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Parlament RP w 1999 i 2000 roku.  
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2002” i „Raport z wyników PSR 2002”. 

W celu ukazania historycznej perspektywy polskich spisów powszechnych na 
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na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. 
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przeprowadzonych na ziemiach polskich w okresie rozbiorów.  
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z tego okresu.  
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statystycznych. 
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najszersze rozpowszechnienie. 
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GUEST
Wystąpienie F.J. Moszyńskiego na sesji sejmowej 9 marca 1789 r.Rodzaj dokumentu:Tekst przemówienia posła F.J. MoszyńskiegoCharakterystyka dokumentu:wersja oryginalna, druk, 2 strony, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Popielów, sygn. 133Pierwszym spisem ludności na ziemiach polskich był spis przeprowadzony na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 r. uchwalonej przez Sejm Czteroletni  (1788-1792). Poseł Fryderyk Józef Moszyński był autorem tabel statystycznych spisu i statystycznej metody wymiaru podatków na wojsko. Wystąpienie posła Moszyńskiego na sesji sejmowej 9 marca 1789 r. uzasadniało przeprowadzenie spisu ludności.





GUEST
Lustracya dymów i podanie ludności Rodzaj dokumentu:Fragment tekstu Konstytucji Sejmu Czteroletniego z 22 czerwca 1789 r. Charakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło: Volumina Legum, t. 9 Ab. an. 1782 ad.an.1792, przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego, Kraków: Akademia Umiejętności, 1889.W roku 1789 z inicjatywy hrabiego Fryderyka Józefa Moszyńskiego Sejm uchwalił akt normatywny – konstytucję pod nazwą „Lustracya dymów i podanie ludności” w sprawie pierwszego w dziejach Polski spisu ludności obejmującego ludność wiejską i miejską, bez szlachty i duchowieństwa. 



GUEST
Tabella ludności spisu 1789 r. Rodzaj dokumentu:formularz dla ludności miasta Charakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Sejmu Czteroletniego, sygn. 15W formularzu uwzględniono podział dla ludności ze względu na płeć, zawód i stanowisko społeczne – z wyróżnieniem synów (w dwóch grupach wiekowych do lat 15 i powyżej 15 roku życia) oraz córek.



GUEST
Tabella ludności spisu 1789 r. Rodzaj dokumentu:formularz dla ludności wsi Charakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Sejmu Czteroletniego, sygn. 15Formularz ten uwzględniał taki sam podział dla ludności wsi jak formularz dla ludności miast, z tym że wyróżniono tu zawody i stanowiska społeczne charakterystyczne dla obszarów wiejskich.



GUEST
Urządzenie Tabell Populacyi według F. J. MoszyńskiegoRodzaj dokumentu:Tekst Uchwały Sejmu Czteroletniego wprowadzającej od 1 stycznia 1790 r. stałą rejestrację ruchu naturalnego ludnościCharakterystyka dokumentu:rękopis, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Sejmu Czteroletniego, sygn. 16Sejm Czteroletni zarządził wprowadzenie od 1 stycznia 1790 r. stałej rejestracji ruchu naturalnego ludności. Realizację tej uchwały zahamowała trudna sytuacja panująca wówczas w kraju.



GUEST
Okazanie proporcyi między województwami, miast, wsiów, dymów oraz podatków wg F.J. Moszyńskiego Rodzaj dokumentu:tabela Charakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Popielów, sygn. 133Tabela ta, będąca wynikiem spisu ludności, obejmowała dwie prowincje koronne – prowincję wielkopolską i małopolską w podziale na województwa i przedstawiała proporcje podatków z wyróżnieniem na miasto i wieś.



GUEST
Ludność miast Księstwa Warszawskiego w 1808 i 1810 r. Rodzaj dokumentu:tablicaCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808, 1810, Kwartalnik Statystyczny 1925 nr 2.W spisach ludności z 1808 i 1810 r. na terytorium Księstwa Warszawskiego badano, stosując odrębne formularze dla miast i wsi, stan ludności, jej strukturę demograficzną, wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę domów. Tablica ludności Departamentu Warszawskiego została sporządzona w podziale na powiaty i miasta w tych powiatach. Obok danych ze spisów z 1808 i 1810 r. umieszczono w tablicy dane liczbowe ze spisu ludności 1921 r. dotyczące ludności w tych miastach.



GUEST
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludnościRodzaj dokumentu:Strona tytułowa publikacji wydanej przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych w 1827 r. w Warszawie w Drukarni Łątkiewicza.Charakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło: Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, T.1, Warszawa, 1827.W Królestwie Polskim zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych zajmowała się Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych i działający w jej ramach oddział statystyczny. Wyniki badań statystycznych prowadzonych przez tę komisję nie były na ogół publikowane, wyjątek stanowi wydana w 1827 r. „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego”.



GUEST
Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego Rodzaj dokumentu:tablica Charakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, T.1, Warszawa 1827.Tablica przedstawia liczbę ludności i domów dla każdej miejscowości w układzie alfabetycznym w podziale na województwa, obwody, powiaty i parafie.



GUEST
Arkusz Spisowy W Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności Cesarstwa RosyjskiegoRodzaj dokumentu:formularz wraz z instrukcją jego wypełnieniaCharakterystyka dokumentu:druk, język polski i rosyjski, formularz skanowany format A3Miejsce przechowywania:Państwowe Archiwum Historyczne Rosji, Sankt Petersburg, Zespół Archiwalny MSWSpis ludności z 1897 r. był jedynym powszechnym spisem ludności przeprowadzonym w Cesarstwie Rosyjskim i jednocześnie w Królestwie Polskim. W spisie tym badano szczegółowo płeć, wiek, wyznanie, stan cywilny, miejsce urodzenia, skład społeczno-zawodowy ludności i jej wykształcenie. W formularzu W przedstawiono instrukcję wypełniania poszczególnych części arkusza spisowego, zasady przeprowadzania spisu oraz niektóre zagadnienia związane z tematyką i terminologią stosowaną w spisie.







GUEST
Krzysztof Zamorski, Ludność Galicji w latach 1857-1910Rodzaj dokumentu:strona tytułowa książkiCharakterystyka dokumentu:strona skanowana format A3Źródło:Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków-Warszawa, 1989.



GUEST
Stanisław Szuro, Ludność wojskowa Austro-Węgier rekrutująca się i stacjonująca na terenie Galicji w latach 1869-1913Rodzaj dokumentu:strona tytułowa książkiCharakterystyka dokumentu:strona skanowana format A3Źródło:Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji, red. Helena Madurowicz-Urbańska, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Kraków-Warszawa, 1990



GUEST
Tablica zawierająca wyniki spisu ludności m. in. dla powiatu miejskiego Katowice i miasta Mysłowic Rodzaj dokumentu:tablicaCharakterystyka dokumentu:druk, język niemiecki, dokument skanowany format A3Źródło :Gemeindelexikon. Auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1 December 1910, Helf VI. Regierungsbezirk Oppeln, Berlin 1912. Tablica zawiera wyniki spisu ludności w podziale m.in. na płeć, narodowość (Niemcy, Polacy) i wyznanie.





GUEST
Ustawa z dnia 1 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej w tym Statut Głównego Urzędu Statystycznego (Dz.U. nr 85 (1919), poz. 464)Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1919, nr 85, poz. 464.Główny Urząd Statystyczny został powołany Reskryptem Rady Regencyjnej z dnia 13 lipca 1918 r. i już po roku działalności uzyskał ustawową regulację. W Ustawie tej znalazł się termin przeprowadzenia pierwszego powszechnego spisu ludności oraz terminy następnych spisów (pierwszy powszechny spis ludności został wyznaczony na rok 1920, następny na 31 grudnia 1930 r., a kolejne miały odbywać się co 10 lat).







GUEST
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności (Dz.U. nr 58 (1921), poz. 368)Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1921, nr 58, poz. 368.W dokumencie tym zostały przyjęte określenia i zasady stosowane w spisie ludności. Określone zostały definicje podmiotów spisywanych, organizacji spisu, obowiązków spisowych, tajemnicy statystycznej, jak i informacji o spisie.









GUEST
Instrukcja dla komisarzy spisowychRodzaj dokumentu:Pierwsza strona instrukcjiCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSInstrukcja dla komisarzy spisowych wyjaśniała ogólne zasady pracy komisarza spisowego, jego obowiązki oraz prawa, m.in. znajduje się tam zapis, iż w czasie czynności spisowych komisarze spisowi mają charakter funkcjonariuszy publicznych i są pod prawną ochroną przysługującą urzędnikom państwowym.



GUEST
Arkusz spisowy Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności, zwierząt domowych oraz gospodarstw rolnych, ogrodowych, leśnych z dnia 30 września 1921 r.Rodzaj dokumentu:formularz Charakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r.,  Kwartalnik Statystyczny 1930. Arkusz spisowy (formularz A) zawierał niezwykle cenne informacje, dzielił się na części dotyczące poszczególnych cech gospodarstwa domowego i spisywanych osób: opis mieszkania, spis zwierząt domowych, spis wszystkich osób obecnych w mieszkaniu i chwilowo nieobecnych, w którym m.in. pytano o zawód i źródło utrzymania obecne, jak i w momencie wybuchu wojny w 1914 r. oraz opis gospodarstwa rolnego, ogrodowego, leśnego.









GUEST
Arkusz dla miejscowości Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności, zwierząt domowych oraz gospodarstw rolnych, ogrodowych, leśnych z dnia 30 września 1921 r.Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Arkusz dla miejscowości (formularz B) zawierał dane dla miejscowości z dokładnym określeniem jej przynależności administracyjnej (powiat, gmina) oraz rodzaj miejscowości z wyszczególnieniem na wieś, miasteczko, osadę, folwark, kolonię i leśniczówkę i inne. W formularzu spisane zostały również rodzaje, ilość i przynależność gruntów znajdujących się w danej miejscowości. 



GUEST
Spis budynków we wszystkich miejscowościach oprócz miast i miasteczek i innych miejscowości imiennie oznaczonych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz C1 zawierał wykaz budynków w danej miejscowości z określeniem cech budynku zamieszkanego przez ludność. Określano m.in. czy budynek z przeznaczenia jest mieszkalny czy miał też przeznaczenie np. na szpital, magazyn, szopę czy ziemiankę. W formularzu znalazły się pytania dotyczące materiału z jakiego budynek został zbudowany, ilości i rodzaju mieszkań w budynku oraz liczby osób obecnych i chwilowo nieobecnych w budynku.



GUEST
Arkusz dla nieruchomości w mniejszych miastach i miasteczkach i innych miejscowościach imiennie oznaczonych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz C2 dla małych miast i miasteczek dotyczył każdego budynku w danej nieruchomości z dokładnym określeniem właściciela mieszkania znajdującego się w spisywanym budynku. Każdy budynek był spisywany według tych samych cech, które uwzględniano w wykazie budynków. 





GUEST
Arkusz dla nieruchomości w miastach większych imiennie oznaczonych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.W Arkuszu dla nieruchomości (formularz C3) obok pytań, które znajdowały się w formularzu C2, znalazły się zagadnienia charakterystyczne dla budynków większych miast; pytano m.in. o ilość pięter domu, sieć kanalizacyjną, rodzaj oświetlenia, centralne ogrzewanie, wodociągi, windy i pralnie.







GUEST
Arkusz okręgowy dla wszystkich miejscowości oprócz miast i miasteczek i innych miejscowości imiennie oznaczonych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularz Charakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz D1 zawierał wykaz miejscowości okręgu spisowego z podaniem ilości budynków, gospodarstw i liczby ludności obecnej i chwilowo nieobecnej.



GUEST
Arkusz okręgowy dla miast i miasteczek i innych miejscowości imiennie oznaczonych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz D2 zawierał wykaz nieruchomości okręgu w podziale na dzielnice i ulice tych dzielnic. Dla każdej ulicy została podana ilość budynków, ilość gospodarstw, liczba ludności obecnej i chwilowo nieobecnej.



GUEST
Wykaz zbiorowy dla gminy miejskiej lub wiejskiej podzielonych na kilka okręgów spisowych Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz E zawierał wykaz miejscowości bądź dzielnic dla gmin miejskich lub wiejskich wraz z danymi na temat ilości budynków, zamieszkałych mieszkań, gospodarstw i liczby ludności.



GUEST
Wykaz powiatowy Pierwszego powszechnego jednodniowego spisu ludności...Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz zawierał zestawienie w porządku alfabetycznym dla miast i miasteczek, gmin wiejskich i obszarów dworskich ilości gospodarstw, budynków oraz liczby ludności obecnej i chwilowo nieobecnej.



GUEST
Formularz dla sierot Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:R. Buławski, Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego z 30 września 1921 r., Kwartalnik Statystyczny, 1930.Formularz G dla sierot do lat 16 włącznie zawierał pytania dotyczące sieroty, rodziców i opiekunów. Część dotycząca sierot obejmowała m.in. datę i miejsce urodzenia, wyznanie, język ojczysty, wykształcenie, pracę zarobkową, a część dotycząca rodziców i opiekunów – datę śmierci rodziców, zawód rodziców, zawód opiekuna oraz źródło utrzymania sieroty.



GUEST
Pismo dyrektora GUS Józefa Buzka do Naczelnika Wydziału Spisu Ludności w sprawie przedstawienia ostatecznego projektu opracowania spisu ludności (z dnia 26 listopada 1923 r.) Rodzaj dokumentu:pismo Charakterystyka dokumentu:maszynopis, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUS



Waldemar Orlik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu ludności (Dz.U. nr 80 (1931), poz. 629)Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1931, nr 80, poz. 629Przeprowadzenie drugiego powszechnego spisu ludności wyznaczono na dzień 9 grudnia 1931 r. Organizacja, zasady prawne, obowiązki i zadania służb spisowych były kontynuacją rozwiązań ze spisu 1921 r., podobnie jak zakres tematyczny, z tym że nie spisywano gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych i handlowych. 





Waldemar Orlik
„Co nam da drugi powszechny spis ludności?”Rodzaj dokumentu:ulotka informacyjnaCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW celu popularyzacji spisu wydano broszurę informacyjną, ulotkę o celach i zadaniach drugiego powszechnego spisu ludności. W ulotce znalazły się informacje na temat wyników spisu z 1921 r., liczne objaśnienia i zasady przeprowadzenia drugiego spisu oraz wiadomości propagujące i promujące idee spisu.









Waldemar Orlik
Zobowiązanie komisarza spisowegoRodzaj dokumentu:oświadczenieCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW drugim powszechnym spisie ludności 1931 r. dużą wagę przywiązywano do zadań, obowiązków, kompetencji komisarzy spisowych (dzisiejszych rachmistrzów). Każdy komisarz podpisywał zobowiązanie przestrzegania obowiązków spisowych oraz tajemnicy statystycznej. 



Waldemar Orlik
Legitymacja komisarza spisowegoRodzaj dokumentu:zaświadczenieCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSKażdy komisarz spisowy po podpisaniu zobowiązania otrzymywał imienną legitymację z określonym okręgiem spisowym i nazwą gminy, gdzie miał wykonywać obowiązki spisowe. W legitymacji uwzględniono również zapis o ochronie prawnej przysługującej komisarzom spisowym w czasie wykonywania czynności spisowych oraz informację, że dane zebrane przez komisarzy spisowych są objęte tajemnicą statystyczną.



Waldemar Orlik
Zaświadczenie otrzymania odznaki „Za ofiarną pracę” dla komisarza spisowego z dnia 10 czerwca 1932 r. Rodzaj dokumentu:dyplomCharakterystyka dokumentu:druk, rękopis, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSPoświadczenie otrzymania odznaki „Za ofiarną pracę’ dla starszego komisarza spisowego w powiecie sokołowskim podpisane zostało przez Generalnego Komisarza Spisowego doc. dr hab. Rajmunda Buławskiego.





Waldemar Orlik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1946 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej. Dz.U. nr 4 (1946), poz. 36 Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Decyzję o przeprowadzeniu sumarycznego spisu ludności podjęto w styczniu 1946 r., a spis zrealizowano już 14 lutego 1946 r. Spis ten miał na celu zobrazowanie stanu ludności w szczegółowym przekroju terytorialnym oraz straty poniesione w czasie wojny.





Waldemar Orlik
Arkusz spisowy dla miast (wzór nr 1) spisu ludności 1946 r.Rodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania: Archiwum GUSNa arkuszu dla miast zbierano informacje zbiorcze dla ludności obecnej w podziale na płeć, wiek (poniżej 18 lat, 8 -59, 60 i więcej lat) oraz narodowość, z wyszczególnieniem Polaków, Niemców i innych.





Waldemar Orlik
Zestawienie dla obwodu spisowego (wzór nr 3) spisu ludności 1946 r. Rodzaj dokumentu:tablicaCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSZestawienie obejmowało liczbę ludności w danej miejscowości lub gminie z uwzględnieniem nazwy powiatu, miasta (gminy), sołectwa (gromady).





Waldemar Orlik
Instrukcja dla komisarzy spisowych w sprawie przeprowadzenia powszechnego sumarycznego spisu ludności cywilnej w dniu 14 lutego 1946 r.Rodzaj dokumentu:regulaminCharakterystyka dokumentu:druk ,kserokopia format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW instrukcji przedstawiono zakres i czas spisu, obowiązki spisywanych osób i komisarzy spisowych oraz technikę spisu.



Waldemar Orlik
Protokół z pierwszego posiedzenia Podkomisji Spisów Powszechnych odbytego w dniu 12 lipca 1948.Rodzaj dokumentu:relacjaCharakterystyka dokumentu:maszynopis, kserokopia format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSDo przeprowadzenia pełnego spisu ludności rozpoczęto przygotowania już w 1947 r. Potrzebę spisu tłumaczyła dezaktualizacja spisów przedwojennych i braki bieżącej statystyki. Prace programowe spisu rozpoczęły się w połowie 1948 r. w podkomisjach wchodzących w skład Komisji do Spraw Programu i Reorganizacji Statystyki.



Waldemar Orlik
Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. (M.P. (1949), cz. „A”, nr A-55, poz. 745) Rodzaj dokumentu: akt prawnyCharakterystyka dokumentu: druk, kserokopia format A3Źródło:Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej 1949, nr A-55, poz. 745Przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. wprowadziła uchwała Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1949 r. W uchwale tej znalazły się terminy sporządzenia potrzebnych do prac spisu powszechnego wykazów miejscowości, budynków, gospodarstw rolnych.



Waldemar Orlik
„Narodowy Spis Powszechny 1950 r.”Rodzaj dokumentu:broszura informacyjnaCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSBroszura zawiera opis znaczenia Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. Przedstawia czas, sposób przeprowadzenia spisu, a także jego zakres.









Waldemar Orlik
Ogłoszenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku w związku z Narodowym Spisem PowszechnymRodzaj dokumentu:druk ulotnyCharakterystyka dokumentu:dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSWedług Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego osoby podlegające spisowi były zobowiązane do okazania na żądanie komisarzy spisowych dokumentów potwierdzających odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach spisowych. Zgodnie z tym każdy spisywany musiał zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty stwierdzające tożsamość, stan cywilny i miejsce pracy.



Waldemar Orlik
Plakat propagujący udział w Narodowym Spisie Powszechnym 1950Rodzaj dokumentu:plakatCharakterystyka dokumentu:druk kolorowy, plakat skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUS



Waldemar Orlik
Plakat zachęcający do zgłaszania się na komisarzy spisowychRodzaj dokumentu:plakatCharakterystyka dokumentu:druk kolorowy, plakat skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUS 



Waldemar Orlik
Pismo do Prezesa Rady Ministrów z propozycją listy członków Programowej Komisji Spisowej z dnia 2 maja 1959 r. Rodzaj dokumentu:odpis pismaCharakterystyka dokumentu:maszynopis, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSPrzygotowania do spisu powszechnego 1960 r. rozpoczęły się już w 1957 r. W harmonogramie prac przygotowawczych znalazło się m.in. powołanie komisji spisowej, której zadaniem było ustosunkowanie się do projektów, przygotowanych przez GUS, dotyczących zakresu i metody przeprowadzania spisu.



Waldemar Orlik
Instrukcja Generalnego Komisarza Spisowego w sprawie powołania komisarzy i biur spisowych przez prezydia rad narodowych oraz zasad przydzielania dodatków spisowych (Załącznik do Zarządzenia nr 4 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 11 kwietnia 1960 r.)Rodzaj dokumentu: odpis załącznika do zarządzeniaCharakterystyka dokumentu:maszynopis, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSNaczelne kierowanie spisem należało do Głównego Urzędu Statystycznego, w terenie zaś obowiązek ten przypadł prezydiom rad narodowych, które powoływały komisarzy spisowych wojewódzkich i powiatowych. Do wykonania czynności spisowych prezydia rad narodowych powoływały obwodowych i rejonowych rachmistrzów spisowych.



Waldemar Orlik
Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (M.P nr 33 (1960), poz. 163) Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Monitor Polski Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1960, nr 33, poz. 163Uchwała Rady Ministrów z 18 marca 1960 r. zainicjowała przygotowania do spisu powszechnego, przewidywała wykonanie prac przygotowawczych zapewniających należyte podstawy organizacyjne i odpowiednie warunki do przeprowadzenia spisu.







Waldemar Orlik
Zarządzenie nr 5 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 5 maja 1960 r. o wprowadzeniu w życie Instrukcji w sprawie przeprowadzenia wstępnych prac przygotowawczych do spisu powszechnego 1960 r. Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW instrukcji znalazły się przepisy ogólne dotyczące podstaw prawnych i terminów czynności spisowych oraz szczegółowe przepisy wypełniania wszystkich formularzy.



Waldemar Orlik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Dz.U. nr 45 (1960), poz. 271)Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Dziennik Ustaw 1960, nr 45, poz. 271Rozporządzenie ustaliło tryb realizacji i przedmiot spisu powszechnego. Spisowi, który został wyznaczony w terminie od 6 do 15 grudnia 1960 r. podlegały osoby, mieszkania, budynki, gospodarstwa rolne i zwierzęta gospodarskie





Waldemar Orlik
Formularz A mieszkaniowo-ludnościowy i rolnyRodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, formularz skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSFormularz A był podstawowym formularzem spisowym stosowanym w miastach, osiedlach i gromadach; był przeznaczony do spisywania zamieszkałych mieszkań i pomieszczeń, ludności i indywidualnych gospodarstw rolnych, ponadto w formularzu spisywano zwierzęta gospodarskie u osób nie użytkujących gospodarstw rolnych. 









Waldemar Orlik
Formularz B1 dla zamieszkanej nieruchomości na terenie miasta lub osiedlaRodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, formularz skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSFormularz B1 był przeznaczony tylko dla miast i osiedli. Spisywano każdą nieruchomość zabudowaną oznaczoną odrębnym numerem porządkowym oraz nieruchomość prowizorycznie zamieszkaną nie będącą budynkiem.





Waldemar Orlik
Odezwa do ludnościRodzaj dokumentu:druk ulotnyCharakterystyka dokumentu:dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSOdezwa do ludności stanowiła załącznik do Pisma Okólnego Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 14 listopada 1960 r. w sprawie popularyzacji spisu. Odezwa była rozdzielana poszczególnym jednostkom administracyjnym w małych miastach nie stanowiących powiatu, szkołom oraz rozgłośniom radiowym i radiowęzłom.



Waldemar Orlik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r. (Dz.U. nr 17, (1970), poz. 147) Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSRozporządzenie ustalało termin spisu w dniach od 8 do 15 grudnia 1970 r. Spisem zostały objęte osoby, zamieszkane mieszkania, zamieszkane budynki i indywidualne gospodarstwa rolne. Ponadto po raz pierwszy w zakresie badań masowych przeprowadzono badanie płodności kobiet.





Waldemar Orlik
Zarządzenie nr 18 Generalnego Komisarza Spisowego z dnia 30 października 1970 r. wprowadzające Instrukcję Organizacyjną w sprawie zadań i trybu działania terenowych organów spisowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1970 oraz załącznik do Zarządzenia nr 18 - Instrukcja Organizacyjna Rodzaj dokumentu:akt prawny i załącznikCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSInstrukcja przedstawiała przepisy ogólne organizacji spisu oraz przepisy szczegółowe dla organów spisowych stopnia wojewódzkiego, powiatowego, gromadzkiego i oddziałów biur spisowych.





Waldemar Orlik
Formularz A mieszkaniowo-ludnościowy i rolnyRodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSObok pytań, które występowały w formularzach poprzednich spisów ludności, znalazły się w formularzu A spisu 1970 r. zagadnienia nowe, takie jak: miejsce urodzenia, okres pobytu w danej miejscowości, poprzednie miejsce zamieszkania, kierunek kształcenia. Pytania te zostały uwzględnione dla zbadania zjawiska ruchów migracyjnych ludności.









Waldemar Orlik
Plakat przedstawiający cele NSP 1970Rodzaj dokumentu:plakatCharakterystyka dokumentu:druk kolorowy, plakat skanowany format A3Miejsce przechowywania: Archiwum GUS



Waldemar Orlik
Plakat propagujący udział w NSP 1970 Rodzaj dokumentu:plakatCharakterystyka dokumentu:druk kolorowy, plakat skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUS



Waldemar Orlik
Plakat zachęcający do zgłaszania się na rachmistrzów spisowych Rodzaj dokumentu:plakatCharakterystyka dokumentu:druk kolorowy, plakat skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUS



Waldemar Orlik
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. (Dz.U nr 10 (1978), poz. 40)Rodzaj dokumentu:akt prawnyCharakterystyka dokumentu:druk, kserokopia format A3Źródło:Dziennik Ustaw 1978, nr 10, poz. 40Narodowy Spis Powszechny 1978 nawiązywał w swym podstawowym zakresie do Narodowego Spisu Powszechnego z 1970 r., w szczegółach jednak nieco się różnił; NSP 1978 był spisem ludności  i jej warunków mieszkaniowych, nie obejmował, jak NSP 1970, spisu budynków i spisu rolnego.





Waldemar Orlik
Formularz A mieszkaniowo-ludnościowyRodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW formularzu znalazły się, w porównaniu z formularzem spisowym NSP 1970, nowe pytania dotyczące m.in.: inwalidztwa i czasu trwania nieobecności oraz czasowego pobytu.





Waldemar Orlik
Formularz B badania reprezentacyjnego ludnościRodzaj dokumentu:formularzCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW formularzu B znalazły się informacje o ludności zebrane od 10% wylosowanych osób. W spisie metodą reprezentacyjną zadano między innymi pytania dotyczące migracji ludności oraz dojazdów do pracy i szkoły.



Waldemar Orlik
Zobowiązanie rachmistrza spisowegoRodzaj dokumentu:oświadczenieCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSW deklaracji tej każdy rachmistrz zobowiązany był do przyjęcia wszystkich obowiązków rachmistrza spisowego oraz przestrzegania tajemnicy statystycznej.



Waldemar Orlik
Legitymacja rachmistrza spisowegoRodzaj dokumentu:zaświadczenieCharakterystyka dokumentu:druk, dokument skanowany format A3Miejsce przechowywania:Archiwum GUSKażdy rachmistrz spisowy otrzymywał legitymację upoważniającą go do wykonywania wszelkich czynności spisowych na wyznaczonym terenie.
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