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Pierwsze informacje liczbowe o ludności 
ziem polskich zaczęły się pojawiać – podobnie 
jak na zachodzie Europy – już w średniowieczu, 
m.in.: w Kronice Galla Anonima (ok. 1113–1116) 

i bullach papieskich, a od XV w. także 
w księgach uposażeń biskupstw. Nieco później, 

bo od XVI w. zaczęto również wymieniać 
liczby mieszkańców w państwowych rejestrach 

podatkowych i lustracjach królewszczyzn 
sporządzanych głównie dla celów fiskalnych 

i wojskowych.
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Pierwszym ogólnokrajowym spisem ludności na 
ziemiach polskich był spis pod nazwą 

„Lustracja dymów i podanie ludności” 

przeprowadzony na podstawie Konstytucji 
z 22 czerwca 1789 r. uchwalonej przez Sejm 

Czteroletni (1788–1792).

Objął on ludność wiejską i miejską, 
pomijając szlachtę i duchowieństwo.

Wyniki spisu miały posłużyć do podjęcia uchwały 
w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów 

utrzymania stałej stutysięcznej armii.
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Lustracja dymów to przegląd, kontrola; dawniej 
– komisyjny ogląd dóbr królewskich. Dymami nazywano 

dawniej domy wyposażone w komin, bez względu na liczbę 
pomieszczeń i sposób ich wykorzystania.



5bydgoszcz.stat.gov.pl

Inicjatorem aktów prawnych 
i autorem tabel statystycznych 
z wynikami spisu z 1789 r. był 

poseł hrabia 
Fryderyk Józef Moszyński 

(1737–1818). 

Jego wystąpienie uzasadniające 
przeprowadzenie spisu odbyło się 

na sesji sejmowej w dniu 
9 marca 1789 r.
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Dla uczczenia tego wydarzenia, 
Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego 

wspólnie z Komitetem Statystyki i Ekonometrii 
Polskiej Akademii Nauk oraz Głównym Urzędem 

Statystycznym ustanowiły 

9 marca 

Dniem Statystyki Polskiej.
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Główny Urząd Statystyczny powołany na mocy 

Reskryptu Rady Regencyjnej dnia 13 lipca 1918 r., 

po uchwaleniu ustawy z dnia 21 października 1919 r. 

o organizacji statystyki administracyjnej 

(Dz. U. Rz. P. Nr 85, poz. 464), 

rozpoczął przygotowania do 

Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności 

na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzony 

on został we wrześniu 1921 r.
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Rodzaje spisów

SPIS

Sumaryczny

ReprezentacyjnyPowszechny
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Spis powszechny

To pełne badanie statystyczne polegające na zebraniu 
i wykorzystaniu informacji dotyczących wszystkich jednostek 

statystycznych badanej zbiorowości w określonym 
momencie czasu, na określonym terytorium, w drodze 

indywidualnego uzyskania informacji o wszystkich 
jednostkach podlegających badaniu.
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Sumaryczny spis powszechny

Spis zawiera ograniczoną liczbę pytań, które pozwalają na 
ocenę liczby jednostek statystycznych (np. ludności) według 
wybranych cech (np. płci i wieku) oraz ich rozmieszczenia na 

terenie kraju.



11bydgoszcz.stat.gov.pl

Spis reprezentacyjny

Zwany także mikrospisem jest przeprowadzany między 
spisami. Ogranicza się do zbadania wybranej (wytypowanej) 

z góry założonej lub tylko dostępnej części jednostek 
statystycznych badanej zbiorowości.
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Do chwili obecnej w Polsce przeprowadzono 
następujące spisy ludności i mieszkań:

• 9 spisów powszechnych,
(1921, 1931, 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002, 2011)

• 1 spis sumaryczny,
(1946)

• 3 spisy reprezentacyjne (mikrospisy).
(1974, 1984 i 1995) 
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Przeprowadzono 6 powszechnych spisów rolnych:

• 4 z nich przeprowadzone zostały razem ze spisami 
ludności w latach: 1950, 1960, 1970 i 2002, a 2 oddzielnie 
w 1996 r. i 2010 r.

• Ludność związana z indywidualnymi gospodarstwami 
rolnymi była również wyodrębniona w reprezentacyjnych 
spisach ludności w latach: 1974, 1984, 1995.

• Spis ludności wiejskiej związanej z rolnictwem 
przeprowadzony został jako jednorazowe badanie 
reprezentacyjne w 1982 r., natomiast pełne spisy rolnicze 
odbyły się w latach 1976 i 1986. Przeprowadzono jeszcze 
reprezentacyjny spis rolny w 1994 r.
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wyższe średnie zasadnicze zawodowe podstawowe

Przykładowe wyniki

Ludność powyżej 15 lat w województwie kujawsko-pomorskim 
wg poziomu wykształcenia
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Kolejne spisy

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny 2021

2020 r.

2021 r.
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Więcej informacji na temat

Powszechnego Spisu Rolnego

oraz

Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań, 

jego organizacji i pozyskiwanych 
w trakcie spisu danych statystycznych 

o ludności i warunkach mieszkaniowych 
można znaleźć na stronach internetowych 

Głównego Urzędu Statystycznego:

https://stat.gov.pl
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