
Małopolska w 100-letniej 
historii GUS
Małopolska in 100-year history 
of Statistics Poland

Kraków 2018



 małopolska w 100-letniej historii gus

Opracowanie merytoryczne
Content-related works
Urząd Statystyczny w Krakowie. Dział Opracowań Analitycznych
Statistical Office in Kraków. Analytic Studies Section

Zespół autorski
Editorial team
Marcin Marosz, Michał Misygar

Kierujący
Supervisor
Agnieszka Szlubowska

Prace redakcyjne i tłumaczenie 
Editorial work and translation
Anna Kosiorowska, Michał Misygar, Monika Wałaszek

Skład i opracowanie graficzne
Typesetting and graphics
Magdalena Koziak-Podsiadło, Marcin Marosz, Anna Nowak

Projekt okładki
Cover project
Magdalena Koziak-Podsiadło

ISBN 978-83-7403-273-5

Publikacja dostępna na stronie 
Publications available on website 
krakow.stat.gov.pl

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła
When publishing Statistical Office data – please indicate the source
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Przedmowa

W  historii polskiej statystyki,  podobnie  jak  
w  historii Polski, rok 2018 jest czasem wyjąt-
kowym. Sto lat temu Polska odzyskała Nie-
podległość, a  Główny Urząd Statystyczny był 
pierwszą instytucją administracji niepodległe-
go państwa polskiego, powołaną Reskryptem 
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 13 lipca 
1918 r.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia przy- 
gotowaliśmy dla Państwa folder ilustrujący jak  
w okresie stu lat istnienia Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego  zmieniało  się  z  demograficznego  
i  administracyjnego punktu widzenia obecne 
województwo małopolskie.

Opracowanie przybliża wkład wybitnych 
statystyków ziemi krakowskiej tworzących fun-
damenty i kształtujących obraz statystyki publi- 
cznej w Polsce.

Dziękując wszystkim Państwu za współpracę 
z  Urzędem Statystycznym w  Krakowie zachę-
cam serdecznie do lektury i zapraszam do nie-
zwykłej podróży w czasie.

Agnieszka Szlubowska 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Kraków, Maj 2018 r.

Preface

In the history of Polish statistics, as in the his-
tory of Poland, 2018 is an exceptional time. One 
hundred years ago, Poland regained its Inde-
pendence and the Central Statistical Office (now 
Statistics Poland) was the first institution of the 
administration of an independent Polish state, 
appointed as the Rescript of the Regency Coun-
cil of the Kingdom of Poland on 13 July 1918.

To commemorate this event, we have pre-
pared a folder illustrating how, during the 
hundred years of existence of the Statistics Po-
land, the present-day Małopolskie Region has 
changed from a demographic and administra-
tive point of view.

The study introduces the contribution of em-
inent statisticians of the Kraków region that lay 
the foundations and shape the image of public 
statistics in Poland.

Thanking all of you for your cooperation with 
the Statistical Office in Kraków, I encourage you 
to read, and invite you to an amazing journey in 
time.

Agnieszka Szlubowska 
Director of the Statistical Office in Kraków

Kraków, May 2018
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13 lipca 1918 r. na podstawie Reskryptu Rady 
Regencyjnej Królestwa Polskiego powołany 
został Główny Urząd Statystyczny. Uprawnie-
nia, obowiązki oraz sprawy związane z  prowa-
dzeniem badań statystycznych GUS regulowała 
ustawa z  dnia 21 października 1919 r. o  orga- 
nizacji statystyki administracyjnej (Dziennik 
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej nr 85 z 15 lis- 
topada 1919 r., poz. 464). Miejskie Biuro Staty-
styczne w  Krakowie zobligowane zostało do 
świadczenia usług na rzecz GUS. Początkowy 
okres stanowiła praca na rzecz integracji biur 
statystycznych z poszczególnych zaborów oraz 
budowa spójnego systemu.

Pierwszym i najważniejszym, obok integracji 
systemu statystyki publicznej, zadaniem nowo-
powstałego Głównego Urzędu Statystycznego, 
a  więc równocześnie Miejskiego Biura Staty-
stycznego w Krakowie, stała się organizacja spi-
su powszechnego. W  związku z  opóźnieniem 
przeprowadzenia spisu powszechnego, zarzą- 
dzonego na koniec 1920 r. i  równoczesnym 
dotkliwym brakiem danych demograficznych 
koniecznych dla sprawnej organizacji i funkcjo- 
nowania władz lokalnych, prezydium miasta za-
rządziło przeprowadzenie powszechnego spisu 
ludności w Krakowie we własnym zakresie.

Miejskie Biuro Statystyczne przeprowadzi-
ło w  istocie dwa spisy – pierwszy wedle stanu 
w dniu 21 lutego 1921 r., a następnie drugi bę-
dący już częścią państwowego, powszechnego 

On 13 July 1918, based on the Rescript of the 
Regency Council of the Kingdom of Poland, the 
Central Statistical Office (CSO) was established. 
Powers, duties and matters related to conduct-
ing statistical surveys of the Central Statistical 
Office were regulated by the Act of 21 Octo-
ber 1919 on the Organization of Administrative 
Statistics (Official Journal of the Republic of 
Poland No. 85 of 15 November 1919, item 464). 
The Municipal Statistical Office in Kraków was 
obliged to provide services to the CSO. The ini-
tial period was the time of integration of statis-
tical offices from the territories of 3 partitions 
and the construction of one cohesive system.

The first and the most important task, apart 
from the integration of the system of official 
statistics, the newly created Central Statistical 
Office, as well as the Municipal Bureau of Statis-
tics in Kraków was the organization of a census. 
Due to the delay in the census carried out at 
the end of 1920 and at the same time the se-
vere lack of demographic data necessary for 
the efficient organization and operation of lo-
cal authorities, the city council ordered a  gen-
eral census in Kraków on its own.

The Municipal Statistics Office in fact carried 
out two censuses – the first according to the 
state on 21 February 1921 and then the second 
being already part of the state public census 
on 30 September 1921. Until the publication of 
the official results of the state census in 1924 

Lata 1918 –1938
1918 –1938
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spisu ludności wedle stanu w dniu 30 września 
1921 r. Do czasu publikacji oficjalnych wyników 
państwowego spisu powszechnego w 1924 r. 
posługiwano  się  danymi  spisu  gminnego 
w  szerokim zakresie przy przebudowie samo- 
rządu miejskiego.

the data of the commune census was used in 
a  wide range in the reconstruction of the mu-
nicipal self- government.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. w spra-

wie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.

Regulation of the Council of Ministers of 9 June 1921 on the con-

duct of a general census.

„Druki spisowe” (nalepka na skrzynie z materiałem spisowym 

wysyłanym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie).

“Census books” (sticker on the casket with census material sent 

to the Central Statistical Office in Warszawa).
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Strona tytułowa dwujęzycznej 

publikacji pospisowej wyda-

nej w  Krakowie  w   1924 r.  na  

podstawie  wyników  spisu 

z 30 września 1921 r.

Title page of a bilingual publi-

cation, published in Kraków in 

1924 based on the results of the 

census of 30 September 1921.
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Prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki 
(1880 –1941)

Współzałożyciel i pierwszy sekretarz Polskiego Towarzystwa Statystycz-
nego powstałego w 1912 r. w Krakowie, kierownik Miejskiego Biura Sta-
tystycznego. Wraz z prof. Adamem Krzyżanowskim i współpracownikami 
opracowywał oraz wydał „Statystykę Polski” – pierwszy polski rocznik hi-
storyczno-statystyczny pokazujący rozwój społeczno-gospodarczy na zie-
miach polskich od XIX wieku, aż do I wojny światowej
Co-founder and first secretary of the Polish Statistical Association establi-
shed in 1912 in Kraków, head of the Municipal Statistical Office. Together 
with prof. Adam Krzyżanowski and co-workers, prepared and published 
„Polish Statistics” – the first Polish historical and statistical yearbook, pre-
senting socio-economic development in Poland from the 19th century 
until the First World War.

Dr Stanisław Róg
(1908–2000)

Ekonomista, prawnik, redaktor naczelny Wiadomości Statystycznych, wie-
loletni wiceprezes GUS. W okresie okupacji został zatrudniony w Urzędzie 
Statystycznym Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie, gdzie jako kie-
rownik w Wydziale Statystyki Przemysłu chronił swoich podwładnych oraz 
przeniesione z Warszawy polskie zbiory materiałów statystycznych. Podjął 
współpracę z organizacjami podziemnymi  przekazując   wyniki   spisu   za-
kładów   przemysłowych z 1941 r., spisu rolnego z 1942 r. oraz spisu ludno-
ści 1943 r.
Economist, lawyer, editor-in-chief of Statistical News, long-term vice-pre-
sident of the Central Statistical Office. During the occupation, he was 
employed at the Statistical Office of the General Governorship in Kraków, 
where as a head of the Department of Industrial Statistics, he protected 
his subordinates from German authorities and Polish collections of sta-
tistical materials transferred from Warszawa. He undertook cooperation 
with underground organizations by providing them the results of a cen-
sus of industrial plants from 1941, an agricultural census from 1942 and a 
census of 1943.

„Statystycy polscy”, Zakład

Wydawnictw Statystycznych,

Warszawa 2012. 

„Polish Statisticians”, Statisti-

cal Publishing House, Warsza-

wa 2012.
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Uczestnicy kongresu Międzynarodowego Instytutu Statystyczne-

go przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Wawelu. Widoczni 

m.in. prezes Międzynarodowego Insytutu Statystycznego Albert 

Delatour (stoi 6. z lewej) i prof. UJ Kazimierz Władysław Kumaniecki 

(8. z lewej, trzyma przed sobą kapelusz). Źródło: zasoby Narodo-

wego Archiwum Cyfrowego.

The participants of the congress of the International Institute of 

Statistics in front of the monument of Tadeusz Kościuszko on the 

Wawel Hill. Among the guests the President of the International 

Statistical Insitute Albert Delatour (6 from the left) and prof. UJ 

Kazimierz Władysław Kumaniecki (8 on the left, holding a hat). 

Source: The National Digital Archives collection.
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Pierwszy Spis Powszechny 1921 r.

Pierwszy spis odbył się już według nowego 
podziału administracyjnego (ustawa z dnia  
23 grudnia 1920 r.), w którym funkcjonowało 
województwo krakowskie.

First Census 1921

The first census was carried out according to the 
new administrative division (Act of 23 December 
1920), in which the Krakowskie Region functio-
ned.

Mapa przestawiająca podział 

administracyjny Polski w okre-

sie międzywojennym. 

The map presenting the admi-

nistrative division of Poland in 

the interwar period.
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Tablica przedstawiająca wyniki spisu 1921 r.– przegląd ogólny.

Table presenting the results of the 1921 census – a general review.
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Drugi Spis Powszechny 1931 r.

Organizacja  oraz przeprowadzenie Spisu 
w  1931 r. były nie mniejszym wyzwaniem niż 
w 1921 r., choć odbywały się w nieco spokojniej-
szym kontekście historycznym. W  ramach przy-
gotowań przedspisowych oraz dla zaspokojenia 
potrzeb informacyjnych władz lokalnych zało-
żono w  1929 r. kataster miejski opierając się na 
przeprowadzonym spisie budynków, mieszkań 
i lokali niemieszkalnych. 

Naczelnym Komisarzem Spisowym na miasto 
Kraków został mianowany dyrektor Miejskiego 
Biura Statystycznego  Kazimierz  Sarnecki. W sa-
mym mieście wyznaczono 762 okręgi spisowe, 
a dla każdej dzielnicy utworzono osobne biuro.

Second Census 1931

The organization and conducting of the Census 
of 1931 were no less a challenge than in 1921, al-
though they were somewhat calmer in the his-
torical context. As part of the pre-census prep-
arations and to cover the information needs 
of local authorities, a  municipal cadastre was 
founded in 1929 based on an inventory of build-
ings, apartments and non-residential premises. 

The Director of the Municipal Statistical Of-
fice, Kazimierz Sarnecki, was appointed the 
Chief Commissioner of Census for the city of 
Kraków. 762 counties were designated in the 
city itself, and a separate office was created for 
each district.

Fragment tablicy przedstawiającej podział ludności według języ-

ka ojczystego w województwie krakowskim zgodnie z wynikami 

spisu 1931 r.

A fragment of a table showing the division of population accor-

ding to the first language in the krakowskie region in accordance 

with the results of the 1931 census.
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Prof. Edmund Załęski
(1863–1932)

Pionier zastosowania statystyki matematycznej w  doświadczalnictwie 
rolniczym w Polsce. W 1908 r. na Międzynarodowym Zjeździe Rolniczym 
na jego wniosek podjęto rezolucję stosowania wśród eksperymentatorów 
rolniczych metody najmniejszych kwadratów. Wśród jego wychowanków 
znajdziemy Stefana Barbackiego, a „metoda Załęskiego” doczekała się sze-
rokiego opracowania autorstwa Jerzego Neymana.
A pioneer in the application of mathematical statistics in agricultural 
experiments in Poland. In 1908, at the International Agricultural Congress, 
at his request, a resolution was adopted on the use of the least squares 
method among agricultural experimenters. One of his more well-known 
students was Stefan Barbacki and the „Załęski method” has received a bro-
ad study by Jerzy Neyman.

Prof. dr hab.  Jerzy Spława-Neyman 
(1894 –1981)

Matematyk i  statystyk, który po raz pierwszy wprowadził nowoczesną 
koncepcję przedziału ufności w  testowaniu hipotez statystycznych oraz  
współtworzył  test  hipotez  zerowych (we współpracy z Egonem Pearso-
nem). Pierwszą część swojej kariery zawodowej spędził w różnych insty-
tucjach w Warszawie i Krakowie (w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim), 
a następnie w University College London, a drugą w University of Califor-
nia w Berkeley.
Mathematician and statistician who first introduced the modern concept 
of a confidence interval into statistical hypothesis testing and co-devised 
null hypothesis testing (in collaboration with Egon Pearson). He spent the 
first part of his professional career at various institutions in Warsaw and 
Kraków (including Jagiellonian University), and then at University College 
London, and the second part at the University of California, Berkeley.

„Statystycy polscy”, Zakład

Wydawnictw Statystycznych,

Warszawa 2012. 

„Polish Statisticians”, Statisti-

cal Publishing House, Warsza-

wa 2012.
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Completion of census sheets during the census of 1931 by rural 

women from Bronowice near Kraków. 

Source: The National Digital Archive collection.

Wypełnianie  arkuszy  spisowych  w  trakcie  spisu  1931  r.  przez  

kobiety  wiejskie  z  Bronowic k. Krakowa.

Źródło: zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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W  wyniku  reformy   administracyjnej   kraju 
1 kwietnia 1932 r. zlikwidowano 5 uprzednio 
istniejących powiatów województwa krako- 
wskiego: grybowski, makowski, oświęcimski, 
pilzneński i wielicki. Liczbę powiatów ustalono 
na 18 (17 ziemskich i 1 grodzki). Na terenie wo-
jewództwa były 54 miasta.

W  okresie   międzywojennym   wyróżniano 
3 rodzaje jednostek o charakterze miejskim 

– miasto,  miasteczko  oraz  osadę   miejską.  
W województwie krakowskim występowały tyl-
ko dwa spośród nich (miasto oraz miasteczko). 
Termin  miasto był terminem administracyjnym 
i nie oznaczał, że dana jednostka posiadała pra-
wa miejskie. Wiele z nich wręcz było wsiami (jak 
np. Krynica czy Zakopane). Podobnie, niektóre 
miasteczka, jak np. Lanckorona, posiadały pra-
wa miejskie, ale były gminami wiejskimi. Z kolei 
miasto Kraków było miastem prawnym o wła- 
snym statucie (podobnie jak Lwów).

As a result of the administrative reform of the 
country on 1 April 1932, five former subregions 
of the Krakowskie Region were liquidated: Gry-
bowski, Makowski, Oświęcimski, Pilzneński and 
Wielicki. The number of subregions was set to  
18 (17 land and 1 town). There were 54 cities in 
the region.

In the interwar period, three types of urban 
units were distinguished – the city, the town and 
the urban settlement. Only two of them (the city 
and the town) were present in the Krakowskie 
Region. The term city was an administrative 
term and did not mean that the given unit had 
city charter. Many of them were actually villages 
(such as Krynica or Zakopane). Similarly, some 
towns, such as Lanckorona, had city charter, but 
they were rural areas. On the other hand, the city 
of Kraków was a legal city with its own statute 
(just like Lwów).
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Tablica przedstawiająca wyniki 

spisu 1931 r.– przegląd ogólny. 

Table presenting the results 

of the 1931 census – a general 

review.
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Po wybuchu wojny w 1939 r. działalność urzę-
dów statystycznych została zawieszona, jed-
nak już w 1940 r. władze okupacyjne powoła-
ły na podstawie rozporządzenia o statystyce  
w Generalnym Gubernatorstwie (Ver ordnungs-
blatt für das Generalgouvernement, Teil I)  
w Krakowie Urząd Statystyczny (Statistisches 
Amt) dla obszaru Generalnego Gubernatorstwa  
(GG).  Urząd  został   włączony w struktury Wy-
działu Rolnictwa i Wyżywienia administracji  
Generalnego   Gubernatorstwa, a wyposażenie, 
bibliotekę i archiwum GUS wywieziono z War-
szawy do Krakowa (siedziby władz GG).

After outbreak of The Second World War in 1939, 
the functioning of  the  statistical  offices  in 
Poland was suspended. But not long after that, 
the occupation authorities issue a regulation 
about statistics in General Government (Ver 
ordnungsblatt für das Generalgouvernement, 
Teil I) and set in Kraków Statistical Office for the 
General Government (GG) area. The Office was 
included in the structures of the Department of 
Agriculture and Provision of the GG administra-
tion, simultaneously the equipment, library and 
archives of the Central Statistical Office (CSO) 
were moved from Warszawa to Kraków (where 
government seat of GG and new Statistical Of-
fice for GG was located).

Lata 1939–1945
1939–1945

Rozporządzenia o statystyce 

w Generalnym Gubernator-

stwie.

Regulation about statistics in 

General Government.
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Female   clerks   while   working   in   Statistical   Office   for   GG   

in   Kraków   (Statistisches   Amt). Source: The National Digital 

Archives collection.

Urzędniczki podczas pracy w urzędzie statystycznym w Krako-

wie  (Statistisches Amt). Źródło: zasoby Narodowego Archiwum 

Cyfrowego.
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Nowopowstałe Generalne Gubernatorstwo 
obejmowało swoim zasięgiem 4 dystrykty: Dys-
trykt Kraków, Dystrykt Lublin, Dystrykt Radom 
oraz Dystrykt Warszawa. Po agresji na Związek 
Radziecki w 1941 r., kolejny piąty - Dystrykt Ga-
licja.

Dystrykt Kraków (Distrikt Krakau) – obej- 
mował prawie całe województwo krakowskie 
bez terenów przekazanych Słowacji i Górnemu 
Śląskowi, zachodnią część województwa lwow-
skiego (na zachód od Sanu), południową część 
województwa kieleckiego (powiat miechow-
ski, południowa część powiatu pińczowskiego 
i  północno-wschodnią część powiatu olkuskie-
go). Łącznie 10 powiatów.

1  grudnia  1941  r.   Ministerstwo  Informacji    
i Dokumentacji Rządu Rzeczpospolitej  Polskiej 
w Londynie wydaje „Mały Rocznik Statystyczny 
Polski wrzesień 1939 – czerwiec 1941”.

W  lipcu 1945 r. zostaje zrealizowane pierw-
sze badanie statystyczne  po  II  wojnie  świa-
towej,  w  tym spis rolny, obejmujący swoim 
zasięgiem jedynie tzw. „ziemie dawne” (część 
obszaru przedwojennej Polski, które miały po-
zostać w jej granicach po zakończeniu wojny).

The newly formed General Government was 
subdivided in 4 districts: the Kraków District, 
the Lublin District, the Radom District, and the 
Warszawa District. After the aggression on the 
Soviet Union in 1941, East Galicja was incorpo-
rated as fifth district – Galicja District.

Kraków district (Distrikt Krakau) – consisted 
of almost entire Krakowskie Region without ar-
eas included into Slovakia and Upper Silesia, the 
western part of the Lwowskie Region (to the 
west from the San river), southern part of the 
Kieleckie Region (Miechów Subregion, southern 
part of the Pinczów Subregion, and north-east-
ern part of the Olkusz Subregion) . A total of 10 
subregions.

On 1 December 1941, the Ministry of Infor- 
mation of the Government of the Republic of 
Poland in London issues the “Concise Statistical 
Year-Book of Poland September 1939 – June 
1941”.

In July 1945, the first statistical survey after 
World War II was completed, including the agri-
cultural census covering only the so-called “Old 
lands” (parts of the pre-war Poland that were to 
remain within its borders after the end of the war).

Nagłówek instrukcji dla ko-

misarzy spisowych – spis lud-

ności w GG w dniu 1 marca 

1943 r.

Headline of instruction for   

census  commissioners – cen-

sus in GG on 1 March 1943.



20

 małopolska w 100-letniej historii gus

Mapa przedstawiajca terytorium dystryktu krakowskiego Gene-

ralnego Gubernatorstwa.

A map presenting the territory of the Krakow district in the Ge-

neral Government.
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Spis ludności w GG w dniu  

1 marca 1943 r. – tablica prze-

glądu ogólnego.

Census in GG on 1 March 1943 

– data table.
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Lata 1946–1989
1946–1989

Po wkroczeniu Armii Czerwonej i ustana- wia-
niu  lokalnej  administracji  na   ziemiach   
II Rzeczpospolitej wprowadzono początkowo 
przedwojenny podział administracyjny, który 
był kolejno korygowany.

Województwo krakowskie utworzono  
28 czerwca 1946 r. Objęło ono swoim zasięgiem 
obszar obecnego województwa małopolskie-
go (bez powiatu gorlickiego) oraz Jaworzno, 
powiat żywiecki i  bielski  (zlikwidowany  i  po-
dzielony  w 1951 r.).

After the entry of the Red Army and the estab-
lishment of a local administration in the terri-
tories of the Second Polish Republic, initially  
a pre-war administrative division was intro-
duced, which was subsequently corrected.

The  Krakowskie Region was  created on  
28 June 1946. It covered more of less the area 
of the present Małopolskie Region (without 
the Gorlicki Subregion), Jaworzno, subregions: 
Żywiecki and Bielski (liquidated and divided in 
1951).

Kształt województwa krakow-

skiego w okresie 1946–1975.

The borders of the Krakowskie 

Region 1946–1975.
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W  celu  zebrania  podstawowych  informacji   
i przygotowania planów odbudowy, akcji osad-
niczo-przesiedleńczej oraz aprowizacji, Rada 
Ministrów podjęła decyzję o przeprowadze-
niu spisu sumarycznego w 1946 r. Ze względu 
na konieczność jak najszybszego uzyskania 
informacji oraz przewidywane szybkie przeda- 
wnienie (ze względu na masowe repatriacje, 
wysiedlenia oraz przesiedlenia) spis miał cha-
rakter sumaryczny i obejmował podstawowe 
informacje, takie jak stan i struktura ludności 
według trzech grup wieku, płci oraz czterech 
grup narodowościowych.

In order to collect basic information and pre-
pare plans for reconstruction, settlement and 
resettlement actions and provisions, the Coun-
cil of Ministers decided to conduct a basic cen-
sus in 1946. Due to the need to obtain informa-
tion as quickly as possible and the expected fast 
outdating time (due to mass repatriations, dis-
placement and resettlement), the census was 
of a summary nature and included basic infor-
mation, such as the status and structure of the 
population according to three age groups, sex 
and four ethnic groups.

Tablica zawierająca dane ze-

brane podczas sumarycznego 

spisu ludności z 1946 r.

Table containing data col-

lected during the summary 

census of 1946.
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Pierwszy Narodowy Spis Powszechny 1950

Pierwszy   pełny   spis   powszechny  przepro-
wadzony po II wojnie światowej w Polsce odbył 
się w grudniu 1950 r. Nie był to już uproszczony 
spis sumaryczny o  bardzo krótkim okresie ak-
tualności jak ten z 1946 r., tak więc jego waga 
była ogromna, zarówno dla odbudowującego 
się kraju, jak i  przeprowadzającej go instytucji. 
Otrzymał on wobec tego nazwę Narodowego 
Spisu Powszechnego, a  uchwałę w sprawie prac 
przygotowawczych podjęła Rada Ministrów 
w dniu 10 sierpnia 1949 r.

First National Census 1950

The first census carried out after World War II in 
Poland took place in December 1950. This was 
no longer a simplified summary census with 
a short-time results like the one in 1946, so its 
importance was huge both for the rebuilding 
country and the institution conducting it. It was 
named the National Census and a resolution 
about the preparatory work was taken by the 
Council of Ministers on 10 August 1949.

Afisz nawołujący obywateli do 

wzięcia udziału w spisie po-

wszechnym mającym odbyć 

się 3 grudnia 1950 r.

Poster call citizens to take part 

in the census to be held on

3 December 1950.
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The census of 1950 in Janosówka Olcza village near Zakopane. 

Source: The National Digital Archives collection.

Spis powszechny 1950 r. Olcza k/Zakopanego osiedle Janosówka. 

Źródło: zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Prof. Jerzy Fierich 
(1900–1965)

Historyk i teoretyk nauk ekonomicznych, statystyk i ekonometryk rol-
nictwa. Był twórcą krakowskiej szkoły statystyków i ekonometryków, 
wypromował 11 doktorów (6 zostało profesorami krakowskich uczelni).   
Jako   pierwszy   zastosował   metodę   taksonomiczną i metodę progra-
mowania matematycznego przy ustaleniu rejonów produkcji rolniczej.
Historian of economic sciences, statistician and econometricians of agri-
culture. He was the creator of Kraków school of statisticians and econo-
metricians, he promoted 11 Doctors of Philosophiae (6 of them became 
professors at Kraków universities). He was the first to apply the taxonomic 
method and the method of mathematical programming in determining 
the areas of agricultural production.

Prof. Oskar Ryszard Lange 
(1904-1965)

Ekonomista, statystyk, ekonometryk, działacz polityczny i społeczny; 
wychowanek prof. Krzyżanowskiego. Współtworzył ekonometrię, jako 
subdyscyplinę. Działalność naukową rozpoczynał w Krakowie w okresie 
międzywojennym, aby następnie rozwijać ją w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Polsce już w okresie powojennym.
Economist, statistician, econometrician, political and social activist; 
student  of   prof.   Krzyżanowski.   He   co-created   econometrics   as  
a sub-discipline. He had started his scientific activity in Kraków in the 
interwar period, then developed it in the United States and in Poland in 
the post-war period.

„Statystycy polscy”, Zakład

Wydawnictw Statystycznych,

Warszawa 2012. 

„Polish Statisticians”, Statisti-

cal Publishing House, Warsza-

wa 2012.
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The part of the table presenting basic demographic information 

about the population in Krakowskie Region according to the Na-

tional Census, of 6 December 1960.

Narodowy Spis Powszechny 1960 National Census 1960

Część tablicy obrazującej podstawowe informacje demograficzne 

na temat ludności województwa krakowskiego według danych 

Narodowego Spisu Powszechnego z dnia 6 grudnia 1960 r.
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Narodowy Spis Powszechny 1970

Narodowy Spis Powszechny z  1970 r. został 
przygotowany niezwykle starannie i  obejmo-
wał znacznie większy zakres tematyczny (opu-
blikowane wyniki spisu 1970 r. wypełniły 1440 
tomów) obejmując swym zakresem pięć od-
rębnych działów tematycznych: ludność, miesz-
kania, budynki zamieszkane, indywidualne 
gospodarstwa rolne oraz budynki gospodarcze 
w   indywidualnych gospodarstwach   rolnych. 
Z   tego  powodu   został   on   przeprowadzo-
ny  w dwóch terminach: spis budynków gospo-
darczych w  indywidualnych gospodarstwach 
rolnych przeprowadzono łącznie z  corocznym 
spisem rolniczym w czerwcu 1970 r., a spis lud-
ności, mieszkań i budynków mieszkalnych oraz 
indywidualnych gospodarstw rolnych przepro-
wadzono w grudniu 1970 r.

Ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym 
podziale administracyjnym  państwa  oraz  
o  zmianie ustawy o  radach narodowych został 
wprowadzony nowy podział administracyjny. 
Utworzono 49 województw oraz zlikwidowano 
pośredni szczebel administracyjny – powiaty. 
Reforma administracyjna wprowadzona 1 czer- 
wca 1975 r. znacznie zmniejszyła powierzchnię 
województwa krakowskiego. Województwo 
obejmowało 47 gmin (w  tym 10 miast) i  miało 
powierzchnię 3254 km². Włączono do woje- 
wództwa miasto Kraków, które dotąd było osob-
ną jednostką podziału administracyjnego stop-
nia wojewódzkiego.

National Census 1970

The National Census of 1970 was prepared ex-
tremely thoroughly and covered a much larger 
thematic range (published results of the census 
of 1970 filled 1440 volumes), covering five sep-
arate thematic sections: population, housing, 
inhabited buildings, individual farms and out-
buildings in individual farms. For this reason, 
it was carried out on two dates: a list of farm 
buildings in individual farms was carried out 
together with the annual agricultural census in 
June 1970, and the census, population, housing 
and individual farms were carried out in De-
cember 1970.

The new administrative division was intro-
duced by the Act on 28 May 1975 on the two- 
rank administrative division of the State and 
the amendment of the Act on National Councils. 
There were 49 regions created at the same time 
eliminating another administrative level – sub-
regions. The administrative reform introduced 
on 1 June 1975 significantly reduced the area 
of the Krakowskie Region. The region covered  
47 areas (including 10 towns) and had an area of 
3254 km². The city of Kraków, which until then 
had been a separate unit of the administrative 
division of the regional level, was incorporated 
into the region.
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Administrative division after the division of the Krakowskie Region 

in 1975, parts of which were included mainly in the following 

Regions: Krakowskie, Nowosądeckie, Tarnowskie and Bielskie.

Podział administracyjny po podziale województwa krakowskiego 

w 1975 r., którego części weszły w skład głównie województw: kra-

kowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i bielskiego.
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15 II 1962 r. – Ustawa o organizacji statystyki 
państwowej – utworzenie wojewódzkich, miej- 
skich i powiatowych służb statystyki państwowej.

7 III 1962 r. – Zarządzenie Prezesa GUS  
w sprawie utworzenia Stacji Maszyn liczą-
co–analitycznych w Krakowie z siedzibą  
w Wieliczce.

24 III 1962 r. – W Krakowie powołany został 
Wojewódzki Urząd Statystyczny, mieszczący się 
przy ul. Basztowej 22.

1 XII 1966 r. – Rozpoczęcie działalności Pra-
cowni Regionalnej Zakładu Badań Statystyczno- 
Ekonomicznych GUS z siedzibą w Krakowie.

1 VI 1975 r. – W wyniku zmian w podziale 
administracyjnym kraju utworzono 49 Woje- 
wódzkich Urzędów Statystycznych, w tym Wo-
jewódzkie  Urzędy  Statystyczne  w  Tarnowie  
i Nowym Sączu z siedzibą w Limanowej, likwi-
dując jednocześnie Miejski Urząd Statystyczny 
w Krakowie.

27 I 1976 r. – Przekształcenie Wojewódzkiej 
Stacji Techniki Statystycznej w Krakowie w Ośro-
dek Elektroniczny GUS.

15 February 1962 – Act on organization of 
state statistics – creation of regional, municipal 
and subregional state statistics services.

7 March 1962 – Ordinance of the President 
of the Central Statistical Office regarding the cre-
ation of the Counter-Analytical Machines Station 
in Kraków based in Wieliczka.

24 March 1962 – The Regional Statistical Of-
fice was established in Kraków, located at Basz-
towa Street 22.

1 December 1966 – Regional Laboratory of 
Statistical and Economic Research Institute of 
the Central Statistical Office based in Kraków 
started its activity.

1 June 1975 – As a result of changes in the 
administrative division of the country, 49 regions 
statistical offices were established, including the 
Regional Statistical Offices in Tarnów and Nowy 
Sącz with headquarters in Limanowa and at the 
same time liquidating the Municipal Statistical 
Office in Kraków.

27 January 1976 – Transformation of the Re-
gional Statistical Technology Station in Kraków 
into the Electronic Center of the Central Statis-
tical Office.
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W 1977 r. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kra-
kowie odwiedziła delegacja z Państwowego Ko-
mitetu ds. Statystyki Kuby.

Wojewódzki Urząd Statystyczny przyjmował 
także gości z krajów Europy zachodniej, jak np.   
z Centralnego Urzędu Statystycznego Finlandii 
w 1977 r.

In 1977 the Regional Statistical Office in Kraków 
was visited by a delegation from the State Com-
mittee on Statistics of Cuba.

The Regional Statistical Office also received 
guests from weast european countries, such as 
the Central Statistical Office of Finland in 1977.

 

Wizyta gości z Centralnego 

Urzędu Statystycznego 

Finlandii w 1977 r. 

Visit of guests from the Central 

Statistical Office of Finland 

1977.
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Regional newspaper ,,Dziennik Polski” from 13 February 1980, 

containing the bulletin of the Regional Statistical Office in Krakow 

entitled „Krakowskie in numbers”.

Dziennik Polski z dnia 13 lutego 1980 r. zawierający Komunikat 

WUS w Krakowie pt. ,,Krakowskie  w liczbach”.
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Spisy 1978 i 1988

Kolejne spisy ludności zostały zarządzone na 
1978 i 1988 r. Spis z roku 1978 poza podstawo-
wymi informacjami obejmował także pytania 
dotyczące migracji ludności. Tematyka spisu 
1988 r. była analogiczna do poprzedniego spisu, 
jednak w 1988 r. przeprowadzono dodatkowo 
spis budynków.

Censuses 1978 and 1988

The next censuses were ordered in 1978 and 
1988. In addition to the basic information, the 
1978 census also included questions about pop-
ulation migration. The subject of the census 
1988 was similar to the previous one, except 
that in 1988 a list of buildings was made

Tablica przeglądowa 

zawierająca informacje 

pozyskane podczas spisów 

ludności w 1970, 1978 oraz 

1988 r., województwo kra- 

kowskie.

An overview table containing 

information obtained during 

the censuses in 1970, 1978 and 

1988, Krakowskie Region.
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Lata 1990–2018
1990–2018

W 1995 r. wchodzi w życie ustawa o statystyce 
publicznej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. została 
wprowadzona reforma administracyjna Polski, 
która zmieniła podział administracyjny, wpro- 
wadzając 3-stopniową strukturę podziału te-
rytorialnego. Utworzono 16 rządowo-samo-
rządowych województw i 315 samorządowych 
powiatów.

In 1995, the Act on public statistics enters into 
force. On 1 January 1999 was introduced the 
administrative reform of Poland which changed 
the administrative division of country, introduc-
ing a  3-stage  structure  of  the  territorial divi-
sion. 16 self-governmental regions and 315 self- 
government subregions were created.

Województwo małopolskie 

po reformie administracyjnej 

z 1999 r. Ilustracja 

z „Rocznika Statystycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej 

2000”.

Małopolskie Region after 

the 1999 administrative 

reform. Illustration from the 

“Statistical Yearbook of

the Republic of Poland 2000”.
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Tablica przestawiająca liczbę ludności województwa małopolskiego w roku 2002 (według danych spisowych).

Table showing the population of the Małopolska Region in 2002 (according to census data).

Narodowy Spis Powszechny 2002 National Census 2002



36

 małopolska w 100-letniej historii gus

W 2007 r. został uruchomiony Portal Sprawoz-
dawczy, który umożliwia bezpieczne przekazy-
wanie danych statystycznych przez Internet. Po-
cząwszy od 2009 r. zaczynają powstawać ośrodki 
specjalizacyjne w urzędach statystycznych.  
W ramach tej zmiany w Urzędzie Statystycznym 
w Krakowie powstają:

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych, 
Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, 
Ośrodek Statystyki Kultury, 
Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej,
Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej.

In 2007, the Reporting Portal was launched 
which enables the secure transmission of statis-
tical data via the Internet. Since from 2009, the 
specialization centers in statistical offices have 
been established. As part of this change, the 
following are created at the Statistical Office in 
Kraków:

Małopolska Centre for Regional Surveys,
Center for Health and Healthcare Statistics,
Centre for Cultural Statistics,
Research Centre for Social Economy,
Centre for Social Assistance Statistics.

 

Okładki publikacji powstałych 

w ośrodkach specjalistycznych 

w Urzędzie Statystycznym 

w Krakowie.

Covers of publications created 

in specialization centers at the 

Statistical Office in Kraków.
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W 2010 r. został przeprowadzony Powszechny 
Spis Rolny w nowej, elektronicznej formule, bez 
użycia formularzy papierowych.

W 2011 r. został przeprowadzony Powszech-
ny Spis Ludności i Mieszkań w nowej, elektro-
nicznej formule, bez użycia formularzy papiero-
wych.

W 2018 r. Główny Urząd Statystyczny ob-
chodzi setną rocznicę utworzenia. Statystyka 
publiczna aktywnie uczestniczy w pracach roz-
wojowych w ramach Eurostatu, Europejskiego 
Systemu Statystycznego i innych organizacji 
międzynarodowych.

W 2018 r. Urząd Statystyczny w Krakowie or-
ganizuje Europejską konferencję na temat jako-
ści w statystyce publicznej

In 2010, the Agricultural Census was carried out 
in a new electronic form, without the use of pa-
per forms.

In 2011, the Population and Housing Census 
was carried out in a new electronic form, with-
out the use of paper forms.

In 2018, the Statistics Poland is celebrating 
its 100th anniversary. The official statistics ac-
tively participates in development work within 
Eurostat, the European Statistical System and 
other international organizations.

In 2018, the Statistical Office in Kraków or-
ganizes the European conference on quality in 
official statistics.

 

Okładka publikacji powstałej 

po NSP z 2011 r.

Cover of the publication 

created after the 2011 census.
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