źródeł utrzymania.

Więcej publikacji na stronie Internetowej GUS: 
wroclaw.stat.gov.pl/ 


