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�Lustracya dymów i podanie ludno�ci� z 1789 r.

Co to jest spis powszechny?

22 VI 1789 r.
Spisy Powszechne

 19 IV 1790 r.

na sesji sejmowej og�oszono 
wyniki pierwszego spisu lu-
dno�ci na ziemiach polskich.

uchwalono Konstytucj�, która 
by�a podstaw� do przepro-
wadzenia pierwszego spisu 
ludno�ci na ziemiach polskich. 

Aktem normatywnym, który zosta� uchwa-
lony przez Sejm Czteroletni w sprawie 
pierwszego spisu na ziemiach polskich by�a 
Konstytucja �Lustracya dymów i podanie 
ludno�ci�. Formularz spisowy nosi� nazw�  
�Tabella ludno�ci spisu z 1789 r.�.

Spis obejmowa� ludno�� wiejsk� i miejsk�, 
nie dotyczy� natomiast stanów uprzywi-
lejowanych, tj. szlachty i duchowie�stwa.

Za pomoc� formularza badano liczb� 
ludno�ci oraz jej struktur� wed�ug p�ci, 
wieku (wykazywano synów w dwóch 
grupach wiekowych: do 15 lat oraz powy�ej 
15 roku �ycia, a tak�e córki bez wyszcze-
gólniania przedzia�ów wieku),  zawodu oraz 
stanowiska spo�ecznego. Dla ka�dej posesji 
wype�niano osobne druki spisowe.

Ludno�� �ydowsk� i karaimsk� spisywano 
na specjalnie przygotowanych wzorach for-
mularzy. Pytania dotyczy�y p�ci, wieku, za-
wodu i stanowiska spo�ecznego. W przy-
padku dziewcz�t i ch�opców badano wiek 
dzieci poni�ej oraz powy�ej 1 roku �ycia.

Sejm Czteroletni zarz�dzi� tak�e wpro-
wadzenie sta�ej rejestracji ruchu natu-
ralnego pocz�wszy od 1 stycznia 1790 r. 
W�adze ko�cielne zosta�y zobowi�zane do 
przesy�ania komisjom skarbowym danych 
dotycz�cych rejestracji metryk �lubów, 
chrztów i pogrzebów oraz rejestracji wszy-
stkich mieszka�ców.  

Pierwszy spis ludno�ci sta� si� podstaw� 
szacunków liczby ludno�ci Rzeczypospolitej 
w ko�cu XVIII wieku.

Pierwszy spis  ludno�ci na ziemiach polskich 
zosta� przeprowadzony na podstawie 
Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. uchwalonej 
przez Sejm Czteroletni (1788�1792).

Inicjatorem spisu by� pose� hrabia Fryderyk 
Józef Moszy�ski, który podczas sesji 
sejmowej 9 marca 1789 r.  uzasadnia� w swo-
im wyst�pieniu przeprowadzenie spisu 
ludno�ci potrzebami administracji i woj-
skowo�ci Rzeczypospolitej.

Upami�tniaj�c to wydarzenie Rada G�ówna 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
wspólnie z Komitetem Statystyki i  Eko-
nometrii Polskiej Akademii Nauk oraz 
G�ówny Urz�d Statystyczny ustanowi�y 
dzie� 9 marca Dniem Statystyki Polskiej.

Hrabia Moszy�ski by� tak�e autorem tabel 
statystycznych dla pierwszego spisu 
ludno�ci i statystycznej metody wymiaru 
podatków na wojsko.

Pierwszy spis ludno�ci na ziemiach polskich w 1789 r.

230 lat

up�ywa w tym roku od pier-
wszego spisu ludno�ci na zie-
miach polskich. 

Powszechny spis ludno�ci jest pe�nym 
badaniem statystycznym, za pomoc� 
którego ustala si� stan i struktur� ludno�ci 
wed�ug okre�lonych cech spo�eczno-
demograficznych. Badanie przeprowadza 

si� w okre�lonym momencie na okre�lo-
nym terytorium. W ramach spisu po-
wszechnego s� zbierane dane o gospo-
darstwach domowych, rodzinach oraz 
zasobach mieszkaniowych.

https://twitter.com/Krakow_STAT
https://www.facebook.com/uskrk/


W Galicji, która wchodzi�a w sk�ad monarchii 
austro-w�gierskiej, spisy przeprowadzano 
zawsze w dniu 31 grudnia. By�y to spisy 
imienne, w których uwzgl�dniano ludno�� 
stale zamieszkuj�c� w danej miejscowo�ci, 
jak i ludno�� obecn� w dniu spisu w tej 

miejscowo�ci chocia� niemieszkaj�c� w niej 
na sta�e.
Podczas spisywania pytano o nazwisko, 
p�e�, stan cywilny, wiek i miejsce urodzenia, 
wady fizyczne i umys�owe, religi�, umie-
j�tno�� czytania i pisania, zatrudnienie 
(zarobkowanie). W pierwszych dwóch spi-
sach pojawi�y si� pytania o narodowo��,
a od 1890 r.  badano warunki mieszkaniowe.

Spisy powszechne ludno�ci dwukrotnie 
przeprowadzono na terytorium Ksi�stwa 

Warszawskiego wykorzystuj�c odr�bne 
formularze dla miast i wsi. Badano stan
i struktur� demograficzn� ludno�ci, 
wyznanie, sytuacj� zawodow� oraz liczb� 
domów.

By� to jedyny spis przeprowadzony 
jednocze�nie w Cesarstwie Rosyjskim
i Królestwie Polskim. Zbierano informacje 
na temat p�ci, wieku, wyznania, stanu 

cywilnego, miejsca urodzenia, sk�adu 
spo�eczno-zawodowego ludno�ci i jej 
wykszta�cenia. Wyniki spisu opublikowano 
dla powiatów i miast ka�dej z dziesi�ciu 
guberni Królestwa Polskiego. Oddzielnie 
prezentowano informacje dla miasta 
Warszawy.

Na terenie Królestwa Polskiego prze-
prowadzono spis miejscowo�ci, który 
po��czono ze spisem ludno�ci i domów. 

Wyniki spisu nie by�y publikowane z wy-
j�tkiem opracowania �Tabella miast, wsi
i osad Królestwa Polskiego�, w której 
informacje o liczbie ludno�ci i domów 
podawano dla ka�dej, nawet najmniejszej, 
miejscowo�ci.
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Historia spisów ludno�ci na ziemiach polskich do 1918 r.

Dzia�alno�� informacyjna Urz�du Statystycznego w Krakowie
w 2017 r. 
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domów zamieszka�ych liczy� 
Kraków wed�ug danych spisu
z 1880 r.
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Z tak� cz�stotliwo�ci� odbywa�y si� spisy 
ludno�ci na terenie Prus.
Badania obejmowa�y swoim zasi�giem ca�y 
obszar ziem polskich znajduj�cych si� pod 
zaborem pruskim, a tak�e �l�sk i Mazury.

W 2021 r.

odb�dzie si� w Polsce kolejny 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludno�ci i Mieszka�.
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Spisy Powszechne przeprowadzone przez G�ówny Urz�d
Statystyczny od 1918 r.
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