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Wstęp 

Spisy pmrs::cchnc charak tcry::ują elapy 11· ro::11·oju gospodarc::ym spo-
lcc::no-kulturalnym 1\'Sf)()/c::c.mcgo pmisiH'a. Znajduje to odbicie 11· ::akresie 
lematyc::nym pos::c::cJ!.ti!nrch spi.wi11·, 11· sposobie ich organi::acji i opraco1mniu 
1\'_l'llikóll'. 

Spisy ptnrs::cc/me są ka:'.dora::oll'o ogromnym pr::edsipr::ięciem organi::a
cyjnym. anJ!,ai:ującym niemale .\:rodk i jinansmt·e i siły lud::k ie. Organi::acja 
spisu jest pojrciem bard::o s::erok im, k tórc ::mricra 11' sobie 11·ie/ok icrunkoJ\'l{ 
d::ia/alno.vl' 11ykrac::ającą ::nac::nic po::a sam .1pis i o::nac::a 2-3 lata bard::o 
intcnsr11·nrch prac. popr::ed::ających moment .1pisu. Zaanga:'.Oimna 11' te d::ia
lalno.\-i' jest ::nac::na c::('.\:1' .lpolec::clisiJI'll, ll'iele rcsortrilr i instytucji. Zhar
moni::ouww d::ia!tllno.vl' tych olbr::ymich ::cspolóu· lud::kich ll'ymaga okrdlenia 
::wlml. jakie mają do spclnienia pos::c::ególne ogni11·a orce ::synchroni::owania 
ich 11· c::a.1ie. 

Z tych Jr::glcdri11· sprmrą picnrs::oplanmrą jest stll'or::enie odpmriednich 
podstmr prmrnrch. 11· k tlitych sprecy::mmny jest ::ak re s tematyc::nr spisu 
i program opracoll'ania jego uynikó11·, następnic o!Jimią::ki oby11·ateli Jr::glr
dem spisu, okrc.Vlonc są u'lad::c spisou·e i ::akrcs ich d::ialania ora:: ::adania 
rcsor11ill' i instytucji ::ohmrią::anych do d::ialmi na r::cc:: .1pisu. 

Zapnt·nicnic komplctno.\'Ci spisu uymaga podjl(cia u·spólnie :: resortem 
administracji ogromnego 1rysilku ::mier::ającego do upor::ądk01rania na::ell'
nictll·a ulic i numeracji nicruchomo.\:ci. Dokladnc i sprmmc pr::eprOira
d::enie tych prac ll'arwtkujc dokonanic prmridlmrcgo pod::ialu terenu kraju 
na ob11·ody spi.1·ou·c, a nasi('Jinic pr::ygolmranie dla ka:'.dcgo obu·odu spisoll'ego 
nie::hcdnej dokumentacji, w postaci s::kicu sytuacyjnego, Jrykazu nieruchomości 
i mies::kwi. Są to instrumenty ulatu·iające praą rachmistr:::Ó\1' i stanoll'ią 
dodatkmry element kontroli kompletno.\·ci .1pisu. 

Nastrpnrm pr::ykladem Jrieloplas::c::y::nollych d::ialwl składających sir na 
organi::acjr spisu jest praca nad sfiJrnwltmaniem ::akresu tematyc::nego, uif
cia go u· ramy .fiwmular::y spismrych orce sprecy::ou·ania koncepcji opraco
n·ania wyników, a tak:'.e opracmmnia klasyflkacii spi.wmych ora:: podl'tmm
ll')'ch poj{'1' i definicji. Prace nad tematyką spisu spotykają sh' ::aws::e 
:: .:yuym ::ainterc.\OIIWiiem u·ielu instytucji ll)'l'a:'.ającym sic u· pmra:'.nej 
i/o.vci ::glas::anych tematrill'. W_]pracou·anie najll'la.\-cilrs::ego modelu kompro
mi.I'OII'ego pomicd::r potr::ehami i mo:'.lill'lJ.vciami. to nilmic:'. proces :'.mudny 
i dluJ!.o/n)'(l/_)'. Dl){fat' na/e:'.y, :'.e ::arriJ\'IIo lematyka spisu, jak i program 
opracowania wynikthr ::ostają poddane p rak tyc::nemu sprall'd::ianou·i 11' trakcie 
.1pisu próhl1l'J!,O, kllin· jest bard::o 1ra:'.nym etapem prac pr::ygotou·a11'c::ych 
do spisu pełnego, sto.1·ou·anrm pr::c:: 11'iele krajli11· .vn·iata. 

4 



ZorKani::Oll'illlie terenrnrego aparatu spiso11·ego i pr::ygotoiiWJie go do 11'_1'

konywunia skomplikowanych jimkcji koordynacyjno-organi::acrjnych, a na
slfpnie powolanie raclunistr::rhr spiso11ych i pr::cs::kolcnic ich t t' krritkim c::asic 
na tysiącach kursótr to kolejna grupa spra11· ::ll"ią::anych :: organi::acją spisu. 

Zarnier::cniem tej puh!ikacji jest pr::cdstatricnic koncepcji mcrytorrc::ncj 
i organi::acyjncj spisó11· potl's::echnych pr::eprmmd::onych 11' Po!scc 11· okresie 
o:statnich 60 lat ora:: ::gromad::enic 11' jednym opracmmniu matcria!ó11· wno
:':!itriających retrospektytrnc spojr::enie na jedne : najtrudnicjs::ych haclml sta
tystyc::nych, jakimi są spisy pOt!'s::cchne. 

Cala ohs::crna prohienwtyka ohcjmująca s::ci;(' spi.witt' poll's::cchnych 
::ostala usystcmaty::otrana tl' ko!cjno.ki ich pr::cprmmd::ania, ro::poc::ynając 

od picnl's::ego POlrs::echncgo Spisu Ludno.vci R::cc::ypospolitcj Polsk irj pr::e
prowad::oncgo 11' Odrod::oncj Polscc po l 23 latach niewoli. Spis ten ::ustal 
pr:cprotrad::ony prmrie na::ajutr:: po ::ak01!c::cniu d::ia!wl trojcnnrch, 11· /l) 21 r. 
W 10 lat pó:':.nicj, w /931 r. mial miejsce nastcpny spis. T(' ::a.1·ad(' pr::e-

prmrad::ania .1pi.wl11· w cyklach 111-lt'lnich pr::enml II'J'huclr l!ll'ojny .i'tt·iatol!'cj. 
Wkrótce po jej ::akmlc::eniu, ho ju:':. 11' I 946 r. pr::eprmrad::ono sumarrc::nr 
spis ludno.~ci, a naslfpnic tr I 950 r. - picrl!"s::y powojenny pc/nr spis 
potrs::echny. Od tego momentu spisy potrs::cchnc rca!i::ol!·anc hy!y dok ladnic 
w odst{!pach 10-!ctnich, tj. w 1960, 1970 r .. a::. do ostatniego Narodoll"cgo 
Spisu Pows::echnego H' 1978 r.' O pr:yspics::cniu terminu tego ostatniego 
spisu zadccydmmly ró:':.ne tr::gfl,!dy, 111. in. Hprotmd::ona tr l 975 r. rbru
stopn imra struktura administracji ora:: k oniec::no.~(' .1pr :cgnircia termil/(itr 
spisów polt's::cchnych ::. terminami planowania spolcc::no-gospodarc::cgo. 

Każd_1· ro::d::ia! puhlikacji pr::edstmria pr:chieg koiejnych cwpri11· pr::rgoto
trania i pr::cprmrad::enia spisu. a pr::cdruko11·anc podstaH'Oli"C jimnular::c spi
sowe stanoll'ią u::upe!niającą infórnwcj(' o ::akresie tcnuayc::nym pos::c::cgrilnrch 
.1pisów. 

W krnicrmcj c::r.\:ci puh!ikacji podmw pr::cg!ąd tematrki ludno.\·citmcj 
i mics::kaniomj kolejnych spisóll', ro::umiancj jako ::cstmr badanych cech. 
W aneksic podano tryka:: puhlikacji omawiającl·ch rri:':.lllxo rod::aju :agadnienia 
::1rią::anc :: proh/{'fnatyką spismrą, prillano rritrnic:':. pcfny uyka:: puh!ikacji 
:uwierających wynik i spi.w)w. 

Puhlikacja ::ostała pr::ygotrmana H' Biur::c Spisr)ą G!ritrncgo Ur::(·du Sta
tystrc::nego pr::c:: st. specjalistc Regin(' 0/s::.nrską pod mcrytoryc::m·m k iero
ll'nictH'cm triccdyrcktora Biura Teresy Dluskicj. 



POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI W 1921 R. 

Pierwszy powszechny spis ludności w odrodzonej Polsce został przepro
wadzony w 1921 r. według stanu o północy z dnia 30 września na dzień 
l października. Termin ten przypadł w okresie nie zakończonej jeszcze 
masowej repatriacji ludności oraz nasilenia przemieszczeń ludności wewnątrz 
kraju. Nie były również definitywnie ustalone granice państwa i z tego 
względu pewne obszary Wileńszczyzny i Górnego Śląska nie zostały ob
jęte spisem. Potrzeby powsrałego po 123-letniej niewoli niepodległego pań
stwa, przystępującego do budowy zintegrowanego organizmu społeczno

gospodarczego, zdecydowały jednak o tym terminie. 
Władze państwowe przywiązywały do spisu olbrzymią wagę. Widać to 

wyraźnie w publikowanych odezwach i materiałach popularyzacyjnych kie
rowanych do społeczeństwa, w których m.in. czytamy: ., ... Podstawą bytu 
i rozwoju każdego państwa jest znajomość swego posiadania. Tym koniecz
niejsze jest to w Polsce, gdzie dotąd nie można było policzyć się bez
stronnic i 'rzeczowo, a wszelka statystyka naginana była przez rządy za
borcze do ich celów politycznych. Uznając konieczność stworzenia fun
damentu, na którym ma się opierać budowa całego państwa, rząd polski 
podejmuje ~ z wielkim nakładem sił i kosztów -- zadanic spisu ludności 
i mienia na ziemiach Rzeczypospolitej. 
Zwracając uwagę na niezmierną doniosłość zarachowania po raz pierwszy 

w nicpodległym państwie polskim ilości mieszkańców i majątku narodowego 
wzywa się wszystkich do dołożenia wszelkich starań, aby spis został prze
prowadzony jak najdokladniej". 

Podstawy prawne 

Podstawę prawm1 do przeprowadzenia spisu stanowiła ustawa z dnia 
21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. 
R. P. nr 85, poz. 464), znowelizowana ustawą z dnia 13 maja 1921 r. 
(Dz. U. R. P. nr 43, poz. 262), która w art. 6 ust. l określała, że 

"Pierwszy powszechny spis ludności odbędzie się w dniu 30 września 1921 r.". 
Ustawa ta określiła również daty kolejnych spisów, przy czym następny 

miał odbyć się 31 grudnia 1930 r., dalsze zaś co 10 lat. 
Aktem wykonawczym do tej ustawy było rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 9 czerwca 1921 r. w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu 
ludności (Dz. U. R. P. nr 58, poz. 368) określające zakres spisu 
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i nakładające na ludność obowiązek poddania si~ spisowi. Rozporz<jdzenic 
to ustaliło jednocześnie władze spisowe i nałożyło na władze administra
cyjne obowiązek wykonania prac przygotowawczych do spisu oraz spra
wowania nadzoru nad wykonaniem prac spisowych. 

Na podstawie powyższego rozporządzenia wydane zostały instrukcje re
gulujące kolejne etapy prac przygotowawczych i tryb przeprowadzenia 
spisu. 

Zakres tematyczny 

Proces formułowania zakresu tematycznego odbył długą i skomplikowan<! 
drogę i stanowił kompromis pomiędzy potrzebami i możliwościami. 

Wstępny projekt zakresu tematycznego opracowany w Wydziale Spisu 
Ludności był rozpatrywany przez komisję powołaną przez Dyrektora GUS 
w końcu 1919 r.,składającą się m.in. z kierowników poszczególnych wy
·działów Urzędu. Następnym etapem było przedłożenic projektu zakresu 
tematycznego spisu pod obrady Głównej Rady Statystycznej w czerwcu 
1920 r. 

Dla wyjaśnienia dodać należy, że Główna Rada Statystyczna. której 
zadaniem było opiniowanie programów i organizacji badań statystycznych 
projektowanych przez GUS, została powołana tym samym reskryptem Rady 
Regencyjnej, na mocy którego utworzono Główny Urząd Statystyczny. 
Główna Rada Statystyczna składała się z przedstawicieli ministerstw. pro
fesorów ekonomii i statystyki oraz przedstawicieli towarzystw i stowarzyszeń 
naukowych. 
Główna Rada Statystyczna zaopiniowała projekt zakresu. tematycznego 

pierwszego powszechnego spisu ludności i powierzyła dalsze prace nad for
mularzami i instrukcjami spisowymi specjałnic wyłonionej ze swego grona 
komisji. Komisja liczyła 16 członków. 
s·formułowany przez komisję zakres tematyczny spisu był bardzo obszerny 

i wszechstronny. W zakresie spisu ludności przewidywano zebranic infor
macji o charakterze przebywania, przy czym zakładano, że spis obejmie 
wszystkie osoby obecne w danym mieszkaniu w dniu spisu, niuależnie 

od tego czy przebywają tam stale, czy też czasowo, jak również uwzględni 
osoby określane jako chwilowo nieobecne. Ponadto formularz spisowy 
ujmował podstawowe cechy demograficzne 1 płeć. data urod1enia 1 wiek). stan 
cywilny), cechy etniczne (obywatelstwo. narodowość. wyznanie. język ojczy
sty) oraz informacje o poziomic wyhztalccnia oraz umiejętności czytania. 
Kolejne dalsze pytania zawarte w formularzu 'pisowym przewidywały uzyska
nie szczegółowej charakterystyki ;awodowej ludności. Celowi temu miaiJ) słu
żyć m.in. zebranic szczegółowych informacji o zawodzie (pracy) głównym 
zarówno obecnie wykonywanym. jak i wykonywanym w 1914 r .. a także 

uzyskanie ogólnych informacji o zawodzie (pracy) ubocznym. Dokonano 
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ponadto próby zbadania bezrobocia, stawiając pytania o czas jego trwania 
1 przyczynę. 

Uwzględniono również pytania dotyczące inwalidztwa, przy czym badano 
tylko ułomności fizyczne, takie jak głuchota, niemota, ślepota, brak kończyn. 
Odrębny formularz spisowy przewidywał zebranie informacji o sierotach 

i półsierotach w wieku do 16 lat i ustalenie czy sierota (półsierota) jest 
dzieckiem ślubnym, nieślubnym, czy posiada rodzeństwo i w jakim wieku 
oraz pewne cechy rodziców, takie jak zawód i data śmierci, czy ojciec zginął 
w wyniku działań wojennych, ostatnie miejsce stałego pobytu rodziców. 

Znacznie skromniej prezentowana była na formularzu spisowym tematyka 
mieszkaniowa. Pytania dotyczące mieszkania ograniczały się do określenia 
jego położenia oraz liczby izb w mieszkaniu (w podziale na pokoje i kuchnie). 
a w zakresie wyposażenia - tylko pytania o ustęp. Pełniejszą charakterystykę 
przewidziano dla budynków zamieszkanych, stawiając pytanie o rodzaj 
budynku, formę własności. rok wybudowania, liczbę pięter. materiał ścian 
i dachu oraz instalacje (wodociąg. kanalizacja, c.o.). 

Tematyka spisu uwzględniała również nie zamieszkane zasoby mieszka" 
niowe, tylko w budynkach o przeznaczeniu mieszkalnym. 

Spis zwierz<!t domowych miał być dokonany na podstawie osobistego 
zliczenia pogłowia przez osobę spisującą. przy czym wyodrębniono 9 ro
dzajów zwierząt domowych . 

• Pytania odnoszące się do opisu gospodarstwa rolnego, ogrodowego i leś

nego dotyczyły ustalenia gospodarującego i właściciela gospodarstwa, usta
lenia czy praca w gospodarstwie stanowi zawód główny, czy uboczny, 
powierzchni gruntów (własnych, dzierżawionych i służbowych), wyposażenia 
w maszyny i urządzenia rolnicze oraz ustalenia stosowania nasion hodo
wlanych i nawozów sztucznych. 
Szczegółowy zakres tematyczny spisu prezentują podstawowe formularze 

spisowe zamieszczone na końcu rozdziału. 

Organizacja aparatu spisowego 

Zanim przejdziemy do omówienia organizacji aparatu spisowego niezbędne 
jest kilka słów wyjaśnienia na temat organizacji statystyki w okresie między
wojennym, a w szczególności miejskich biur statystycznych. 

Ówczesne organy samorządowe, istniejące niczależnie od organów władzy 
państwowej, posiadały obszerny zakres działania. Rady młejskie i magistra
ty wielkich miast bez danych statystycznych nie mogły realizować swych· 
programów działań. 
Wychodząc z tych założeń Główny Urząd Statystyczny współdziałał 

ściśle w rozwoju statystyki samorządowej, a przede wszystkim w rozwoju 
statystyki miejskiej. W 1921 r. został zwołany pierwszy zjazd statystyków 
miejskich, na który zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich miast 
polskich liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Z uchwał podjętych na 
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tym zjeździe warto odnotować uchwałę w sprawie utworzenia biur statysty
cznych we wszystkich miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, 
a w miastach liczących 20 --50 tys. mieszkańców -referatów statystycznych. 
Zjazdy statystyków miejskich, pod egidą Głównego Urzędu Statystycznego, 
odbywały sit; w dalszych latach. tak że koordynacja prac statystycznych 
miała również miejsce na tym odcinku. 

W spisie powszechnym 1921 r., jak zresztą we wszystkich następnych 

spisach polskich. instytucją odpowiedzialną za przygotowanic merytoryczne 
i organizacyjne spisu oraz za jego przeprowadzenie był Główny Urząd 

Statystyczny, który sprawował te funkcje poprzez Generalnego Komisarza 
Spisowego. Funkcje Generalnego Komisarza Spisowego powierzono Naczel-
nikowi Wydziału Spisu Ludności dr. Rajmundowi Buławskicmu. 

Prace spisowe w terenie koordynowały terenowe władze administracji 
ogólnej (wojewódzkie. powiatowe, miejskie i gminne). Wymienione władze 
działały pod kierunkiem i nadzorem władz wojcwódzk ich. 

Dla zapewnienia wykonania zadań zwi<!Zanych z pr~:ygotowaniem 1 prze
prowadzeniem sp i:-. u Minister Spraw Wewnt,:trznych wydał okólnik nr 66 
z dnia 21 V II 1921 r. zalecający utworzenie w województwach, magistra
tach niektórych większych miast i starostwach referatów spisowych. Dodat
kowy okólnik z dnia 4 VI II 1921 r. podkreślał. że na czele referatu po
winien stan<!Ć referent daj<!CY gwarancję wywiązania się należycie ze swego 
zadania. l 'tworzenie referatów spisowych należy rozumieć jako utworzenic 
biur spisowych. które miały spełniać funkcje organu wykonawczego władz 
spisowych. 

Terenowe władze spisowe mogły (ale nic obowiązkowo) powołać - jako 
swój organ doradczy i pomocniczy -- komisje spisowe. Zadania komisji 
dotyczyły w szczególności współdziałania w rozwinięciu propagandy spisowej, 
wyszukaniu i przygotowaniu komisarzy spisowych, w przeprowadzeniu po
działu podległego administracyjnie terytorium na okrt;gi (obwody) spisowe. 

Komisja składała się z przedstawiciela terenowej władzy spisowej (jako 
przcwodnicZ<!ccgo) i powołanych przez niego członków spośród działaczy 

samorządowych, przedstawicieli instytucji społecznych i gospodarczych oraz 
miejscowych urzędników pal\stwowych i komunalnych. Aktywność działania 
komisji spisowych była różna. 

Bezpośrednie czynności spisowe wykonywa\i komisarze spisowi, zwani 
również okrt;gowymi komisarzami spisowymi. Każdy z nich otrzymał do 
spisania jeden okręg spisowy liczący około 100 gospodarstw domowych, 
względnie 500 osób. Dla wyjaśnienia dodać należy. że .. okręg"' odpowiada 
w obcenic stosowanej nomenklaturze spisowej .. obwodowi"' spisowemu. 
a wit;c ile razy jest mowa o okręgu należy rozumieć najmniejszą jedno-
stkę spisoW<!. · 

W wmiastach i gminach podLiclonych na okn;gi mianowano naczelnych 
komisar;y spisowych. któr;y pełnili funkcje nadrzt;dnc w stosunku do okrę
gowych hądż 'tars;ych komisarzy spisowych. 
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W przypadku gdy miejscowość została podzielona na dwa lub wi~cej 

okręgów spisowych, dla całej miejscowości mianowano starszego komisarza 
spisowego, który spełniał funkcje nadrzędne w stosunku do okręgowych 
komisarzy spisowych. Starszy komisarz spisowy mógł również pełnić fu
nkcję okręgowego komisarza spisowego (czyli wykonywać bezpośrednie czyn
ności spisowe). 

Zadania aparatu spisowego 

Instrukcja organizacyjna precyzowała zadania aparatu spisowego, nakła
dając na niego obowiązek: 

utworzenia komisji spisowych, 
- dokonania podziału na okręgi spisowe, 
-- mianowania i wyszkolenia komisarzy spisowych, 
- rozdziału druków spisowych i innych przyborów, 
~- nadzoru nad przebiegiem spisu, załatwiania reklamacji rozstrzygania 

wątpliwości, 

przyjmowania i kontroli materiałów spisowych od komisarzy spisowych, 
sporządzania zestawień zbiorczych, sprawozdań i przekazania ich wraz 
z całością materiału nadrzędnej władzy spisowej. 

Okręgowi komisarze spisowi 

Werbunek okręgowych komisarzy spisowych oparto w zasadzie na do
browolnym zgłaszaniu się kandydatów. 

Wszystkie resorty (poza Ministerstwem Skarbu) wydały polecenia pod
ległemu aparatowi dotyczące intensywnego włączenia się do prac spisowych. 
Bardzo istotne dla rekrutacji kandydatów na okręgowych komisarzy spi
sowych było zarządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego 
wzywające personel pedagogiczny i uczniów do wzięcia udziału w pracach 
spisowych w charakterze komisarzy. O docenianiu przez resorty zagadnień 
spisowych świadczy okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości wzywający do 
przyjmowania przez urzędników sądowych obowiązków komisarzy spi
sowych. 

W okólniku tym czytamy: "Ewentualny uszczerbek, jaki stamtąd 
mógłby powstać w urzędowaniu organów Ministerstwa Sprawiedliwości, 
nie może się porównywać z korzyścią, jaką dla tak doniosłej sprawy 
jak powszechny spis ludności, oddać mogą urzędnicy sądowi". 

W części powiatów, ze względu na nieliczną kadrę w środowisku in
teligencji, nie zdołano zwerbować na miejscu odpowiedniej liczby komisarzy 
i dlatego też zaistniała konieczność przerzucenia do tych powiatów komi
sarzy z Warszawy, Lwowa, Łodzi i Lublina (ok. 15 tys. osób). 
Ogółem zwerbowano około 70 tys. kandydatów na okręgowych komisa-
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rzy spisowych, z których najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, a na
stępnie w kolejności urzędnicy państwowi, ziemianie i rolnicy, urzędnicy 

komunalni, studenci i uczniowie, urzędnicy prywatni, przemysłowcy i rze
mieślnicy oraz wolne zawody. Każdemu komisarzowi prz,.dzielono l ob
wód spisowy. 

Kobiety stanowiły około 15~.~ ogółu komisarzy. 
Komisarze spisowi pełnili swoje czynności jako honorową funkcję oby

watelską. Jednak na żądanie otrzymywali wynagrodzenie według norm usta
lonych przez władzę spisową, w granicach ustalonych przez GUS, w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu. Około 25~;, komisarzy spisowych wykona
ło swoje czynności nieodpłatnie. 

Komisarze spisowi podczas wykonywania czynności spisowych objęci byli 
ochroną prawną przysługującą urzędnikom państwowym. 

Organizacja szkolenia 

Szkolenie organizowano w dwóch etapach. 
W pierwszym· etapie przeszkolono referentów spisowych, stojących na 

czele referatów spisowych, powołanych okólnikiem Ministra Spraw Wewnę
trznych nr 66 z dnia 21 VII 1921 r., o czym była mowa wyżej. 
W drugim etapie - referenci spisowi przeszkolili komisarzy spisowych. 

Pierwszy etap, czyli szkolenie referentów spisowych przeprowadzono 
w połowie sierpnia 1921 r. Szkolenie polegało na przeprowadzeniu w wy
branej miejscowości wiejskiej i miejskiej próbnego spisu 15-20 mieszkań 
tworzących teoretyczny okręg spisowy. W miastach należało spisać jedno 
"gospodarstwo zakładowe" (hotel, szpital itp.). 

Tak więc spis próbny przeprowadzony przed pierwszym spisem powsze
chnym w Polsce miał charakter czysto szkoleniowy. 

Przeprowadzone następnie 2-dniowe zjazdy wojewódzkie, które wykorzy
stano dla omówienia dalszych prac przygotowawczych oraz dla dokonania 
krytycznej oceny materiałów zebranych w trakcie spisu próbnego i omówie
nie wątpliwości. 

Drugi etap szkolenia polegał na przeszkoleniu komisarzy spisowych przez 
referentów spisowych. Organizowano na ogół wspólne szkolenia dla kilku 
gmin. Podczas szkolenia koncentrowano się głównie na praktycznym wy
pełnianiu formularzy i analizowaniu sposobu ich wypełniania. 

Podział na okręgi spisowe 

Punktem wyjścia do dokonania podziału terytorium kraju na okręgi 
spisowe były wykazy miejscowości i nieruchomości sporządzane przez or
gany administracji terenowej. Wykazy należało sporz<!dzić w terminie do 
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15 VIII 1921 r. ·z zachowaniem szczególnej staranności .. aby nie mogla 
powstać żadna wątpliwość ani opuszczenie". 

Przy wykonywaniu tych prac wystąpiły kłopoty z numeracją porządkową 
nieruchomości. Numeracja nieruchomości w Małopolsce i b. dzielnicy prus
kiej była prowadzona prawidłowo, natomiast w b. zaborze rosyjskim istnia
ła przed I wojną światową numeracja hipoteczna, a tylko w niektórych 
miejscowościach prowadzona była również numeracja porządkowa nierucho
mości. W tej sytuacji zalecono wprowadzenie porządkowej numeracji nie
ruchomości. Zalecenie to wydano jednak zbyt póżno. 
Wypowiadając się po spisie na temat skutków takiego działania, or

ganizatorzy spisu stwierdzili, że późne wydanie zarządzeń w tej sprawie 
miało ujemny wpływ na jakość sporządzonych wykazów nieruchomości. 

Na podstawie wykazów dokonano podziału na okręgi spisowe. Ogółem 
utworzono ponad 60 tys. okręgów spisowych. 

Założenia podziału terytorium na okręgi spisowe przewidywały, że jeden 
okręg nie powinien z reguły obejmować więcej niż 100 gospodarstw ro
dzinnych lub 500 osób, gdyż taką liczbę gospodarstw lub osób można 
było spisać w ciągu czterech dni trwania spisu. W praktyce wielkość o
kręgów zależała głównie od liczby komisarzy spisowych, którymi władza 

spisowa dysponowała. Przeciętna liczba osób w jednym okręgu wynosiła 
487, jednakże przeciętna wielkość okręgów w poszczególnych powiatach 
była bardzo różna i wahała się od 106 osób w powiecie Chodzież do 
1231 osób w powiecie Horodenko. 

Popularyzacja spisu 

Jak już podkreślone zostało na wstępie, władze państwowe przywiązywały 
do spisu wielką wagę. Ze względu na szczególne warunki, w jakich ten 
spis się odbywał, problem jego popularyzacji był również wyjątkowy. Cho
dziło bowiem nie tylko o przybliżenie ludziom problematyki spisu, ale prze
konanie ich. że spis nie ma nic wspólnego z wymierzaniem podatków 
i rekwizycjami, że zeznania poczynione w czasie spisu nie będą Wykorzystane 
do innych celów niż statystyczne, a także uświadomienie szerokim krę
gom społeczeństwa jak ważne dla kraju są wyniki uzyskane w spisie. 

Z tego względu niektórym materiałom popularyzacyjnym nadano wysok<! 
rangę, np. odezwa do ludności została podpisana przez ówczesnego Mar
szałka Sejmu. Jej tekst przytaczamy poniżej w całości. 
"Zjednoczona i odbudowująca swój byt państwowy i gospodarczy Polska 
stoi przed całym szeregiem niezmiernie doniosłych zagadnień. Ludność, która 
tak wiele ucierpiała w ciągu długich lat zawieruchy wojennej, wymaga szcze
gólnej opieki; zrujnowany przemysł, zniszczone gospodarstwa i domy mie
szkalne - trwałej i szybkiej odbudowy. 
Zebranie dokładnych i szczegółowych wiadomości o ilości ludności państwa 



polskiego, o podziale jej pod względem płci, wieku, narodowości, wyznania, 
zawodu, stopnia wykształcenia i zdolności do pracy; zebranie wiadomości 
o gospodarstwach i stosunkach rodzinnych będących podstawą bytu Polski, 
o stosunkach mieszkaniowych - jest palącą potrzebą społeczną i jednym z 
najpilniejszych zadań rządu. 
Zadanie to zostanie wypełnione przez 

PIERWSZY POWSZECHNY JEDNODNIOWY SPIS LUDNOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

na podstawie uchwał Sejmu Ustawodawczego zarządzony na dzień 
października r.b. przez Radę Ministrów, przygotowany przez Główny Urząd 
Statystyczny. Ludność sama winna zrozumieć, jak wielkie znaczenie posiada 
dla niej zamierzony spis i udzielić swej pomocy. Przede wszystkim każdy 
obywatel ma moralny obowiązek dać ścisłe i zgodne z prawdą odpowiedzi 
na zadawane mu przez komisarzy spisowych pytania. 
Odpowiadajcie śmiało! Zeznania poczynione w czasie spisu będą używane 
tylko do celów statystycznych. Nie mogą one być udzielane władzom 
publicznym, ani też osobom prywatnym w innym celu, w szczególności 
zaś nie mogą być podstawą do nakładania podatków, przeprowadzania 
rekwizycji lub wytaczania dochodzeń sądowych i administracyjnych. 
Obywatele! Wzywamy Was do spełnienia obowiązku, który przyniesie 
pożytek całemu społeczeństwu i Wam Samym. 

Marszałek Sejmu Ustawodawczego 

(-) Trąmpczyński 

Wicemarszałkowie: pos. J. Bojko 
pos. Sz. Osiceki 
pos. J. Moraczewski 
pos. ks. Stychel 

Nie zaniedbywano również innych dostępnych form popularyzacji. Z mi
cjatyWy Głównego Urzędu Statystycznego odbył się ogólnopolski zjazd 
nauczycieli szkół powszechnych i średnich, na którym zaapelowano do 
nauczycieli o zorganizowanie pogadanek i odczytów na temat spisu. Na apel 
GUS zarządy gmin organizowały spotkania z ludnością, na których nawo
ływano do udzielania pomocy władzom spisowym. Nie zabrakło głosu 

duchowieństwa, które z ambon wyjaśniało ludności znaczenie spisu. 
Ponadto organizowano w GUS konferencje prasowe oraz opracowywano 

artykuły i notatki dla prasy, np. "Głos Nauczycielski" (w specjalnym 
dodatku) przedrukował wzór formularza spisowego oraz tekst broszury 
pt. "Co nam da spis ludności". Obok tej broszury wydanej przez GUS 
ukazała się jeszcze jedna opracowana przez dr M. Nadobnika, pt. "Pierwszy 
spis ludności w Polsce ". 
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Przebieg spisu 

Przeprowadzanie czynności spisowych rozpoczęto w dniu l października 
1921 r. o godz. soo. Na kilka dni przed spisem okręgowi komisarze 
spisowi zostali zaopatrzeni w formularze spisowe. Dodać należy, że formu
larze, które były wypełniane przy udziale spisywanej ludności, drukowane 
były zarówno w języku polskim, jak też w języku polskim i niemieckim 
oraz polskim i rosyjskim. Natomiast pozostałe formularze spisowe wy
pełni<me wyłącznie przez komisarzy spisowych, były drukowane tylko w ję
zyku polskim. 

Na terenie b. dzielnicy pruskiej ludność wypełniała sama formularze 
spisowe. Komisarze spisowi na dwa dni przed terminem spisu wręczali 
formularze "właścicielom" mieszkań, którzy mieli obowiązek wypełniania 
tych formularzy (z wyjątkiem danych dotyczących spisu gospodarstwa 
rolnego - strona IV i spisu zwierząt gospodarskich -- strona 1). Spisania 
gospodarstwa rolnego i zwierząt gospodarskich zawsze dokonywali komi
sarze spisowi. 

W b. dzielnicach rosyjskiej i austriacko-węgierskiej spis w zasadzie był 

dokonywany wyłącznie przez komisarzy spisowych. 
W miastach komisarze spisowi dokonywali czynności spisowych sami, 

zaś w gminach wiejskich, na obszarze b. zaboru rosyjskiego towarzyszyli 
im zawsze sołtysi, względnie ich zastępcy, a w obrębie innych dzielnic 
państwa - wójtowie lub ich zastępcy. 

Przy dokonywaniu spisu osób cywilnych, zamieszkałych w budynkach 
wojskowych, komisarzowi spisowemu towarzyszył przedstawiciel lokalnej 
władzy wojskowej. 
Jeńcy przekazani osobom fizycznym i instytucjom cywilnym do robót, 

a także internowani na wolności spisywani byli przez cywilnych komisarzy 
spisowych. 

Do dnia lO października 1921 r. komisarze spisowi przekazali władzom 
spisowym wypełnione i podsumowane formularze spisowe wraz z pozostałymi 
materiałami spisowymi. 
Władze spisowe były zobowi<)Zane do dokonania kontroli kompletności 

materiałów i sprawdzenia czy formularze zostały należycie wypełnione. 
W przypadku ustalenia braku kompletności władze spisowe miały obowiązek 
zarządzenia przeprowadzenia spisu uzupełniającego. 

Warunki, w jakich ten pierwszy spis się odbywał oraz klimat tamtych 
lat najlepiej oddają relacje osób bezpośrednio uczestniczących w jego orga
nizacji. Zacytujemy wypowiedź dra J. Piekalk icwicza Generalnego Komi
'arza Spisowego: "Prz..:prowadlenie t..:go spisu napotykało n:t wielki.: trudnoś
ci. przede wszystkim nasza organizacja była niedostat..:cznic zorganimwana i 
sprężysta, brak było wykwalifikowanych pracowników w Wydziale Spisu 
Ludności. Również niedostatecznie sprawnic funkcjonowały kokj..:. przesyłki 
formularzy spisowych nadchodziły z wielkim opóźnieniem, a częściowo 
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ginęły nawet w drodze, tak że musiano zarządzić zwrot wypełnionych 
formularzy przez specjalnych konwojentów". · 

O innego rodzaju trudnościach, z jakimi borykali się ówcześni organiza
torzy spisu powszechnego, pisze prof. L. Krzywicki: "Zakaźne choroby 
szerzące się zwłaszcza na wschodzie państwa sprawiały, że wielu komisarzy 
zrzekło się swych obowiązków w czasie spisu, wywołując tym postępkiem 
swoim zupełny nieład··. A dalej znowu czytamy: "Nieufność była powszechna 
i ludności nie udało się przekonać, że spis nie ma celów fiskalnych. Zresztą 
co do ilości gruntów, większość drobnych rolników sama nie wiedziała 
ile posiada ziemi". 

Spis osób wojskowych, pozostających w służbie czynnej, został przeprowa
dzony przez władze wojskowe w trybie i na zasadach ustalonych przez 
Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojsko
wych. Zgodnie z regulaminem wprowadzonym rozkazem Ministra Spraw 
Wojskowych, spis osób wojskowych przeprowadzono w ciągu jednej nocy 
z dnia 30 września na dzień l października 1921 r. 

Opracowanie wyników 

Z końcem grudnia 1921 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował w IV t. 
Miesięcznika Statystycznego "Tymczasowe rezultaty spisu ludności Rzeczy
pospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r." Wyniki te zostały opracowane 
na podstawie telegraficznych meldunków nadsyłanych do GUS przez władze 
spisowe. 

Z kolei przystąpiono do opracowywania szczegółowych wyników spisu przy 
pomocy maszyn statystycznych. nabytych specjalnie w tym celu przez GliS. 

Wyniki ostateczne zostały opublikowane w ,.Statystyce Polski" w 29 
tomach obejmujących łącznie ok. 6 mln pozycji liczbowych. Większość 
tomów ukazała się w 5 do 7 lat po spisie. Ostatni tom opublikowano 
w 1932 r. (w Ił lat po spisie), a 3 tomy nie ukazały się w ogóle. 
Publikacje spisowe objęły również wyniki spisu przeprowadzonego w wojsku 
przez władze wojskowe. 
Mówiąc o wynikach spisu należy pamiętać o fakcie, na który zwracaliśmy 

uwagę na początku tego rozdziału, a mianowicie, że spis powszechny prze
prowadzony 30 IX 1921 r. obejmował terytorium państwa w jego ówczesnych 
granicach. Wkrótce potem obszar Rzeczypospolitej Polskiej powiększył się 
o Wileńszczyznę i Śląsk Górny. Ponieważ wyniki spisu należało podać dla 

· całego kraju w jego obecnych granicach, dla terenów nie objętych spisem 
należało przeprowadzić obliczenia szacunkowe. Aby sprostać temu zadaniu, 
trzeba było wykorzystać wyniki spisu ludności przeprowadzonego na Gór
nym Śląsku w dniu 8 X 1919 r. przez władze niemieckie oraz na Zie
mi Wileńskiej przez Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich również w 
1919 r. 
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Strona l. 

11 U~ WAGAII O 'l ś ód ób 's h · ·t · l Okrąg spisowy M ·········· 
R l 't p l k \ . . ·: . } e w r os ' wpt.anyc ~a ~ rom.e l Ilość żałączonych wewnątrz.: 

zeczpospo l a o s a dr~g1e\ m~te)szego formularza (rubryka 3 1 4) •. znaJ· l) Dodatków głównych .. 
Główny UrządStatvstyczny duJą . stę ster~ty .lu~ półsieroty, wówczas nalezy wy.- 2) Dodatków rolnic7.ych 

1 pełmć dla kazde) steroty osobny formularz sierocy. J) formularzy sierocych _,. 

Pierwszy, powszechny jednodniowy spis ludności, zwierząt domowych oraz gospodarstw rolnych, ogrodowych, leśnych z dn. 30 września 1921 r. · 

ARKUSZ SPISOWY Nr . 
Gmina . ..... Miejscowość (nazwa) . 

M mieszkania 

l. Opis mieszkania. 
(Pouczenie § 4). 

1) Gdzie znajduje się mieszkanie: w piwnicy .. suterenie ........ na parterze ......... na (którem) piętrze : ........ na poddaszu 

2) llo€ć znajdujących się w mieszkaniu gospodarstw rodzinnych .. ................ gospodarstw osób samotn\ch .. 

3) Czy znajduje się w mieszkaniu gospodarstwo zakładowe? (jakie?) ..................................................................... .. .. . 

4) Og6lna liczba osób obecnych w mieszkaniu ........ ............... . . prócz tego chwtlowó nieobecnych 

5) Mieszkanie składa się wyłącznie z izby kuchennej (tak lub nie) ....................................... . 

z -____ pokojów (stancji), nie licząc kuchni, oraz z .... kuchni 
l Liczba l Liczba l f 

· 6) Z powyższego mieszkania służą: pokojów kuchni 
1 

RAZEM 

l a) Wyłącznie dla celów miesz~-.;....----------------i==-·= .. -~=-~ l 
b} Równocześnie ja!ło mieszkanie i dla celów zarobkowych (pizemysłowych, handlowych, 
rzemieślniczych i t. d.) 

c) Wyłącznie dla celów zarobkowych (przemysłowych, hand!2_wvch, rzemieślniczych · i t. d.) 

7) Dokładne oznaczenie zawodu (pnemyslu, rzemiosła, chałupnictwa, handlu i. t. d.) wykonywanego w mieszkaniu 

8) Czy istnieje w mieszkaniu osobny wychodek (ustęp)? (tak lub nir:!L .. 

Imię i nazwisko właściciela zwierząt 

rT .S::iczba 
l sztuk 

t. Konie ·--~ 

t-aJ .Żrebięta do 12 mi•sięcy włą<Lnie l~ 

~~ 'Wyżej 1-go r. aż do ukończo~i a 2-go r. 1~. 
.=.1 'Wyżej lat 2 aż do ukończenia 3-go r. __ 

d.l~;k<j\on <> "'"' '·•• ' l! w:~::y .. . 

_!___ kłam l-

l og iery .... . 

e. 'Wyżejtal5-uażdouk . 9-go r. wałachy .. . 

klacze . 

r l w,;.; .... ,. . . . ·lw::~::y .. 
klacze 

Razem konie 

l 
g. Z liczby młodziety w roku 2 i 3 ..:__······· l (lit. b. i c.) utywa się do robót 

1-

... ...1 

9. Pszczoły. 

Spis ludn. formuł. A. 
Format druku 44 cm. X 29 em, Druk uteroJtronny. 

' 

II. Spis Z\Vierząt domowych. 
(Pouczen ie § § 39, 4u) 

l .S::iczb~~ 
3 . Bydło rogate. sztuj( 

la. Cielęta do 3-cl, miesięcy włączni• . 
~ . 

b. l l bu~ajki 
.. od 3-c~ do 12 mi•s.

1 
wcły 

l jałoszki 

. . . r buhaje. 
c. 'WyzoJ 1-go r. az do uk. 2-go r. l woły 

- · jałoszki 

d. Wyżej lal 2 l ··~·" - wo,y 

krow y 

Razem bydło rogate 

e. Wśród ogółu wołówb yłowoł .w 3 r. ż ycia . 

{buhaje f. Wśród ogółu bydła rogat•go oly 
było opasu wyżej P/" r. w 

krowy 

g. Czy i ile krów używa się do orki 

4. Kozy 

5. Króliki 

al ramowych 
Ilość uli { b) zwykłych ; 

;;.;.;.;.;;;;. 

l[ 6. Owce. 

a. Jagnięta ao 12 miesięcy włącznie 

l lnll !~arml 

b. Wyżej !·go roku 

l SliDi 

l maelar~l Imałkil 

Razem owce 

l 'J. T rzcu1a. c:h1~n.a-

a. f Prosięta dC' 2·ch miesięcy włącz. 
b. l .. od 2·ch do 6 miesięcy 

-~-- r i lll!lll!il 
c., prosięta wyż•i 11,r. douk.l r. WIIPI!! 

l taeltli - r l ~ . . {llermuJ 
d.

1 

jrzoda chl•wna wyzoJ l-go r. WIUIII 

maellli 

Razem trzoda chlewna 

l s. Drób. 

l 
a) kury .. 
'b) gęs i 

c) kaczki 

d) indyki 

e) perlice (pentarki) 
' 

Razem drób 

sztuk .l:iczb:1 

.. 

----

······'·· 

...... ·l 

-
----···· 

·--------

~ 



Strona 2 • Spis ~szystklch os6b obecnych w mieszkaniu l chwilowo nieobecnych. 
... 
..; 

Data - MIEJSCE ..: PŁEĆ .... 
i 

uroelze· Stan ... URODZENIA ;, Ala a)Od o " C:f• ... ;; kiedy 

i g Pokre· 
wllny 

prze-
N .. bywa Obec· Do 

~ 'i w leń· (ka· ... 
waler, 

w n e jaklej .. 
f 

u 

" stwo Wv· miej· o a) Bez 
" .. ·;:; 

l a) Gmina lub pan· scu oby- Język zali· .. 
~ 

Z giOWlł zna· Wv· .D r<~k obec- o 
a) dzień miasto 

na, wałeJ · oj· c za .. 
~ 

o IMIĘ NAZWISKO rodziny ni a kształ· 
Dl 

n ego " tona· 'siwo czy· siebie b) Bez 
l! ,. lubinny po by· cenie > .. b) Powiat tv • reli· "" 
l A b) mies. tu pań· s ty n aro· .. nóg 

'() do nlel gijne 
:;;; .. za· 

"' o c) Państwo (dla b)sta- siwo- d owo- :D 
o stosu- męt- "' .. .. .. ,. c) rok urodzonych Ie we ści .... ... ,. nek na, .. e o czy ;. 
o .X 

.. 
.X ... zagranicą) wdo· chwl- t:! ·a ... ... .. o ... N " wlec, l owo .. -5 
~ i [ !! i t. d.) 

6 "' 
"" 

.. "' a 
!! !! ... :;; .... 

!! 
.,. o N 

!! :E X u Oi 
-- - --- ----- --- - - ---- - - ---- - --- -- - -

l 2 3 4 5 6 7 s 9 lO 11 l 12 13 14 15 16 17 18 19 

§1.5.1.1 -~§l pOIICZt nie § 7 lllauil§l §l §l p, § 10 pouc!zenie § 11 1.§1! 1.§11 1. §14 1.§15 1.§11 1.§17 §11 •. § 11 I.§Zt 1.§ Zł 

a) __ a) a) _ a)_ a) _ 

b) __ b) 
c) c) b) b)_ b) _ 

-
a) __ a) o) _ a)~ a) _ 

l 
b)_ b) 

<) c) b) b) _ b)_ 

a) __ a) a) _ a) _ a) _ 

b) _ _ b) 

c) c) b) _ b)_ b) _ 

a) __ a) a) _ a) _ a)_ 

b) __ b) 

c) c) b) b) _ b)_ 

a) __ a) a)_ a)_ a)_ 

b) __ b) 

c) c) b)_ b)_ b)_ 

a) __ a) a)_ a)_ a)_ 

b) __ b) 

c) c) 
~ b) b) _ b) 

a) __ a) a) _ a) _ a) _ 

b) __ b) 

c) c) b) b) b) 

a) __ a) a)_ a) _ a)_ 

b) __ b) 
c) c) b) b)_ b)_ 

a) __ a) a)_ a)_ a)_ 
b) __ b) 

c)_ c) b) b) b) 

a) __ a) a) _ a)_ a) _ 
b) __ b) 

C) c) b) b) b) 

a) _ a) a)_ a)_ a)_ 

b) __ b) 

c) c) b) b) b) 

l 
a)_ a) a)_ a)_ a)_ 

b) __ b) 

c) c) b) b) _ b)_ 

l I<AZEM - - ·- - - - - - r.o~:- - - I L ..... IJ 
~) • b ) 



Według stanu w nocy z dnia 30 września na dzień t października 1921 r. Strona 3. 

z a w 6 d (fach, źródło utrzymania) 
~ l Teraźniej-~ Zawód główny w chwili 

.... 
.<:~ 

Teraźniejszy za wód główny szv zawód wybuchu wojny u ·-...... 
poboczny I/VIII 1914 r. s:: :t ... .... 

Q.ID .c .. 
]ehli 

jetell 
o~ 

osoba jeat l "'"" ]ot e li ·c.!! 
Stanowisko 

samoJz.i•l· pracownik 
nymprzed· pracuje "O 

o~ 

w zawodzie Oznaczenie (1odzaj, e i ~biorcą 
najemny Ówczesne ..: 

:S O'(; u siebie -
głównym (czy trzem Ie~ I· jest w za. (1914) "' o :t" 

Dokładna nazwa i adres) przed- niklem, w domu,to Dokładna etanow1ako O> :w ·;: 
samodzieło y, wodzie - ;:l •C CO 

kupcem, wskazać: Dokładna w zawodzie X .c: [ o, 
czy też jest kie- sięblorstwa (warsz- rolnikiem głównym 

nazwa gł vwnym (czy ;:,- V 10 

nazwa ~N 

rownikiem, ofi- talu, fabryki, sklepu, i t. .p.), to czypracuje 
obecnie bez 

nazwa za- ówczesnego samodzielny, '"' :l u 

podać : czy czy tet był ·c: --;.-; 
zawodu cjalislą, robo- l ile zatru.' 

na rachu· wodu (1914) 
kierownikiem, u .c-

urzędu), w którym pracy, to 
zawodu .. o ;l 

tnikiem, czy ty l· (i"ftii obec· nek własny pobocznego 
oflclalls1", ro- .D g. g_ 

lub dla którego wyko· ~s~azat 
głównego botnlklem. " głównego 

n ie obcych .. 
cu~ 

ko pomaga ja· czy n J r .> ·c: 
sił a)~ 

czy ty1ko oo- u .D 

ko cztonek nywa się zawód główny chunek m11gał lako .. 
roboczych o -- .. 

dawna członek ro- ~ "" .. 
rodziny) (z wylą-

~ g ~ -e 
czeniem b) l z jakiej łlzlny?) 

"' członków ~ ;l 
-;;-

rodziny) ~vnv "" u 

20 2\ 22 23 24 ?.5 26 27 28 29 a o 

111!11111 ~§ 21, 22 IllitRit § !!3 IlUlilii § 24 l. ~ 25 ,_ § 26 11111. § 27 li!t!lll! § 28 111!!1111 § 29 1m1. § 29 §li 111111111 §31 -
a aL---- b) ___ 

b) ---
c) ___ 

a) ---
a) ___ 

b) ___ 

b) __ c) ___ 

a) at --- b) ___ 

b) __ c) ___ 

a) ---
a) ___ 

b) ___ 

b) --- c) ___ 

a) __ a) ___ 

b L___ 
b) __ c) ___ 

a) __ a) ___ 

b) ___ 

b)~ 
c) _ ___ 

a) ---
a) ___ 
b) ___ 

b) --- c l 

a) ---
a) ___ 

b) ___ 

b) __ c l 

a) __ a) _ __ 

b) ___ 
b) __ c) ___ 

a) --- al_ . b) 
b) --- c) ___ 

a) __ ;,) 

b}_ 
b)_ c) ___ 

a) __ a) ___ 

b) ___ 
b) __ c) ___ 

- - - - - - - - - -
Statystyka Polakl. Totn XXXIII. 

2 



Strona 4. OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO, OGRODOWEGO, LEŚNEGO. 
(Pouczenie § 32) 

l) lmi~ i nazwisko gospodarującego (kierownika) ......................................... : ................ ---------- ··------------ .. .......... ...... ------ -------------------------------------------------------------·····------·····----·--··········--·-· ...... .......... . 
2) Jeżeli gospodarstwo rolne nie jest własnością gospodarującego , to podać nazwisko właściciela (przy gospodarstwach ponad 25 hektarów podać nazwiska wszystkich współwłaścicieli) 

3) Czy rolnictwo jest zawodem głównym gospo darującego, czy jego zawodem pobocznym? (pouczenie § § 22, 28) -------------·----····--------·--------------- ·----··-----------··--·· ··--·----····--··------····----····----··· 
4) Jaki jest obszar gruntów własnych i d(J branych (wydzierżawio nych, służbowych), na których gospodarujący sam prowadzi gospodarstwo z danego ośrodka gospodarczego? 

(pouczenie § 34) ---------·· ............................... . ··--········--------·--··•· ·--·· ···--······--··· ··---- --·------ ·--·-------
Wypełnić tablic~ poniższą i zaznaczyć przez podkreślen i e odpowiednich wyrazów, czy obszar podany jest (poucz. § 37) Jł :: ~:~~;;hh; ;.;~::;~ ' '?b m••••ch ; ••i•i•ch) 

w dxiUI&tmach 1 sazen1ach 

l z o G ó L N E G o o B s z A R u p R z Y p A D A N A: IIII! llnlr.l .... Gospodarstwo ·- 3: Z ilu odr~bnyeh "o rolne (ogro- Ogólny obszar Grunt w u żytko- Torfowiska l Pod za~udo-=~ Pastwiska stałe, Sady Nieuiytki części, pru:• 

:: ... 
dowe, leśne) 

Grunt orny Ł ą k i połoniny 
Ogrody wnniu leśnym Stawy 

eksploato- k:~~':n~
1

i ~;~= (piaski, blota, 
d:r.ielonyeh ob· 

~~l 
jest prowa- grunt u {lasy, zagajniki, i jeziora 

eemi rruntami, 

dzone: i wrzosowiska 
owocowe warzywne 

__ w;~ -1 g;~i skały i t. p.) 
•kłada si~ o& H poręby i t. d.) 2runt orny? 

(uaehownica) 
- -----

jl 
--- -- -- - - ·- -

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 

l Na ziemi włas- ! 

l -1-l ___ l __ 

l 

l --A nej lub admini- / ' 
strowanej 

--i -------
Na :r.iemi wydzier- 1-B iawionej u pie-
ni4dze, u okreś-
lon4 ilość produk- - 1-tów i t. p. - ~ 

~--
-----

l c Na zlemi 
służbowej l l l l 

AJ i C l r !l ~l l l 
RAZEM 

li l l i --
l l l 

5) a. Czy istnieją grunty ódstąpione innym do użytkowal'ia, t. j. grunty należące do gospodarstw, na których jednak właściciel lub kierownik sam nie prowadzi gospodarstwa, 
lecz odst«;puje je jako grunty służbowe, wydzierżawia je za pi e niądze, lub za określoną ilość produktów i t. p.? (tak lub nie) (pouczenie §§ 34, 35) ................. .. ........ ..... ... .. ....... .. ..... . 

5) b. Jeżeli gospodarz grunty odstępuje, to podać ich obsz r i zaznaczyć przez podkreślenie, czy obszar podany jest (pouczenie §§ 34, 35, 37) { ::::::::h, ~~:::.~~;~b· ~~ .. ~:~ ··,·;,;~;~:~;· 
. w d:r.1U1ałmach 1 sa:un1ach .. ....... .. ..... ..... ... . 

6) a. Czy gospodarstwo korzysta z istniejących we wsi runtów wspólnych (gromadzkich, gminnych, spółkowych, nal"eżących do całej wsi, kilku wsi, całej gminy lub pewnej 

kategorji włościan?) (odpowiedź: tak lub nie) (pouczenie § 36) --·---------------------------------· ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -·· ···· ·····------· · ......... . 
6) b. Jeżeli gospodarstwo korzysta z gruntów wspólnych, to podać rodzaj gruntów, t. j. czy są to grunty orne, łąki, pastwiska, lasy, oraz wskazać w jaki sposób gospodarstwo 

z nich korzysta (pouczenie § 36) .................... .......................... · ........... ----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ----
7) Czy gospodarstwo rolne posiada: a) kieraty konne, b) silniki (motory) parowe (plugi parowe, lokomobile i t. p.), c) silniki naftowe, benzynowe, d) silniki elektryczne, 

e) wiatraki? (Podać ich ilość i rodzaj) (pouczenie § 38) ---------------------------------------------------------------------------·----·-------------,- ··-----·-------------·'····· ·----·----······--·- ........ .. ..... ---------------------------------------·--·····---·· -··· ..... ................ . 
8) Czy gospodarstwo rolne używa nasion hodowlanych ~selekcyjnych)? (pouczenie § 38) ............................ .. .. ......................... ... .............................................. ............................. ......... ................ . 
9) Jakich używano nawozów sztucznych w roku gospodarczym 1920/21 i w jakiej ilości? (pouczenie § 38) ··························---------------------------------------------------------------------------·----· ----····-------------·· 

Stwierdzam prawdziwość i zupełność zeznań: 

Podpis właściciela mieszkania (kierownika folwarku, zakładu) ................. .......... .... ... .. ......... . 

Podpis komisarza spisowego ......................................................................................... ................. . . 



N iesłychanic ważnym osi<)gni(,:cicm organizaton w spisu powszechnego 
1921 r. było opracowanie szczegółowego skorowidza miejscowości, tj. wsi, 
kolonii, osad. przysiółków itp. Każda tego typu miejscowość scharaktery
zowana została następującymi danymi: charakter miejscowości, liczba bu
dynków z podziałem. na mieszkalne i nicmicszkalnc. liczba ludności według 
płci, wyznania i narodowości. Wyniki tego opracowania wydano w 15 
tomach pt. ,,Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskicj". Warto dodać. 
że w żadnym następnym spisie nie udało si(,: zrealizować takiego opracowania. 
Kończąc ten rozdział pragniemy nadmienić, że w zestawieniu znajdującym 

si(,: na końcu publikacji zamieszczamy przegląd tematyki ludnościowej 

i mieszkaniowej kolejnych spisów powszechnych. Zestawienic to nic tylko 
umożliwi Czytelnikowi prześledzenie tematyki kolejnych s1.cściu spisów 
powszechnych, ale również poinformuje jakie tematy J'cbranc w spisie 
pozostawiono n i c opracowane. 



RZECZPOSPOUT A POLSKA S P l S B U D Y N K Ó W Nr. Sl•ona l. 
00 GhSway U~ Statyftyc:z.ay we Wll:flłktch mlelacowo&cłach opr6a miast l mladeczek llnftych ~l;j;Kowołd Imiennie oznaczonrch. Okruapl-owy Nr . .... 

Pierwaa:y powazechny jednodniowy apU ludno8ci. zwierz,t domowych oraz roapodarstw rolnych, orrodowych, leiinych z dnia 30 wn.dnia 1921 r. 

Powiat .. .•.... ·-----------········· ................... ·····--················· Gmina .. --------------··· ........... ... ..... ....... UoU sal~ezo:ayeb wewn,bs : 
l) Arłuany 1pisowycłro (form. A) • 
2) Dodatków JłÓwayeh • , , • 

MiajKowoK: a) anwa _ ........... ·········- . b) rodsaj (o~ada, wiei, i t. p.) • •• •..•. ... ... .•.••••.•.. . .•.. ..• ...................•... ~J ~=,:~:;;Jr~i:~c::,.c:h (for~ • G) 

i~ 

l i 2 

IMIĘ i NAZWISKO 

WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI ') 

Opia budynku umłeukałero 
DoK majduj~~ocych aię 

w bud)'ftk:u ro-podantw 

Cay budyaek je1t 
s praeanecaenia 

m.ieukalay, cay tei 
je~t labryq. .Jdadem, 
maruynem, •tajo.i~~o, 
npit:alem, aaop" r•· 
!arem, berlinkil lub 

aiemiank11 i Ł p. 

c .. ,. budy
Dek jeat 

II'IUI'OWIUI.J, 

drewlli-y 

Jakim mate- De i••t w bu-J---=L-1~ 

d~~- ~·;_ .J!.-:w 
.\l '-l ~ 

lu~ l;~~;llJ 
i t. p. 

ty (•)om,, i•d.J;ao l~b 
d1chówk" wu:ce1 

r;~tbi~ct~- iabowych l 
i t. p.) Z•· l Nina· 

.~ ... - •1 ... -. 
Utyck bły•Ja; 

Rnem 

~ 

~ 
~ ~ • i .. i 

~ J ~ 
lO 11 12 

loU IUdDO~~C:- z OJÓiu Ilość 

<M• 
1 

l obec:aej, ehwłlo-l •~i.:f.~:,,.,., •. ll. lo <łooóo~· ooób 

~ 
: 
i ~ 

l••t na-. woaleo
odowoki bec:a.ycb, 

lpollklej, ęinys 
E męicsy i kobiet 

i kobiet rasem . 
"' 

13114115 t• 17 

holi oról.u zwien~~ot 
domowych .. ()play &~ut 

ł E 
JTUDt6w, wyka-
unych w ultu-

1i nach epi.10wyeh 

i ti ! 
(form. A) 

1i ! ~ 

18 19 20 21 11 22 

") UwaJL Jeieli nieruchomoK sldada się z kilku budynków zamieszkałych, wówczu nalciy kaidy umie.Ukały budynek wynczefcilnic! o.10b:ao pod kolejnymi literami a, b, c i t. d., uczy~:~aj~~oc od budynku 
rlównro i wpiluj~~oc odpowicd:r.i na wazystkie pytania o1obno dla krid:e-r'o b-odynłru-. 

Spi1 ludn. Formularz C1 

"'••-t <l,.k• SS ••· X 44 ••· O,.k clw•d,...•y. 

Słwierd.aam. prawd&łwojf i z.upełnojf z.ez.nań 

Podpis komis•rzll snisowego ·-·-- ··-- .. ---·- - ·-··--·---



\O 

RZECZPOsPOLIT A POLSKA 

CJHw.y Un4Cf Statyatyesay 

ARKUSZ DLA NIERUCHOMOŚCI Nr •.... 

Strona 1. 

Okrlll' 1pi1owy Nr . .... . 

VI mnłefuych miastach t ml .. teczkath l innych mle(scowolctath l~nlennle oznaczonych. 

Pierwuy, powneclmy jednodniowy api1 lvdr~oici, 1wier..z~at dcmc.wych oru go•Fcdaulw roJnyth, orrodowyth, ldnych z dnia 30 wrzeania 1921 r. 

Oolit zaJI!CSODyt'h wewn11tn: 
Powiat .. Miuto (mi .. teesko) ............................................ . 

lJlje.a(plae) .......................... . Nr. n.ierucbomoici ii~::::::~•r :::· .............. . 
U Arku.n.y 1pi~wych (form. Al 

2• DodatkOw rlównych . . . . 

31 Dodatków rolniesycli . . . 

4) Formulany lłerocyeh (form. G) 

1) Kto je.t •• ~::~t;:::... nieru.chomoici ............ ........ ............................ .... ... .... ................ ... ............................... . 

(jeieli wJ.kicielem jut władza, iutyhu:ja lub o1cba prawu, podać dokladnie jej nazwę, ewent. pnyloiyć jej pien~ć). 

2) Z ilu. mle .. kalnyeh budyak4w litłada 1i~ nien~chcmoiC ouactooa powyb-rym numerem. a mianowicie: 

a) liesba mieltkalnyeh bu.dynkOw frontowych ----------·--·--------------------··----···---- ------·-------- ------------ ............ . 

b) • • oficyo 

e) • ilułych u.al.inskalyeh bu.dy11ków, które zwyczajnie lub prsewain.ie nie ~~ prsesaacsooe na mienkanie lecz "!' inne ule .. 

S) Opb poneseplaye.h IDłMzkalayc:h budyak6w, aale~eych do aleruehomołcl. 

UWAGA . Jd•ll • l•••• ... ••'ł •kl•ol• •l• • )llłJr.u toułł,a)l6w n•l•••~•lrcło, w• wu .. •eltfJ loałłły u•iuoklły h.!J••k ,., ...... o! lo" o•oh.,pod kol•i•••lliłeu•i e, b, e 11. o!,, UUJnk• e.! h.!,.k• •"•••••• u.t•r•i• •J•;...,lrk• ""'•\.1 pol>M•-· 

~ Jakim mate-

ł 
Ue jeat w ba- lloU r:aajduj~cych li'< hM la.daokl obecnej lloić ofÓlna swiers~l 

5, Czy IMadJilek jaat s pru- Czy budy-

- ~~ot:;_ 
dynku w budyliku ppodantw 1 .. • ełlwil••• •O.• ..... Jcłll Z orółu. 

~:.,::~ 
doi!Kiwych 

:macseai.a .Ueaslt..U.y, esy aek jeal mu.- .......... łucht.oici ~ 0 .... , ...... , 

!t tai je•t fatirylt~, •kładem, jedno lu.b • b c obeeacJj .. t .... ...._ J"'U.Dt6w1 wyk•-
rowaay, ty (IIO!n.\o e w;ęcej 

narodowoSci 

!] GlaJasynełłlo 1ąN.t.Jear., drewaiaay dacbówlt~ Ro- Zaltla- Oaób RAZEM Męi- Kobiet RAZEM 
polaldej, •re.h, 2. ';' sanych w arku.-

IIOp\o falarem. berłiłlk.~ lublepioay tyakiem, i 
izbowych 

ar.ęiczyz11 
ar.ęsesylll. .! J K i'; 111ch 1plaowydr. 

~ r.:b~~~) 
dPa- do- ~:;_ i kobiet 

lub Pemiaalw!; i t. p. srliny i t. p. .... " ...... csysa i kobiet ~ "t ! ~~ (formu.l. A) :i ~:;:~ =~ 
ayeb wych oych ra:cem rasem 

10 11 ., u 14 15 16 17 18 19 20 ! 21 

Spi• lud.Doaci Form.ular:r; c2. StwJerds.ua prawddwoU l zupeł~oU: seaadr 
.,,,.....~ ..... ss ... x ..... o .... ,. ... -.,. 

Podp;s włdcicl'l• nilruchomolei li'f!O nsttpq) ............................ .. 

Podpt$ komiu.ru sp;sow1go ......... . .... . 



N 
o 

~ 
i·i 
i z ... 

] 

~~ 
8;' .. 
-f·~ 
~i 
~= 

NAZWISKO 

Wł.AŚCI CI ELA 

MIESZKANIA 

Uoać majduj,eyeh Nę; w mian.lr.&Diu 
.......... tw 

Rodria-l Zlłklado-
oyeb wyeh 

O.ób 
u.mot
•Jdo 

RAZEM 

lloae ludJloid obNDcJ 
w mieaxka.aiu 

M•d•·•--•••iooo ... •nlo 

Mę;i· 

UJSD 
Kobiet l RAZEM 

lO 

z orółu 
ludoo8ci 

1beeuej jeat 
narodowoiei 

polaklej, 
męie:'lym 

i kobiał 

II l 

Strou 2. 

lloiC oa6b lloK orólna awien~~oł · doaowyeb 
chwilowo ()play obaar UWAGA 
aieobcc:- pwat6w1 wy- Od.ot-ywać 

•Jch. kauayeb w .r- ._,.,. aina-
Bydła Tnody męie:zytn Koal Owiec ku.n:ae:b sp&.o- .U.adtałyeb 

i kobiet roratep chłewae wye:b (form. A) .Ua.s.ka6 
"m 

" 13 14 IS 16 17 l 18 



RZECZPOSPOUTA POL.SKA. 
Główny U~d Statyotyczny. 

f'ORMULARZ DLA SIEROT 

(Wypołnlt ooobno dla kałdef oiOTOiy lub pOiol...,ty w wto._ do lot li w"'CIInte). 

.Powiat -----------,-~----------

Gmina 

Miejscowołć (nazwa i charakter 

Dane, dotycZ4ee aieroty. 

l. Imię i nuwisko sieroty---------------

2. Pleć mo;ak.o •J ieńlk.o •1---------------

l
•) dzie" 

3. Data urodz~nia: b) mieai,e ------------

c) rok --------------

4. Miejsce urodzenia: a) gmina lub miasto ----------

b) powiat (rubemia)----------

S. Wyzno.nie --------------------

6. Obecne obywatelstwo państwowe ------------

7. jo;ayk ojczysty 

8. Stałe miejsce pobytu: a) rmina ------------

b) powiat------------

9. Czy jut dzieckiem 'lubnem •), czy nieślubnem •). 

10. Czy uczęueu obecnie do azkoły lub ukończył szkołę? 

(nuwa i rodzaj szkoły)---------------

11. Czy sierota posiada inaj,tek oaobitły i jaki? --------

12. Czy ma prac41 urobkow, i j.ą? 

13. Czy sierota poaiada rodzeń1&wo? (tak lub nie) 

14. Wskazać dokładnie imiona oraz wiek rodzeństwa: 

Sp la ludn. F ormulan G. 

Okr~r spisowy 1'ł ----------
Ulico _____________ _ 

H: dom 

Dane, dołye&t~ce rodziców 

l opiekunów. 

A. l . Imię i nuwi.ko ojc'L--------

2. Zawód ojca 

3. Data łmierci ojca: 

a) dzień 

b) mietillC-----------

c) rok -----------

4. Czy ojciec zj'i~ł ·skutkiem działań wo

jennych? 

S. Ostatnie miejsce stałego pobytu oJcL...--

B. l. Imię i nuwilko matki ------

2. Zawód matki----------

3, Data jmierci matki: 

a) dzień 

b) miesi~C-------~---

c) rok ------------

4. Ostatnie miejlce 1WeJ'O pobytu matki__ 

C. l. lmi«j, nuwilko i dokładny adres opie· 

kun•------------

2. Zawód opiekuna 

3. Z jakich fundu.uów utrzymuje sierotę-
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RZECZPOSPOUTA POLSKA 

Główny Urząd Statystyczny ARKUSZ DLA NIERUCHOMOŚCI Nr. 
w miastach większych imiennie oznaczonych. 

Okrąg spisowy M 
l 

Strona 1, 

Pierwszy, powszechny jednodniowy spis ludności, zwierząt domowych oraz gospodarstw rolnych, ogrodowych, leśnych 
z dnia 30 września 1921 r. 

Ilość załączonych wewnątrz: 
Powiat Miasto Dzielnica (okrąg policyjny) _____ _ 1) Arkuszy spisowych (form. A) . -----

Ulica (plac) . orjenb.eyjny 
N! nieruchomoŚci ~ny 

I. Opia nieruchomości. 

2) Dodatków głównych 
3) Dodatków rolniczych 
4) Formularzy sierocych (form. G) 

1 Kt . t włdeieielem . h •. • o JeS wapółwłaieieielem meruc omoSCło ___________________________________________ _ 

(jeżeli właścicielem jest Y.ładzo, instytucja lub osoba prawna, podać dokładn ie jej nazw~, ewent. przyłożyć jej piecz~ć). 
2. Z ilu mieazkaJnych budynków składa się nieruchom')ŚĆ, oznaczona powyższym numerem, a mjanowicie: 

a) Dość mieszkalnych qudynków frontowych 

b) " " oficyn " 
c) " innych zamieszkałych budynków, któr~ zwyczajnie lub przeważnie /nie są przeznaczone n~ mieszkanie lecz na inne cele 

3. Kiedy zbudowano - (lub przebudowano gruntownie) wymieniony 
obok dom • • . . • • • • • 

4. Czy dom jest murowany, drewniany i t. p. _ . , . . 
S. Jakim materjalem jest dach pokryty (blach~, dachówką, łupkiem, 

(Ontem, papą, alom~ i t. p.) . • . . . 
6. jaką Ilość piętr powyi.ej parter)l posiada budynek • . • . 
7. Ile posiada odr~bnych klatek •chodowych wymieniony obok dom 
8. Czy budynek jest połączony z miejsk~ siecią kanalizacyjną (tak 

lub nie) 

9. Czy sq w mieszkaniach urządzenia dla oświetlenia ele:;,~::::;o : 
10. Czy istnieje ogrzewanie centralne • . • . ~ . . · . 
11. Ue jest w wynuenionym obok domu ustępów (wychodków) • . 

w azczególności podać: a) czy są osobne ust~py dla każdego miesz-
kania (tak łub nie) . • • . . 

b l czy tylko wspólne dla każdego piętra . 
c) czy tylko wspólne dla calego domu • 

12. lle jest w budynku obok wymienionym urządzonych łaźń z wannami 
13. Czy budynek obok wymieniony połączony jest z wodociągiem 

miejalei m 

14. Czy istnieje w budynku dźwig (winda) dl:';,,:::~w : 
15. Czy istnieje w budynku osobna pralnia dla użytku całego domu 
16. Czy należy do budynku ogród . 

l dom fron-~ II dom fron-
Łowy Łowy 

l oficyna l II oficyna lm oficyna l OGÓŁEM 

l • 
l 



II. Ogólna ilość mieszkań jedno i wic;cej izbowych l l l l położonych: 
l. W suterenach 
2. Na parterze i pi~tr.ach • 
3. Na poddaszu . . 

Razem 

4. Z ogólnej ilości mieszkań było w dniu spisu: a) zamieszkałych . 
b) niezamieszkałych 

5. z orólnei ilości mieszkań użyto: 
a) wyłlicznie na cele mieszkalne • . • . . • • 
b) na mieszkanie i dla celów zarobkowych (przemysłowych, rze-

mieilniczych, handlowych, biurowych i t. p.) . . • . 
e) wyłącznie dla celów zarobkowych (pod zakłady przemysłowe, 

rzemie8lnicze, handlowe i t.. p.) . . . . . . . 
6) Numery mieszkań, znajdujących si~ w p~szczególnych budynkach 

w. Ilość znajdujących sic; w nieruchomości gospodarstw: 
a) rodzinnych • o • • 

h) zakładowych . • • . 
c) iOspodarstw osób samotnych 

Razem 

IV. Ilość ludności obecnej w nieruchomości (bez chwilowo 
nieobecnych)( l 

a) mężczyzn 
' b) kobiet 

Razem 

V. Z ogółu ludności obecnej w nieruchomości jest narodowości 
polskiej, . mc;:i:czyzn i kobiet razem . . • .. . • 

VI. Ilość osób chWilowo nieobecnych w nieruchomości, mc;:i:czyzn 
i kobiet razem . 

VII. Ogólna ilość w nieruchomości zwierząt domowych: 
a) Ieoni 
b) bydła rogatego -.. 
c) owi"" . . 
d) trzody chlewnej 

VIII. Ogólny obszar gruntów, wykazanych w arkuszach spiso- l wych (formuł. A.) . . . . . . . . . 

Stwierdzam prawdziwość i zupełno'ć zeznańt 

Spis ludn. Formularz O. Podpis właściciela nietuchomości (jego zast~pcy) _______________ _ 

Format druku S6 cm, X :15 em. Druk dwu1łroony. Podpis komisarza spisowego 



~ Strona 2. .. WYKAZ SZCZEGÓŁOWY DLA KAŻDEGO MIESZKANIA 1 ~! 
Ilość znajdujących się Ilość Iudnołcl obec· Z OK"ólu lud· llość ogólha zwierząt .! g): Ogólny obszar UWAGA e • • Nazwisko w mieszkaniu gospodarstw 

nel w mieszkaniu (bez noic:i obec- Ilość o•ób domowych 
1 i·i chwilowo nieobecnych) nej jest chwilowo gruntów, Odnotowy-

właściciela 
naro- nleobec.; wykazanych wać numery 

j ~ = a b c dowośc:i nych. Bydło Trzo- w arkuszach niezamiesz-

i ~~ mieszkania 
Męi-

Kobiet Ratem 
polskiej, mężczyzn 

Koni dy ,spisowych kały ch Rodzin ZaJda· Osób Razem męic:'Z,rtn i kobiet roga- O wie chlew-samo t- ezyzn i kob1et razem tego net (form. A) mieszkań .: Z" nych d owych nych razem :z 
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POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI W 1931 R. 

Drugi spis powszechny został przeprowadzony według stanu o północy 
z dnia 8 na 9 grudnia 193 l r. Od 1921 r., który zapoczątkował okres 
pokojowego rozwoju naszego kraju, konsolidacji państwa oraz rozkwitu 
życia społecznego, minęło 10 lat. W ciągu tego dziesięciolecia zaszły zmiany, 
wobec których potrzeba przeprowadzenia kolejnego spisu stała się bez
względną koniecznością, gdyż dane z pierwszego spisu były już nicaktu
alne i niewystarczające. 

Dla scharakteryzowania celów i zadań, jakie miał spełnić drugi spis 
powszechny, sięgnijmy do opracowanej przez Główny Urz<!d Statystyczny 
i wydanej w l 931 r. broszury pt. "Co nam da drugi spis powszechny?". 
Czytamy w niej, co następuje: "Nie ulega żadnej wątpliwośc · że dopiero 
spis tegoroczny odzwierciedli wiernie obraz Polsk i wspólczcsn .. ;, oddzielonej 
od przełomowych momentów odzyskiwania nicpodległości dziesięcioletnim 
okresem pokojowego bytu państwowego. 

Dopiero teraz bowiem będziemy mogli po raz pierwszy ustalić liczbę 
ludności i poznać dokładnic strukturę społeczną i gospodarcze! Górnego 
Śh!ska, tego najbardziej uprzemysłowionego i najgę.kiej zaludnionego okręgu 
naszego pań s t w a. 

Spis górnośląski z 1919 r., przeprowadzony przez Niemców, posiadał 

bardzo W<!ski zakres. Właściwe wiadomości dotycz<!CC Górnego Śl<!ska 
pochodzące z l 907 lub l 9 l O r. mają już dzisiaj jedynie wartość histo
ryczną. 

Podobnie ma się rzecz z Wileńszczyzną. Ponadto nastąpił jeszcze szereg 
zjawisk, które spowodowały silne przesunięcia w układzie naszych wew
nętrznych stosunków. Np. po spisie 192 l r. przybyła do Polski półmilio

nowa rzesza repatriantów, która niewątpliwie wpłynęła na zmianę struktury 
ludności, zwłaszcza we wschodniej połaci kraju. 

Np. nie posiadając jeszcze statystyki wędrówek wewnętrznych (przesie
dleń) nie mogliśmy przez te 10 lat rejestrować zmian w rozmieszczeniu 
ludności na poszczególnych obszarach Polski, jak również śledzić procesu 
urbanizacji. Spis l 931 r. przyniesie nam niejedm1 rewelację z dziedziny roz
woju życia miejskiego, rzuci też wiele światła na przebieg zespalania się 
dawnych zaborów w jedną zwartą całość oraz na wiele innych zjawisk 
życia Polski niepodległej. 

Przed społeczeństwem naszym stoi zadanic olbrzymie: zbadać dokladnie 
jaka jest Polska współczesna i jak i e zmiany za siły na jej obszarze od 
spisu 1921 r." 
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Podstawy prawne 

Zgodnie z cytnwan<! w poprzednim rotdziale ustaw<! z dnia 13 maja 
1921 r. drugi spis powszechny miał si~ odbyć· 30 grudnia 1930 r. Nast~pnie 

ustaW<! z dnia 14 października 1931 r. w '>prawie zmiany ustawy z dnia 
21 paźd;iernika 1919 r. o organi/aeji statystyki administracyjneJ (Dz.U.R.P. 
nr 97, poz. 741) termin został ostatecznie ustalony IW dzic11 9 grudnia 
1931 r. Jednocześnie u'tawa określiła, że nast~pne spisy powszechne b~d<! 
przeprowadzane co l O lat. w terminach ustalanych każdorazowo przez 
R<ld~ Ministrów. 

Dccyzp ta nawi~1zywała do ustalcli mi~dzynarodowycl-. k tórc~ zai<.:cały 

regularne przcprowadz;mic akcji spisowych w cyklach lO-letnich. Mi~dzy

narodowy Kongres Statystyczny, który odbył si;;: w 1X53 r. w Brukseli, 
zalecił przeprowadzanie we wszystkich krajach spisów ludności co 10 lat, 
obcjmuj<!Cych liczb~ osób obecnych w miejscu spisowym. Zalecenie to było 
podtrzymywane na późniejszych sesjach Mi~dzynarodowego lnstvtutu Sta
tystycznego. 

Na podstawie cytowanej na wst~pie ustawy zostało wydane rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia 
drugicgn powszechnego spisu ludności (Dz.U.R.P. nr 80, poz. 629), które 
określiło zakres spisu i ustaliło organizacj~ władz spisowych. 

Na podstawie wymienionego rozporządzenia wydano wiele instrukcji re
gtlłuj<!cych prace przygotowawcze oraz tryb przeprowadzenia spisu. 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny drugiego spisu był nieco węższy niż pierwszego i obej
mował ludność, mieszkania i budynki mieszkalne, w odniesieniu do indywi
dualnych gospodarstw rolnych zbierano tylko informacje o powierzchni 
ogólnej gospodarstw. 

W zakresie spisu ludności formularz spisowy uwzględniał wszystkie osoby 
zwykle zamieszkałe oraz czasowo obecne w mieszkaniu w dniu spisu, 
ujmował podstawowe cechy demograficzne (płeć, data urodzenia, wiek, 
stan cywilny), następnie cechy etniczne (obywatelstwo, język ojczysty, wy
znanie). W stosunku do spisu poprzedniego nie uwzględniono pytania 
o narodowość, którego zresztą, jak i pozostałych cech etnicznych nic 
podejmowano w żadnym z następnych spisów przeprowadzanych po II 
wojnie światowej. 

W zakresie wykształcenia formularz spisowy przewidywał pytania o po
ziom wykształcenia (zebranych informacji nic opracowywano) oraz o umie
j~tność czytania i pisania. 

Podobnie jak pierwszy spis powszechny również i spis następny poświę-
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cal wiele miejsca charakterystyce zawodowej ludności. Zbierano szczegółowe 
dane o pracy głównej oraz skrócone o pracy dodatkowej. 

Problematykt; zasobów mieszkaniowych badano zapytui<!C o rodzaj l.<l_j

mowancgo mieszkania. Dla scharakteryzowania cech zamieszkanych 1111<.> 
szka1'1 pytano również o liczbę i;b (w podziale na pokoje i kuchnie) oraz 
ustęp w mies;kaniu. 

Utrzymano bez zmian. w por(>wnaniu z poprzednim spisem. p:- tani:1 
charakteryzuj<!CC cechy budynków zamieszkanych. a mianowiL·ic: rPdl.aJ 
budynku 1 forma własności. rok wybudow<~nia 1 \\)Sl>kość bud:- n ku. 
materiał ścian zewnętrznych i dachu. Odnośnic instalacji w budynku 
pytano o wodociąg. kan<~lizację. centralne ngrzewanie i elektryczność-. 

a zrezygnowano 1 pytali o windę i pralnię (o które w poprzednim spiSie 
pytano. zrcszt<!. tylko w wit;kszych miastach). 

Drugi spis powszechny nic objął gospod<!rstw rolnych. N<! formulauu 
spisowym zn<!lazło się tylko pytanic dotyct<!CC ogólnej powicr;.chni grunu·nv. 
w tym powierzchni użytków rolnych. Główny llrl<!d StatystyC/ny rozpOLI<!l 
od l 427 r. regularne przeprowadzanie spis(m ;wicTI<!t go,pod ,·,kich. S_pi') 
te przeprowadzano drogą administracyjną pnprzcz gmin' ,;ołtysów. 

Analogicznie jak w pierwszym spisie powszechnym. projL:Kt .rakre'lr ll"

m<~tycznego ;o,t<~l opr<!eow<~ny przez Wyd;i<~l Spisu Ludnusc1. a następ

n i c przcdvsk utowany pr1.o ( ilówną Rad<,: St:ll) 'l\ e1na. '\i L· hylo tu ;res;t<~ 

jedyne forum. na którym tematyka spisu była dyskutowana. lnformac.J<; 
o przebiegu dyskusji na temat terminu. zakrcs11 tcmatycmcg<l i programu 
opracowania wyników spisu znajdujemy m.in. w materialach 1 IV Zja;.du 
Statystyków Miejskich. który odhył się w marcu l 431 r. 

Szczegółową tematykę spisu prezentuj<! przedrukowane w calości pl>d
sta w owe formul ar ;c spisowe ;am1cszc1one na kor'tcu ro;d;i:d u. 

Organizac.ia aparatu spisowego 

Instytucj<! odpowicdzialn<! za opracowanie zalożcłi metodyunych 1 orga
nizacyjnych spisu oraz za jego przeprowadzenie byl Główny t:rl<)d Sta
tystyczny. który działał popr1.C1 Generalnego Komisarza Spi-.owego. I·unkcw 
(.Jeneralnego Komisarza Spisowego powicr;.ono '\aczclnikowi Wyd11alu Spi
su Ludności dr. Rajmundowi Rulawskiemu. Organem \\ykon:I\\C/)'111 
Generalnego Komis<~rza Spisowego było Biuro Powszechnych Spisów w Ci l 'S 

W myśl ro1.porn!dzenia Rady Ministrów 1. dni:~ 2 \\Ticśni:~ l').\ l r wlad;a
mi spisowymi na, obszarze calej R;cczyp<bpolitej był} powiatowe i niekt(nc 
miejskie wlad;e administracji tcn:nowej. \\"\ad;c te mialy o hm\ i:11ek pr;epro
w<~dzcnia spisu pod nadzorem wojewodów. którzy powołali do nadzoro
wania prac spisowych wojewódzkich komisarzy spisowych. \\/ spisie po
przednim wojewódzkich komisarzy spisowych nic powoływano, a nadzoro
waniem prac spisowych zajmowali się wojewodowie. 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWSZECHNEGO SPISU LUDNOŚCI W 1931 R. 

maaistnty miast W~wy, 
Potnania, Krakowa, Lwowa,; 

Łodzi l Wilna 

SpiSOWI 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

referat spisowy 

naczelny komisarz spisowy dla 
obwodu spisowego obejmującego 

kilka (kilkanaście) gmin c 
w wo;. u.chodntch i południowych d 

st. komisarz spisowy dla gmin 
podzielonych na 2 lub więcej 

okręgów spisowych 

a Białystok, Bielsko, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia. Gniezno, Grodno. Inowrocław, Kalisz, Katowice, 
Królewska Huta, Lublin, Łuck, Piotrków, Płock, Radom, Sosnowiec, Tomaszów Mazowiecki. Toruń, Zyrardów 

b Warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie, wileńskie, nowogródzkie, poleskie i wołyńskie. 

c Gmina licząca powyżej SOOO mieszkańców stanowiła odrębny obwód sp1sowy 

d Po2n~ńsk1e, pomorskie, Sląskie, krakowskie, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie. 



Wyjątek stanowiły władze spisowe (magistraty) miast: Warszawy, Łodzi, 
Poznania, Krakowa, Lwowa i Wilna, które przeprowadzały spis bezpo
średnio pod nadzorem Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zatem organizacja spisu w terenie spoczywała na barkach powiatowych 
a częściowo miejskich organów administracji terenowej, działających pod 
nadzorem wojewódzkich komisarzy spisowych. 

Komisarze wojewódzcy nie tworzyli biur spisowych, mając jedynie do 
pomocy ,jedną siłę referendarską o lub w miarę potrzeby dalsze siły po
mocnicze". 

Powiatowe i miejskie władze spisowe miały obowiązek utworzenia spec
jalnych referatów spisowych jako swego organu wykonawczego. W powia
tach posiadających już referaty statystyczne przy wydziałach powiatowych 
stanowiły one organ wykonawczy powiatowych władz spisowych. W po
zostałych powiatach, w których te referaty nie funkcjonowały, utworzono 
specjalne referaty spisowe. 

Przy tworzeniu referatów spisowych miejskie władze spisowe korzystały 

z pomocy istniejących w miastach wydziałów, biur, urzędów względnie re
feratów statystycznych. 

Instrukcja organizacyjna zalecała, aby w celu wykonania prac przygoto
wawczych i popularyzacji spisu powołać komisje spisowe ~ wojewódzkie, 
powiatowe i miejskie jako organ pomocniczy i doradczy, złożone z przed
stawicieli władzy spisowej (jako przewodniczącego) oraz powołanych przez 
niego członków spośród działaczy samorządowych, społecznych, urzędników 
państwowych i komunalnych itp. 
Bezpośrednie czynności spisowe wykonywali komisarze spisowi zwani rów

nież okręgowymi komisarzami spisowymi. Każdy z nich spisywał jeden okręg. 
Nieco inaczej niż w spisie poprzednim rozwiązano sprawę starszych 

komisarzy spisowych. w miastach mianowano po jednym naczelnym komi
sarzu spisowym niezależnie od wielkości miasta. Jeżeli jednak miasto po
dzielono na więcej niż 20 okręgów spisowych, wtedy mianowano również 
starszych komisarzy spisowych w takiej liczbie, aby każdemu z nich pod
legało 20 okręgowych komisarzy spisowych. Jeżeli zaś okręgów było mniej, 
wtedy okręgowi komisarze spisowi podlegali bezpośrednio naczelnemu ko
misarzowi spisowemu. 

W gminach zastosowano dwa odrębne rozwiązania: dla województw 
centralnych i wschodnich oraz dla województw zachodnich i północnych. 
W województwach centralnych i wschodnich mianowano dla każdej gminy 
naczelnego komisarza spisowego. Jeśli były w gminie miejscowości liczące 
więcej niż jeden okręg spisowy, mianowano dodatkowo jednego starszego 
komisarza, który mógł jednocześnie pełnić funkcje okręgowego komisarza 
spisowego. W województwach zachodnich i południowych powiaty zostały 

podzielone na obwody spisowe, na czele których stali naczelni komisarze 
spisowi. Podlegali im starsi komisarze mianowani dla gmin liczących więcej 
niż jeden okręg spisowy. 
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Zadania aparatu spisowego 

Zgodnie z instrukCJ<! organizacyjn<! do zad;ui aparatu spisowego na-
leżało: 

utworzenie komisji spisowej i kierowanie Jej pracami, 
porotumienic z wład1ami wojskowymi w sprawie przeprowadzenia spisu 
w wojsku. 
podział podleglego administracyjnie terytorium na okn;gi spisowe. 
sporntdzcnic dla poszczeg<ilnych okręgów spismvych wyci<jgów z wy
kazów niL'ruchomości oraz planików sytuacyjnych, 
powołanic i przeszkolenic komisarzy spisowych. 
zaopatrzenie komisar;y spisowych w druki i formularze spisowe, 
nadzór nad przebiegiem spisu, 1ałatwianic reklamacji i rt)/strzyganic 
wątpliwości. 
pr ;yj.;cie i kontrola materiałów spisowych, a następnic przekazanie 
tych materiałów do GUS. 
wykonanic prac pospisowych (sporządzenie sprawozdania, rozliczenia 
finansowe itp.). 

Okręgowi komisarze spisowi 

Zgodnie z instrukcją organintcyjn<! na okr.;gowych komisarzy spisowych 
należało powuływać osoby, które .. posiadaj<! odpowiednie uzdolnienia do 
pełnienia tych funkcji oraz dają gwarancj.;. że sumtennic wywi<!Ż<! si<; 
z nałożonych obowi<!zków". 

Ok r.;gowym i kom isarz<Imi spisowymi był i zatem najcz.;ściej nauczyciele 
oraz funkcjonariusze v. czynnej służbie państwoweJ łub samorządowej, któ
rvm władze przełożone miały obowi<tzek udzielić urlopu na Clas niczbędny 
do wykonania prac spisowych. W czasie pełnienia obowi<vków komisarze 
spisowi korzystali z ochrony prawnej przyslugu.i<!CCJ urzc(:nikom panstwo
wym. 

W przeciwietistwic du spisu poprzedniego. w którym tylko cz.;ść ko
misarzy spisowych pełniła swoje funkcje honorowo, w omawianym spisie 
wszyscy komisarze spisowi pracowali honorowo i za udział w spisie otrzy
mali odznak<; .. Za ofiarn<! pracę 

Organizacja szkolenia 

Szkolenie organizowano na trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim 
1 powiatowym. 

Na szczeblu centralnym. w drugiej połowie września odbył się w W:lr
szawie, zorganizowany przez GUS, kilkudniowy zjazd wojewódzkich ko
misarzy spisowych. 
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Następnie zorganizowano na szczeblu wojew~dzki(n szkolenie dla re
ferentów spisowych. Referenci spisowi byli to kierownicy istnicj:)cych przy 
wydziałach powiatowych referatów statystycznych lub specjalnie na czas 
spisu utworzonych referatów spisowych. Zatem było to szkolenic przed
stawicieli, a właściwie kierownik<"\\\' biur spisowych stopnia pm,iatowego. 

W ramach praktycznego szkolenia mieli oni za zadanic pr;cprowad;e
nic w dniu l o października 193 l r. srisu próbnego w dwóch teorctyc;
nie utworzonych okręgach spisowych (jednym miejskim i jednym wiejskim) 
obcjmuj4cych ok. 100 osób w ok. 20 mieszkaniach. 

W końcu października 1931 r. odbyły się 2-dniowc Ljazdy wojewódzkie. 
na których omawiano doświadczenia zgromadzone w uasie spisu próbnego. 
problemy organizacyjne itp. W zjazdach wojewódzkich uczcstniezyli przed
stawiciele Głównego Urzędu Statystycznego. 

Spis próbny przeprowadzony przed drugim spisem pqwszcchnym mial 
zatem wyh1cznic charakt.:r szkolcniow;. 

W dalszym etapic szkolenia. które miało miejsce na poc.qtku listopad;t. 
przeszkolono nacz.:lnych komisarzy spisowych. Szkolenic tej grupy prze
prowadzała władza spisowa stopnia powiatowego. 

Z kolei następował ostatni etap szkolenia, w którym nau.elni komi
sarze spisowi organizowali (przy pomocy terenowej władzy spisowej) szko
lenic okręgowych komisarzy spisowych. Starsi komisarze spisowi byli szkP
leni razem z naczelnymi b<!dź razem z okn;gowymi komisar;ami spiso
wymi. zależnic od decyzji władz spisowych na danym terenie. 

Program kursów szkolcniowych ustalały władze spisowe. Z g od nic z zale
ceniem instrukcji, programy miały hyc tak ulożone, "aby komisarze zo
stali jak najdokładniej obznajmicni tak ze sposobem przeprowad;enia spisu. 
jak ze znaczeniem i treścią poszczególnych rubryk i pytar\ na formu
larzach spisowych". 

Podział na okręgi spisowe 

W celu zapewnienia kompletności spisu gminy sporządziły, w terminie 
do dnia 15 V 1931 r.. wykazy miejscowości (osiedli. obszarów dworskich) 
znajduj4cych się na ich terenie. 
Następnie każda gmina sporządzała wykazy nieruchomości (budynków) 

w każdej miejscowości na swoim terenie --- w terminie do 15 X 1931 r. 
Wymienione dokumenty stanowiły podstawę do przeprowadzenia przez 

powiatowe władze spisowe podziału podległego sobie terytorium na okręgi 
spisowe. Okręgi spisowe otrzymywały numerację kolejną w obrębie danego 
powiatu. 

Opierając się na doświadczeniach poprzedniego spisu, zmieniono zasady 
podziału na okręgi spisowe i ustalono, że okręg powinien z reguły obej
mować nie więcej niż 50 gospodarstw rodzinnych (domowych) względnie 
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250 osób. W uzasadnionyc.P przypadkach dopuszczano tworzenie większych 
okręgów ~ do 100 gospodarstw rodzinnych lub 500 osób. "Gospodarstwa 
zakładowe" (hotele, bursy. klasztory itp.) nie były dzielone na okręgi 
spisowe, niezależnie od przebywającej w nich liczby osób. 

Odpowiednie przepisy zalecały, aby dla każdego okręgu spisowego była 
przygotowana odpowiednia dokumentacja, a mianowicie wyciąg z wykazu 
nieruchomości oraz dokładny plan (szkic sytuacyjny) danego okręgu. Wy
mienione prace miały być wykonane do 15 XI 1931 r. 

Popularyzacja spisu 

Porlobnie jak w poprzednim spisie Główny Urząd Statystyczny prze
prowadził szeroką popularyzację spisu. Celem zapoznania ludności ze spra
wami spisu została wydana broszura pt. "Co nam da spis powszechny?", 
z której fragmenty cytowaliśmy na wstępie. Ponadto wojewodowie wydali 
odezwy do ludności na swoim terenie, które -- oprócz języka polskiego -
wydrukowano w językach: ukraińskim, białoruskim, litewskim i niemieckim. 
W tych województwach, gdzie zamieszkiwały mniejszości narodowe posłu
gujące się wymienionymi językami zastosowane zostały dwujęzyczne formu
larze spisowe. 

W celu informowania społeczeństwa o przebiegu akcji spisowej oraz 
wyjaśniania sposobu wypełniania formularzy spisowych. Główny (!rząd 

Statystyczny wydał 10 biuletynów informacyjnych, rozsyłanych do wszyst
kich organów spisowych. 

Popularyzacja spisu była również prowadzona za pośrednictwem radia, 
w formie wywiadów. komunikatów i słuchowisk. Zastosowano stempel 
pocztowy z odpowiednim napisem odbijany na przesyłkach pocztowych. 

W popularyzacji spisu wzięły udział związki, stowarzyszenia i różnego 
typu organizacje. Wiadomości o spisie docierały do ludności z ambon, 
za pośrednictwem specjalnych pogadanek organizowanych w szkołach, a także 
przy pomocy odezw licznych organizacji oświatowych, społecznych i gos
podarczych. 

Przebieg spisu 

Na kilka dni przed spisem (do 5 XII 1931 r.) okręgowi komisarze 
spisowi otrzymali formularze, druki spisowe oraz dokumentację dla swoje
go okręgu spisowego. Do obowiązków komisarzy należało zapoznanie się z 
granicami przydzielonego im okręgu, sprawdzenie ze stanem faktycznym 
zapisów figurujących na dostarczonej im dokumentacji (wyciąg z wykazu 
nieruchomości i plan sytuacyjny). W razie niezgodności okręgowy komisarz 
spisowy wprowadzał odpowiednie poprawki samodzielnie lub w porozu
mieniu ze swoją władzą spisową. Jednym słowem przed przystąpieniem 
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roRMULARZ A •ziClf~OI~OLITA ~OQitA 

GI.ÓWNY U!Wii)STATYITYCDIY t-o.----..._, __ . __ _ Drugi powszechny spis ludno,cl, mieszkań 
i bud,-nków z dnia 9 grudnia 1931 roku 

Okrąg apisowy Nr •.... 

ARKUSZ SPISOWY 

Powial ---~·-····--·-··· Gmina 

tfu:wa osiedla ...:---·-··-·----~--- Rod:r:aj osiedla ----·-··--·············-------. -···-·················------·········-···········-·: ..... . ...................................... - .......... tct.J 4ane olled1o Jtsl 
mtastem, mlllsteczktcm, 1P:Sl.;, tolwar~fem. DTZYii6lłUm, l:olonlt:. tS444. ldnil:z6wluł. osaJq ltJbrYc!,ll4. mty4Jł4 f ł. ,J 

Numer komlftrJatu lub ab.wa dzie1niey ---------·--
(o Ile Istniele oodzlat •• ~omlsi.rlltJ oollcvlnt lltb dzlchucel 

Ulica (plac)-------···· ·····------·-···--·-----

mtlł ł auwłako wlałclclela DieruehOmołcł (domu) 

Nr. nieruchomo!cl (domu) ---······· 

Badyoek ----··-·····-·--···-··:-.. --- (o De w obreble daneJ nlerucbomołd znaldute s \~ kliki b"J4;nlt6w, oodleUI~c:rch solsollit aalch Otlłaczvc btdv ł a lcłl kole)lło lltenmt - a. &. • l t. d.) 

Nr. młenkanla ------- lm.ię ł oazwi$kO olioby wynajmuJąc~; wt:,;!ędnie zajmującej na swoje imię mieszkanie -·-- .. ··· 
łBie. w-ndelat. ldelł ntntracJI mleu:kd niema) 

Wska:o6wlll dot:vczqce sposobu w-noełnlanla formularza A 

t. Al'łiJłl •tatduy włllln ''6 trypthllotty dla IIUdeto osobnee:o 
r .. leulnnuo Hubala. Nie ulety u ledaym arlust11 wols~wac dwu lub 
w~eccJ rnreuklla 

Prter nobM •k:nhlle aalcłJ tozumlcC calo&ó pomlc:szctttł. slut~-

~!!'!o~~nC:~~·b::::~!J':fóc!J.ócłu~~;r:'~~k:;z~~r;;:::!~:1~ ~o~:~~~~t~!; 
słutbowvm lub bezpłato.._ - Lokal raloiJ pner sublok11or6w (!akte w nriD• 
ukanta •ldcklela domu) me oo...,nle1) byC awatanJ u oddzielne mteuka· 
tlle. lecz •olsywu:r razem r rr:lu.zkanlem osoby. • któreJ tublokalor mluzka. 

Jd.eU mleukułem Jest w&L lratwa. berlinka. ltllek. namiot. •uoa. 
1kład , l t. p.. oalet:r to zaznaczyć • ovtsnło l .001111 mleszk:~nla'". 

l Jetelt • )Cdttem mleu.kaał• tulduJe sle wlece1 alt łedoo COSPO
cl'arstwo domowe. naleh htde z alclt 11 weWDCiflliiJCb stroaacb formulana 
odddelłt łedna łld llnrt!e=a htsh oorloma orrei cala n:erokoAt arllusu 
l onacnC Dl łtr. J u nbryce l kole)uo cyframi nymsll~ml fi. 11. IIII l d.). 
Na Cllerwuem mieJsca talet:r roiSit tłltoodarstwo wfoklclela mlesz!!:ania. 

ł. Za ocl'dztelrte cOltlOdaniwo domowe ulet:v uwat.ae: 
• l) htda todzloe mlntiralata t urnymuląca sle ratem: 

Do rosoodarstwa rodtlnaero mo&'ot naleteć. orócz krewnych l pawłno
wat:rcb. oute,.lac. osnb:r. ale tylko wtedy, lełelt mleukaJa OfZJ rod&Ime 
l al0łul1 Ile 1 atel hDOtrwat. 1 alei rlówny postlek): 

wycbow•nkowla. Jleroty u etn,-manta. &"Oleli l t. .. , 
•ue-rydel• dOfti('JW\. bot1y, plele~Jartf l l p. ; 
ałvtb• domowa ...., .. z dziećmi o Ile te ostal,ole mtuzkale przy ro
dzinie preeodawey l u oa !I!Jl"O otrzymanla: · 
ueladt rolniera l rremtdllllcza. tubieket l t f.l 
~iil.ferncy boblnkltony). osl"lb., mleulriJ1t1 katem, Jdll tłolala sh: 
• JOdnaJmaJacero bootyw3fl 1 nlera tfńwn:r postle1r). 

"' łQł~=~·:~~~ =m:~~~~ :'r:r:a~~b Pttro;'z~~Ó::~· ~~!!'k:J~ !';J~u1; 

wylcuywat Jako odrebne .-o:;;oodarstwa domowe. o\ezaie.tnle ud' 11!&"0. ery 
oosiadają wl:asna rudtrno: czy Teł h/3 samotnie. 

Takie kilka rvd11o stanow r ł nJ~;~te Jedn~;~ rosoodaniwo 4nm~;~we, tetr!~ 
rodziny łt Sil zw\ąu.nr wspólnojcJa mle~lkJnia l utrzymuJe słę razem. O~ob:r. 
bcdace oa dotywuclu (na wymt:arze). aaleiy zawste wl ;j.t tać do c:oso;:,dar
Sh\'1 -f"Cidz.tny, przy klllrel mleulril•-

b) h!da osobę lamotnie mlcu:kalncftl 
d takle rospoflerstwa tak~ hotele, ohcrto. uJazlfy, pensJonaty, koszary 

WO!J:kowe. konary polkll. knHarv §lrah os:nlowcf: bursy. lulcrnJty. ochron• 
ltl dla sieroT; szpila\". ozdrowlska.. sanatoria: schronl~ka l przytułki dla star· 
cóuo. ltalclt. lnwalldńw: ltlnztory \Inne t:lklady religiJne: "-"lcticni;a, an:szt:v. 
falil:.dy WS~cho~·uwczo·JK!Orlwtze. b:Jrakl robotnicze l 1. o. 

Wuystkio: 01oby umieszkale w wymienionych cospodarstwach .splsale 
Ile ratem na lednvm arkuszu lub w ruta btlklł miejsca na dodalkowycb 
erkoszach Pflnl~wllt ro:;;oodustwo t:J~I~dowe owatane Jest u Jcrlno r.tlesz. 
k:inte. łlcl wzgł;:du na to czy zna!dulr sle ono w JellneJ czy kilku l!cndyrnil• 
cJ:Tch. w lt:lnvm czy kilku budvnka ch. 

Nie- nalc~y łe4nak zallrzać do s:ospodustwa zatlad'owu:o. lec:: ~lsyw~~ 
na o~obnn:h arkttuatb wlałelcieH zaklado'tw admlni~traek l !luthę w zakla· 
dzle (rro dyrektor. szwaJcar. kuChar:.. palaC"Z, rrume-rowy. tlrót). le'Ś\1 osoby 
te prowadza własne to~oodar'iiiWa rndzlnne lub samntne. 

4. Spisowi POlflcraJa MU'slkle osoby, tak lo:ra}owcy lak cadzoztemcy, 
1.1111 osobv ev•·llne l•lt wolstowe. 

!S. Nalchl raoluC na łnrmularzo: 
a) wszyl>łltle oiObP r•v&!le U111lcszkale w sphywanem mieszkaniu -

bez wu: ledu oa to. czy z dnia 8 n3 dtlrfl 9 grudnia orzenr"ICnwaly 
w mleszkanłlł. czy tet były czasowo (orzelśclnwo lub onYP3dkowo) 
nienhecne. np. byfy w pndrńty z.naJdowaly słc Jakn chore w szpi
talach. w zakla~acb oolotnlcl)'ch. były w pracy onz3 domem l t. o: 
ZaoinwaC Dlfdy • h:b ewykłem mieJscu zamleukilnl.a takte ro-

OPIS MIESZKANI_A 

!. Czv m:łuzkanle fest utmowo11• •rur W1laftlrltla· domu. ery ~nmc!mo"lł'ar.t . ezy jest to mieszkanie slułbow• czy tet otrzyliJllnl brzlłłtJtn/,1 . 

Czy mieszkanie składa się wyh1ez.nie z izby kuehetlllci?uak" lub .nlrl 

3. Jeh6 mkullanłll aie składa się wyłĄcmle z bby kucbeanej, to oaldy podać: liczbę pokojów ............ --.. -·---·-·-

ruem pokojów i kuchni ----............... __ 

botolkOw tezonowvcb nawet Jelełl rt~aJcfilJa i!'o tesrcze oora era• 
nicami Pańslwll : : . 

b) WSZYititle oaoby czasowo (pnelklowo lab OUJOadkowo) obecae. 
które 1 dal1 8 na dzlefl Q rrudnia orreooc.o•aly w OllenkanhL IP. 

Wr~::w~~~~~re~~~~~~'c:~c'łtiD!t~b:1~~~~~!'!! ~i~or;e, 1ub na· ati. 
dJach. slutba domowa. rermtnłlorzy. poborowi w wolsk~t. Przeby'III'&JICJ 
,.. wtęztenJa l t p oowlnnl b}·t solsan.l tylko lam. rdz.le ta aa WJchowa.nl~t. 
uudJulot. tą na slut1"1le lub· w terminie. l"ldbywaja oowlnnośł wolsllow11. kare 
wiezienia l l tl- przycum ole t~alety nltdv lcb wykuywaC w rubr)'klcb U 
l 13. - W mle]!cowoścl . r które! wy:mlenlone. osoby oocbodz~ {cd de mlc.sz. 
kala lcb · rodzice 1 t. o.) . wtnn:r być o11e turrehrle pominięto na lormulatz" 
spisowym. chyba te ra•h!ula Pe lu Jako cołcle. na urlopie l l rt. l • mytJ 
oc61 nel zasady zoslan~t wykazane. lako nasowo obecne. w rubrykacb U l U. 

w tad~:Or:J'd~~~~~:e n~~dr6t~1 r~~:O~~~e~~.~~d:!n~11~ !~rg;:co;;~ 
crzcdnlcy oa koleJ:~eh 1 t p.). onwlnnv bvć traktowane lako obecne tam. 
rdzte twykle mlenka/~t. JdelJ led_nak w tiUli dnia 9 rrudnla "o swe~~:o młc· 

i!k(i:~ao ~:a::!~6~1~ob!~~~) 11~kc~~\;t ... 1~~,~~e~~~~~:~~~:t~~· z~~f!J~14e: 
do którern w ctąru dnia O rrudnla orzybeda (laka czasowo obecoel. 

Noworodki J)()dlel!'als •ntso'l.1 ty11rn wte-dv. lefeU at"odtlł:r sit prw! 
ł)dtnoc• 1 dnia S na dlld O rrudnJa. osohv zmarłe tvlko wtedy. ldcU 
tmar!v oo te! oólnncv 

6. Osoby uolsane !13 erlrusza numerule ale oa str. Z • reł!rycł J 
kolclnn cvtramla rahskleml U. z. il, ł l L d.). 

W ka.tdem s:osondarsrMe zaczyna sic numeracJa od Nr. l. Na olerw. 
uem mle]seu wol,uJe ~Ie e:f o.wC' a:osoodarstwa. L L osobe. ~lOra dos!łr~ta 
główne ~rodkl ulnvmllnłl 

4.. C-zy do dutkaola nale:t:-y u1tęp (wychodek)? IJd" luli .rdf'"J ............ ,. . ·----·-·-·----··-·---··-·----.. ·-----··-··"--- tvlasn.v a.y wsodln.v1 __ : ..... . .......... _ Gdzie z.oa1dułe 

llię ustęp? f• ftlftlbata. • rdłod4cfl. •~~ l'lt1611Ytn łat.V~21':., w JG4wdra' C. J.L.--·--------·---------

Ob)aśnlenła do poszczeg61n7cb p:rta6 "Opisu mies:tk,.nJa" 

Oo nfinil t ł'rz11 h1'feu,ute 11'11tboft roamteł 11lelJ mleuta· 
tle. otrzym111c: ., zwluk11 z oelnioneml lun:OcJaml zawuduw~ albo Z&Jmo
wanMI s11now•~kltm sfufbuwem h01dt bezplatak:. lako czest "wynae:rodnrtiL 
~11dJ ca .,olllL lcCJ DO ceołe olaneJ alt ryllk(IW&. Mieszkaniem otrnmeacnl 
bn~trar•łt lest mlestkanle od'dne ortu wlaśctctela cloma oo.. krewnym. bez 

ob'uanJa cł}'nsza dzlerbwntJO. 
Do pytania 1. Za lzbt t;adłeloa nllct:r •waP~ lzbt mteszltala-. roo

~•d•• ulilawile au~dte11Ń! do t otowaDi• (murowue. ll&owe, el ektrY~:.5-

format druku~ cm X 3715 cm- druk cderoltronny . 

Ile lub t p,). 
Do pyllala l. ta pokofo tnnhć oa1dy W1ze11cle oom1eszczeii!.L o!!· 

dzielone od Innych łctanamt laktycznit lub td 1 przunaczenle swero Ilu· 
tące do cc!Ow mieszkalnych. Jako mieJsce IPanta. pobleranll tlO'IIków lub 
wsoOlnero oneb:vwanła. 

h'!:o pałroJe uleh 1d !lent mleuhlne pomleszczenll mansarc.!owe 
tna ooddanul !1k rńwnld oomłenuenla dla d.Ub~ domoweJ.. ehtth• fe ze 
•zilł4• " ~owt O&.rd.JQ a!ew!dk!e to.um&r)' M nuw• ,okuJw u uslusu.&.. 

Nie nalety lednal Ilen-e 1.11to pokoJOw - prZ"edpotrold• f1rJenek ko
rytarzy, &pi'-arnl strychów. usl~pów 1 t. o. 

Nie n:.ldy let uwz~~:h:4olae w tlc~ble polloł6w lub łllltflnl - •klepów, 
Wl"zlal ów. biur. ooczcllalnl. pokoJOw ordynacyjnych. cabloetó• l~hrd:kla, 
hocelaryJ elłwo&!:~cllkl&. oracownl lobblerłllltb l tvm ondlthnych lokali t~· 
tobi!OW)'Ch. rhyha te Jednoczdnie sl11ta OH do cclńw mlcullaloycla O.z~ 
mieJsca spa111&. oobleraala oosJikOw lu.b wspOintlo pr.zcbtwanll), 



........ Pnetl wypełnieniem przeezgtaj "W.slauówki" na .str. 1. - Podcza:.-

Spis wszystkich osób zwykle zamieszkałych w mieszkaniu oraz czasowo 
.ą..p. -~~........_UIIIduteAę ..... Ułto..,_ 

~~-= ~:~.:r.b,u--. ...... 
~-- .. 't-~~ kolej..,.... Dedpieuj .. -• • ~~lwu~ wyracm 
Jlora\tlt.r.A••~ ·,.""'"*{ .,Formul-. 

....... -A"' t, l; J .o ł. d.) . 
......,._, 

.. ':'~:u~ ~Q,;.",-. ...... l ·clomowqo 

~ł'W~Ił dl1 mieN.kłl'lił" trrPCfai• •c ąlko Oł OIUtDUD 
łub ~anr do ..... ........... 

pW _..o,! .. :'.ąar:':!' =~ił ąłko BJ ~ ftuaa --·~ -- ---· NrN' NoNo -- ...... 
.... M 'ole~ M --= ..... .... -- -· •obręb~e idll dzlcci nie I'Z~. - ""' =· # 

~daj"ych _,.,. 
~~ Nazwloko l ..... .::.:. i&.-. ...... ... .... ·""-''· 

. .daii'9C'ł"_..., 

• Qił. ,.WanówkJ• 
Ob. 

_a,,~ .... ...... .. tU ... 

...... """"""""'.ze-. ..... ~ 
W rallrrte • .. t~łt u DOdłhWtt I.IPisbw • r.brtlraclł ki _.., ... 

1 ... 1 ..Natwtsko- to~ae IICłtlł '"'J'Iłllo' ....., aapłsaaydt u ron.tarn 
A. &ak ·016b .-rtłl ........ .,,.o • calenlalllll. dtocłatłtJ' CAIOn •• 

. _"caycłl Id ltł os6b ·aa10•• .._.eL 
WnJ•łtte t. ~~ ••tetr • ribrtbełl l 1 • ea oodttawlll M'7kl 

!!t.=t~ta;:~,J:':~~:J::~":~~'!:a:! f~J..':{ktem oJcqałJ1D 
W rilitrrc:t l ..Z.1fi*'tftrt• NdiJt Sit s•• O~ UDIKIODF"Wn 

łtRac:łl ll l 13 lormułar.aa. t••o oanowo tblcHr. 
Osolt1 .11 d1telt &łt • ,..,,,tdl • t l 1a6w ftdiQ km• 9JcłrateJo 

IIJ'dlt.IWił 11PI16W W ,.,.,,. lf lor.tallfll. ··= ~;tt:r....Z::.,~~ .::-:.::::- .... CHQGl•n-
. ł · • AtMr 4&1tł• Ile • nltrrlladl ł oru l wtdt.l htn:• otcąNro. 

.... 

---a) cizia\ 
b) ll1iaą< -c) tok -·r alpu .. -....... b) polrial ......... 
r~ co. ........,a 
ukooltzo. .... -".!'~ -.............. ·=~ ::-.:!l d pa64wo 

poaiUi !knD 
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01'11~ 
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ZMtawłenle dl1 mlnzbnla 

DltOidb.adrw o,.., 
... ____ _._._ 

._ ................ -- . ....... .......... .,..... . 
~ _ ... .............., ............. -...... ...... _ ... _ 
............ .......(fooio). ...... -. ... ~ ... III t ••••• 

................ - ~licniair;., . .......... .. -- ........ -. ""-łan:.. •• ta, pocłi6 ..... ...... -- -· -,...........,..,, ....... a) cminę ., ...... -- ...... --- b) powiat - b) po-... ....... _ 
czascnnoi ,...,.",, ~-= c:wowwj s.o:a: llionboa> (dl~ o.ób 

eiaUai!C,cl. obemolei -~ -u~"'·c• p';t~':,i,, p2ństwo • 
Ob. .Obł ........ ... .,, . Ob ..... ~-- llł .... t. puMa .s 

lO Ol " " .. " 

.. 
= ·----

·---

•---- ·--·--

•---- ..... _~·--

·--·-·--- -

--- •tm~c.sb ·--l i4rrkin 
LicWt0115b. ttę:&,ktem Llab• cd, 1 fC'Illk•m 

otMna - kt4nop61. oiCZrtłJm kCÓł'Yopńł. '"'""""' 
·-..t dm~ IIIOef•dn.i• - IIMdldf ... ~ . .... (lti"Udftilll sntdn•• • - ....... OUNWO ........ ... ... - ....... _,.. - -(dt..nalw.IZ) (ob.nlbf.HJ 



flllgpelnla"U, kor#gltfl} z "Objalnien Jo poiiZczególn.vch rabr9k" na 1tr. 4. 

obecnych w mieszkaniu według stanu o północy z dnia 8 na dzień 9 grudnia 1931 r. 

Jricłi ....,....... 
osoba icst -podo6 --kt6łqo-

ob1w.W.... 

.. 

...,."_, -aJtuil • .,._.. -·---·-~ 
c., ... ....... 0..,..... - ---~·lub - ...... -,......,..,.. .. ....,, ......... 

~}'układ. 
.;-.u. • jakim-

..................... .,._ ....... 
wa.•···zyla.~ 
~łiiiiY"• podJ - ł(rtku1 

liczbt u~&o&-,c.s.. r.- , ....... --·-· (JCcli .p.yw .. odN. .. lob 
ecnymała ..,uułcmia 
..... lub;..---. -) .. ,.,.) 

Zawód glówny-gl6wne tródlo utrzymania 

N c:..-, c.,..,... .... 
..,.,.uwocłzM:Pó-Jat i• 

ZIWDdU gl6wntgo ~-a:rltTZ.-q. 

bchu. •pecialnołci -:"~:/,:~-;,Wy· 
lub łci rodzaju "' .. wykonywanej pracy In~,~ .. -

:urobkowej, ~lub~· 

dostartta1Pi Jłównc .........-.:::~'"-
jrodk.i oa urnymanie 

__,.".., ,,..,,..."_ i\. p. 

"" 
)ddi JpiryWJM -· 

..ID-J40KlJ",..,_..f-
..n"'.~•-rl_ .. ,t.p 

w. pr.cuje urobkowo. C1)' wra&CW fCIIl 
~~ytJw.,." • ...... CO&niCIJ~UłiCDie• -- =~~t .:! ~~ ~J: ~1ur.la 

MiljJCI pracy J .. ieb~p~
t--------.-------l'':la.o.a.:-..... 
_.., wiUdddo,......, 

...,_,r.Mtitlllłt ....... 
•utte•JU. 4lcpv, handl~ao 
iaxl'T\Kii, unłdu • c. p.. 
•lnórymłubdltk~ 

IOłlit'WłlU oeobiJ)I'IC\II~ 

lcirh duw pn~d11ębJOntWo 
UliJdUJI łlę a.,l .. lnlłlłC'II 

umiftdi&JIII cpirr•UI'I 
GlOby, len • umei mwf. 
K.oWoid. ~ciy ta\łt pocW 

Mzwt M,lcewołoi 

··-=~tu;.~!;u~bl::;u~ ,:•?.~· 
tnK)'łl.l(")ltt.p..•~ otol•m 

lub dl• które~ IP1S,.,.&n.ł lłl ru.łnlł 
OKibaprllalic. ob:~~ 

Jdłli pncds•<boonnro pa- nyeh. 

łl~ "' ''~ loabę odckscl· •ak 
nt<:h ukła.J6tl', należ~ 

podX eprńo. fOlhalli 
pqclh•ęi»Onnva ..... 
lOduJ ....... 

~.-.- Url'lf 
·lo .. Y'>.h, 

l•k robo.
mkl>w 
,wy~e
mtmlf!d~ 
n... .. -zloQ. 

Ook.bdne okrdłenie 

uwodu 
pobocznego, 

pobocznej pracy 

urobkowcj 

lub 

..W, to uznaa.ył) li~, kupa i t. p 1-------L--...L.--t------L-....;......;.;.....;,;_..:..:..__!l._ _____ _,l _____ -1, .. ""'"-1---------1 
~::71' loo. ,10bi:a(nicn•:a" n:a nr.4 Ob. ,.ObiUnimi:a .. n:a str. 4 Ob. ,.O~n:aUueni:~." r_" ser. 4 num 

11 " IY ,. 
" " " 

l 1----1--i-

1 r------r--------~r-~---+---------r--------~----------·l-------~il~-~~. 1----------~--4-~! 

6twlordzam pmrdzlwo•t l zupolno66 zozoda 

St•tystyk• Pobkł. SerJ• 1\. Tom l . 
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IComlsar: spisowy 

lU 



łhroDa 4 

Obłaanterita do poszczególnych rubryk str. 2 l 3 
- l :;:aft'tł .h'lł ~ (ap, .Jłalla - brak oncr-1 .tutorb - Dr&:: tlf'looo 

O. ntlr. L 1ele" w mteukantu zaaJdall "' tflb ~spodantw. c~t ..robotałłl do r6tn,-tb .rob61 - bra'i pracJ"'l. 
aaletv ok:tdllt łtosune~ lłowJ tatdero cospodarstwa do wlalclclela mle· Otoby Ile prKIII~tU uroltiiO.-o powiMaJ • rubryce 20 IIOC!&e m .. 
nkanla. np ..~~:!owa rospodaniwa - I)OdnaJemca• Ola dalszych czlcml:6w łleale. • ttórta:oby Jasno wynikaro lcb •IOW1MI łr6dło atrzymaał&. -. .rn-
'"'podlntw• oodna)emcv wvst~rczy wolne: ..toa.a.; • ..s}"'ll"'. ~córka" l t. cL _ !Je,.., .wlakłctel nieruchomości.. ,.wlakh:lel demski utrzJmlllitCJ ste 
tak tak w olerwuem IMpodarstwie. z czynsto dzlertnrneco.. ~Przeniesiony w stu nieczynny BaczelElik .,.,. 

· W łOJI)Qdarsrwacb o charaktern z.a1rhdów w,lhat Mlety stannwl5ko. dzida ..... emerytowan1 sęddl" ~PobleraiiCJ nnte lnwa!ldzh - reato ate-

r.~J.e ~~b~cci:o~ołłl:n:~k:J6~~ .. d~eł, i W UP1~ta ,.cho1'7 .... ptetuntar• f~ ł-t. r:a~~t:~~o;.t:: oi:. j!;:ta;!~nj~~~~:;.~~:s:~~ ~~;; 
.• WSDłrcle 'Od rmtn,. .. t l p. 

OsobJ wymienione mon oostadee dwa tub wioceJ tr6det a 1rt0ryc11 
e&emla aw61 dnch6d. W takim WTtladkll oowiMIJ w rabryce ZO oodat to 

. ~ ""· tł. f/plsd nałdf to wyznanie. «o tt6ret~t «•• otołla tr6dlo. tl6re dostarera tm a16wne łrodk! na otrzymanie. ootnstale tródla 
loMUiolt onvnateb. Dlt za& JeJ onekonanie rellrtlne. hko bezwynanlowl ~mwtnny nznaczy~ • tabtyce 2.5: "'" )delt 'edzta emervtnwany orac.Je 
mo,, 114 okrdl.id ł7Eko c1 kt6ru lilii 11ale~ do tad.M:I:O związku rellcUaeto. lalro dziennikan l oraca ta daJe m~:~ wieksza dnc:kndy ulteli emerrtara. 

::~~~~~ • rubryce ZO wDbat .. dziennikarz". • rubryce 25 .emerytowa.nJ 

bo nttr. 11. Ja'lr& ttn-l' nl::tJ!łJ' 11alety ~~~e lęzrt. tł6ry d1111 
osnba uwab n ulbanh1tl blłi111 soble Zwykle bedzle lo Jezrk. w kt6rym 
4aoa t~tnlll myłll 1 lr.tóretn atvw• w •wet rodzinie. 

Ola dttec:t nie amlelac•ch mńwte oru dla os6b. tt6re z pownda alom· 
enłct lhvc:rnel lub r.!ednrozwtnlecla umvslowego litotnie nie atywalili Ie· 
nka nalety wvmlenll 1111 tuyk który re wzaledu na Ich rodtlna bylbv 
lab będzie prawdoPOdo~lll• k:b łuyklrm oJc:rrłfJ'm. 

Do n•r. łt. Ma"" 1 rodraJ układu nulrnwero bzkoly) naleł'f po. 

e:~~~=~n:Jf.•'~~~d~~~r ~~:h:-~~::~~!0 Wi~~m~:;i~;. ~~~~~!~~:ne -':.~~!~ 
towe L Lorearu•, ..SU:PII b&ndlowa łrednla a.kJurowa Towarzrst'llła Knla 
Pratan"' 

n lfe jrt.,J aeret!t'tlf dO k!Tirt 11kf:td6w O tńtnrm POZiromle ll!llCU· 
Dll (op ulrola pow-rel'kna - trlmnnlum - unhverutel), po'lfłnlu oo.:Jae 
bib nalwvtsrv typ uklado lnu tu .. wer~vted 

Jtłtll ktol oo nouucunto układu orńtno-hrtalcaeuo lnp. n\olv 
pnwuechnd ł'lmnuJum l l oJ atteUC'UI ltnczc dn ukolv nwt)Ciowl:l lub 
t!'leCiiilneJ. IIOwln.leD oodae oba układy l dla oba WYDtlntt wszystkie DY• ...... 

WPhtialc:tnfe. trllro wtenczas 111le!y o .. tae za akcllcrooo. JUcll 
diU oJObl o1nvmal1 łwładtctwo tkończenla nł::otv lub kursów. 

Rubml uwndGwe fod 20 do Z7l 

SpecJalna owan aalel' teł O:'lłwlcde edollkom rodtlny, atnymyon. 
IIJ'ft'l nrzu Etrowe mdtlny lab DOtnanllt:YIII rtnw1a mdztn• • lei awodde. 

ICobletoa. dt:łcciOfll l In~ c:dot~ł:o. rodday. atrnm•wum onn 
dOwe rodzłaJ'. naleh w rubrvce 20 wulue kro lm do~to1rcu Iradkl na 
Jtrzvmanle np . .. orn meł:u'". 4prn oJca .... przY matce" le~ell osnb~ Ie. 
zasadnlcz~ utrzvmvwane orzez t:lowe rr-ddnJO wvknnv~ 1ak11ł orace U· 
robko'lł:a. 2 ktńrel ezerpta oew!en '''" ntewłetll:t 4ncbńd uolsult • rubry· 
ce i?O .orzv metu .. ...Drn l'l)ca" • ..DrtJ matce" t t ~L twa Drace zarobknwa 
zd ondata Jako 1awfxl DObncz., • ,.b,.,.ce !S. 1111 cńrce dorahlal1ceJ nv• 
ciem lub ornłem hleltznv naldy nt!lut w nbryee 20 ~Przv oJca" . .,prr:v 
,.,arcr" l l d .. a w ruh•vc:r zs ... uwac:lkl" .oraczka'" 

CzeSicom le!t rtawrdrlem. fe llohlety dd«l l Inni c;rloflkn•le rodlłnv 
rstf\1 lub "'ll'1lso1a cte(~ •we2n cra•u onłwlecala nracv w t:nsnodlrtłwle rol· 
Hill lali pnedslehiGtstVłlt clo•v rodrlt~v. n!) tnna Drac:ute • rMoncbr· 
slwte rnl11em meta S\'n Drac·ale w warulacle oka eńr1ca c.rvnna le!ll • •kle· 
ole lut> oracn"""' ma11c1 W Iakteb ęo,voadlrack tnaa. cńrka IJ'l' l l d. nil! 

::::~~: !,'~:~~~~ ~·~t.~r;~11 "_.vifn';,Z:,.,:~tc:;~eiP~~:h,~1~0r:e! t no':" .. !~~ 
cult w t:llspndar,tl:v\e rolnem". .ehoedtenlka" .h•terkl". Rkrauret~wa'" 
.szewc .. l t p) w ruhrvce 21 ra.ł woluC .. oomaca metowr> .tl'lmap 
matce" .. Dama2a o!CIJ" 1 l d 

Jedvnte w wvnadku ~uh c:zlontli'Wie rncblny otrz..-rnofa net rfowy 
rodztnv llkle ume wvnnrt.dze~e !alt oracnwnłcv naJemni nJiłiD)I lit 
• roh•vct 11 l~lf,. Rr'lhotn!k'" .czcladnllc" . ..Sir&łdnk:&łla prywatna" l t. tł. -
tak tak "hce tlrv natemne. · 

Je1,11 kohł''" lłr•'"cl t ..,~ eTfr>fl!fo"'l::"!e ~01• ~łrt'IP'mTW•1'11 t~~et 
l:lowe rnd•ln't po~wteeall oncy w tel co~DI'Jdars~e rnlnem lub onelł· 
!lehlontwłe mnłelua cteAt IWUO C:USIL ondaJa wvtonvwana orace tako 
uwńd nnlutcznv w ruhrvca 2!1 w ruhryca 20 z.ał .,ol,bla .PH'f metu"' 

l UW.\01 OOńLNr .Przv olcn" .prn maiCP"I t o. 
Jato nwM ondnrae 112leh zaleci~ '1ał:l•czń '"lrotlywane w era~~e· ZJw,te nalekt oamłetat. te EW1'kle niecił' knhłet we •laW.. n-

anlw. Z1lecle to nic uwu~ musi bvł undne z uwodem. l116rea:o tle apodanrw ... tlontO•e• •'-' Ie~ •w11ła11e u orace zerobliowa llleeła tero 
dana g•nha wvoc:zvla ND wvnunDY ''"lart. oraeut~" ohecnle Jako 'IIOI:Dll woa:óle nłr nalefv zaznaczat 111 fo1molano. 
w łtarnuwte winten byt WDI~any lakn wnfnv nie lako t~nlarz. Ueretlteulan do ''llńl (m!odr!ef uk"ll!a l alrademtclfa) ~~t~w1'{lnl .",_ 

!lr!CV ~~'~:,~~!ra':1f'~~:::: d':~ńdda~~n~~~~~~~;o~::C:Ch u;~:~re•~l~o~v~ i !kid ~f:~~t'av~~n~ n°ac 2uer~:~~:~~nnt; ~~~t:.i :,f;o:~~,,~:; .. ~~~~dc':.d::: 
~lr•; ;te,:~!!~! ~v:~!~~~!~~~we zał mou byl! oodawaoe tylko OrtY. auwł· ;a~l~lt'l~t~~r~~:~~~~;: 1"1~~~~dc~~ ~'':r::'~~ s~~~-~''f:c";~1~11,:',:.1!!'; 

·tarĄIII!~e!~'~h 4~~~et:"~' r~~~~:tł:, ~!~lr:t)(~:~,:~~~~~~z:'~eele~l:~:: ~~~;::'la P=~~~~~m;od~~~~~:a~v:h :~~~1~~::".:'~n fł ood:ać mieJsce p. 

łrr~d\1 111 atuvmanle l 1 ' lrrńruo eterole w ID"ewatnel czeki ••ńl 
dorhM Pnzn,ttfe talecla nalrtr wplul w rułlnn 2.5 lakn nwndv 1101too 
c~ W -..vo1cf11:a kltd'f tradno ost.lllt tnńrt zalee4e dn~tarcta wiccel do
chndo ftaleh ta tfńwne •ud to lrtń•e uJmule wleci'! cuqs. 

ns.nh• ł:tńrr t Drti'CU'łl n"eJłc'lo~~o·etD ełlaralrlent W etUie tol•o h• 
dnel OtiCJ urnhlrnwrl nlr wvk<'~nvwola 110 nwbv nle PtiCul;~,ct wdcurek 
stralku l lnkauto osohy ktńre twvlrle utrtY'Iluła sic t otacv na lemnet ~łllll 
anednlC\' rn!Y>tntc,- ~luhce l 1 p, łect 111 unie sPl•u •a nez orac:v lułl 
hu Ontadv lhumt>ntnłl c!alel chon9 ~natdnlacy tle prteltclnwn • •ralłl· 
lich t klinikach li\Vldnlowłt oru nsnbv zatrtvmallr w arrurach •reucle 
powniani dn •t~Jlii:J t pohor11 luh tli łwlC7rnia fwols\:oWj nteuwod •wil 
oowtnn! ond~ł re .orac.e lrt6•a wv\{onv.,an tanim u~tlv olr,..Jic,nnt~ unte. 
I'I!Oillwtahtcl' !m urnht'IW~n!e Oiok,. lr powinny I'OdaL" • ruhrvce 10 l 11 
lWI Oflllllllrl WY•łtft..-alla r>rACC rarnh11nwa W nhrv\ach J1 l 1l !laiW •. 
•dm l roduł ort•ddelllnr''"L • ••ńrem Młltnln .,,.,.. uJr~linlnne letrh 
d~n• o\ohl utrat'lla moin.o~t raroh11,...,a,..la włknte11: ł~mk<~•ecia łał."!Jtl 
rr,dukcll rw .. tnlenll martwu:n -UOł'll łuh lnn"c:~ tym oQdobnycb orrvcrY!ł. 
(10'11111111 ODI W rabr)'!;f 20 DD WoJliifiu W)'lr.tlllYWIIltJ Olblnlo OriCP U· 

ZłOdnie z art 4 asttłVJV z dnia 21 oa1dzlerallc:a 
!919 r. o orranlzacll sta1Ysty1cl ac!mlnlslracylnel łDz. U 
R. P. Nr. 8S ooz (h4) zei:nnla ooczvalone w cusle 
spisa sranowla Lalemntc• lłall!SIYczna: beda one utv· 
wane tYlko do celów statylłrcr:nycb t nie mo~ta bvć 
udzielane władzom oublic:znym. ani te2 osobom Prv· 
watnvrn w Innym celu. w s.zczeR:ólnośc:l nie mo~~:a by·ć 

oodstawa do G&kladanla ood~w. orzenrowadzanla re· 

D:ok llf. e o 
... r' ............ ---

8. UW .\01 SZCli!OńlOW!! 

Oo ra11r 21. RaiłrYta bl OOQ inrr.a ttve WTrtthtloa dl. hłdlal .... 
WYIMku n'Oh'f wlsv "'lnel Ile! wnł<.:du na lei wie• l oła4. 

Wylrllnvwana of~c~ nr,..hknwa llaleh łcme .,kretlle ole llttraotcta. 
lat ''e do ro2ńlnlknwvo::h nuw uw"d"wvck leu Mdatac tam tdrłr mołnL 
łach lub IDI!O::JlllnnJ,~: trłell dla nkrrłlenla wvk,..nvwanel etvnnnkl niema 
\Oec)alnel nuwy In naleh wsilane ebarakler praev flh"taclł lułl n• 
rniosb łDnln"e"' O'Piwwvtn. 

PrzyU..:Iy: Ola Mhh onculae"Peh aa '"'' n•lrh lwfllsa~· .roln~. 

·~~,,~=~~.::d~tl~·~~~~\:. ·rr;:.:~;~,~. o.~.~;~~~ .. ~;:',';? .. .k~~r~ee~r.~~ 
~ 1 p: • ue••twte· .ue we• .kamaazntt"' .1elńwllarr"' l l o: w k •łet. 
ntcrwtł'• ""'"YłllSII oar".-nmwv· .nrrnttlłC7""' l l p.1 • c6rnlet.te~ 
.u'•ga,.. ..a:ń•nl\'" .radnwacr.. .cl,llact" . .cla~racr" l l p,; w puemYIII 
labrvunym wsk:aue oaldY or6cz do\l•doeJ aazwv c:uDłMlłcf ~~~atera.ł an4o 

U W A G Al 
kwlzvcn 1 wvtaczanla dochodzett sador;ch lub adml· 
nlsrracvlnvcb 

Stosownie do rozoorzadzenla Radv Mk'Jistrń\.\1 

z dnia Z wndn!a 1931 r. w sorawie orzeorow.uhenta 
drus::!e~to cowszechnego soisu ludności <Dz. U. R. P 
Nr. 80 poz 62Ql zeznania skladane w :r:wiazku z I.VV· 

pełn 1enlem fonnularzy winny być ~cisie. zupełne t no
dne :r orawda. Kto umyślnie lub z niedbalstwa zloty 

tepJIICJ ołlr6bc.a, ~ ob•łull...._ wrc'lodnl• roGal ...,.........".,,,. 
trudllł!Oł6w: *tok&n Ntalow,.. .pałacr kotlowr' .,jl"au aanedrław~"' 
l t IL DOdatac Drzrttm UtWJ' ootnctne •h'WIDt • warutacte lab w la· 
bryc• • codrlennem oboo'WIIliu cboelatbv •c6łale t~lrprtytrłt (np hrł'Tntk 
:zaonculk kiMir.arrl: robohtlkem wvkunYwułQeym r6.tnr rnbołJ no~te!Y 
wpisać· .tobotnłłr Clndw6nowJ''" _robotnik do r6toycłt tnb6ł" l l o; dla 
maJstrów ł dozore6-. 'flłlruae. fłka prace daamata: .dptorca rnb6t ondwfl. 
rzowrcb'" .,maJster łluurstl • narsedtlarnl'" 1 t. p.; trndnltnm err••hl"m 
Dlsa.t: .tler(JW1111c .... .uatcoc• tterownrka działu.. _bac:halter". .munlll· 
•łka• t t ł': urzednftcom NńsrwoYrm 1 t~mortądnwvm· _naczelnrt •vdrtalu" . 
.. DnOdownl'r ooHctl ... ueMif"' ... lr:a.neeltsta .. 1 t p.: wnJsł:nW1'1ft' .alerłanr', 
..DOCfpnructnlt ... nf<lhnlstr:r"' l t.' p.: sltttble dllmt'weJ: ..kaeheru• ... Dtrko-
16wka'" ~IIJhC:I do wstJsflr:tero• Jolrar' 1 t •· 

Do ~- 21. Rubn·\e te ....., wyoela.l" włrystlrłe osob CtrKala~ 
urobkowo. 

Jetelł zawfd daneJ ~ n111l"'e fa~M wsbnle'-'111 ta. te fłlł wta. 
lcłdelem. arzednllrłem orvwafn'tt'a I'Obtlhtl'rlem l t d e'le ontruh• '"he 
l"nere ntrełltal• dta •vt~elnlenla ntbl"ł'łlt łt lerr n~nfu ~tar•e uwł'(la 
olue Orttz oble ruhrvkt !O l Zt no.~ . wła~dd~ błttJ'Irł"' •łatc-k'tel złem. 
ski"' . ..aaczef111' dvrłklor· 4ookol6wta ... _tocharka", .. wottt,.- .sttnrrer
lt~ 

Unednł1rom l tankc:l~marlanom "'"'twmrym l "'"""'lłdn""'"' ,..&-z 
c*rełlenlt .arzed.nfk olństwnwy"', ... nednolt umornd"wv"" uleiy wptu~ 
Utetorle ołaey oodnbałe woJo;knwym 1tnD1e6 .-nJ•!tnwy, 

Jako ..dlafnnft tnełłłftłn~. RcllafuOflłea orrrmvdn.,.• .,""" ''' 
~ tah ntnha. lrt6rt ~~ we •'•"'"" młł'lrlrlnł• łtll n wf•''""'" 
tllln • ....",.letvm orrer st.hle •a,..rta~e .-.111h,. ort~łlll lat. WYbfttfl 
orzedmltttv umńwłnn• e 111el 0r1er nrPed,!eb1gree fah•J'kanta lroM"I h~"" 
dlarta onłred11łh fm-.n""'. drleo •lrf•d l t o l 1Ptf11 o'oba ~ r,rtnOCił'• 
łnłe pracole dla orvw~tnvch tlllentńw t d11 ornd•lehlorey fii'Ow4IUII ~~• 
w P1tłltne 21 Dndat bll:'n .nm,..d!'leln., ~teCłltnr" tnh .c-h~t.'""'._ nrrem,.. 
tlnw1""' altfnfe nd ten. lrtllrv rndr:!l ~ Dl'UWlfl. drllłl rodzaJ "*C' 
oow!nłea b:rt oodaaJ • nbTYee 13. 

Młebr&..., 

Do rałtrwt n 1 D 'Ruhrvtr fvt"łl nie wnełnłafa ooto&v 'lite ennrJiet 
W ładnem CWtł'd~lehln~twle. ••r~tllele &klrote h11ndl1 lnd•tucft en .. 
dde l t o.. ftle ontruhlła łch •akte ...,tlf'lnlał' tllft'!Odr~hd rctlnl~ l '""'• 
osnbv utroctll'lnne • rołnletwlt. n ...,faltrltftl ~n~lr n.ńll' D"('Diac-~1J 
• rołt~veh nrt"ed-lehlontwt:eh ~.rl'>....,dt 1'11'1 rtif7tlnł .. ~t~lra n\1'{;•· 
at f t D .. kMre ~l....,Z~ IIG'Wbnly DOdat ta\ auwl~l!o l adres włałdcli!t&. la• 
f<'iod"rlt eo''l' .... ~,,-hi"""'"'--

RndnJ lłt'ttd~lehlnnhrt (rahr ł.łl ti'alety ~d~~ no;nr.. włeeczn, 
letell nie Ied nn luf W'fl'lłllfl'f w nan,..,t orrNblehlnr•tws lrt~hr t2l lehl1 
np. """' dlnel łlh"'łrt ondana • ruhrrc• n brvni Oolatrv'" nalet, • f'U· 
hrvc:e Z3 1111'11ł•3ł' rrldul orr~d•leh!ontwa. lftłanow1cle fab'"""a "'rrh~nrr-z. 
ntn oh'fwt11.. lrfelr orrecłotłebtOTttwn ma eh~nlrtPr or;e-m.,sl<~...., luh h"'· 
dłnwor pn..tnna "v~' z ulJI~• UW"'!I w1adl'lme lalde W7fiJbY aGo d6wnia 
~ łub lak1eml lrtPklllamt d6W"'IIe ltamłluJe. 

law~ ODhoenY 
· Do n•r. 21. Jalrn U'W6d onbncr"" nałef'r .,tnwa~ łyllr8 fe tl• 
l«<ła urnhlrn111e ł:l6r..-rn dau osołla onhrlęca ałe ttałe lab orzez cktt~ .. nt 
c~ ~ku łno dma) 

Prtvllładv· Wh~clcleł rmiWił'lantw-a ro1~tero mola bYt w uwothłe 
M~zltTm k~'~wtlem oherłTda oncnwat na fnlwarlro na dnlń.,...'! ura. 
hlal łarrnanh orac:ował or,., hudowlp drłlt oornvtat ~aetwo w thłrłlr*i!• 
ne ckaluonikl l t d.: hneeM,ta w rJ~wl)drle rlAWMW~ mott w uwodrłe 
onhnc:rnV"'I "adnU tle odrlelantrm lelrcvl nl'lłlłem ., .. hl6• do l'l1ł'l~ 
:~:~ rre'lllldhlłll: mote • zawodzie oohoernvm orow1thlf han6'et ot.u91'1fm 

Jeten t l)lrfeiJenla uwlldo onhoe,;netr'l) nta ....,nfh fa•rMl '" d,na 
I)Yiha wvlron'f'WI ~~:o !akn wbtc-łrlel dtlrrlawca umodrteln• ru>n'te4htik 
arzednllr OfVW3fnJ mbntnlk rh,runnll! pnm~q-~l•e, c•fo,..e11 rorfetny l t d .. 
pnwtnna nn~ "' eawn~r!e pnhnc:t"""' wvntnlf 01\dat ndiYOw1Pdnlf' ol rf'. 
Ilenit fnD. toln!k - c!ldertawca kowal - umnd~elny. tbes _ chalapnit 
t l cD 

Jete!t dana I)SC1h1 ••lada trfh uwrld6w oohoetnvdt. 11alet1' Je WPI· ••••to • kołe!ng(ct kh ~nac&enla urnar-ulac JU,.uml , h e t t t 
W ruhrvre 2!1 naleh wolut ntety!kn !;loda!lrow-. orace uroblrt~wa !Per 

takte dodtlw:ł not.ocznv otrrvmvwany bez one• lak w5oarcla. rente tctte
rwłutl l L d.. łetell btarcu oa ~r~lllaJJU ez~ łtodk6• a1 •trzJQiatda. 

zeznania nfenrawdzlwe. uchvfl 5łe od tłołenla cez:nanła, 
wzbrania sle wouśdć ar2'ana soisowe do mleszkal'lll 

czy budvnku luh w lnnv soosńb orzeszkadza orn.nom 
soltsowvm w wvkonvwanlu Ich czvnnotcl - ule~~:n1r 

karze crzywqy dn niceluset dotvch z zamian&. w raz:le 
nlemntności teJ UISZczenia. na klre areatD do młe
llacL 



do właściwych czynności spisowych okręgowi komisarze spisowi dokony
wali obchodu przedspisowego na swoim terenie. 

Niektórzy komisarze spisowi podczas obchodu przedspisowego pozosta
wiali formularze spisowe do samodzielnego wypełnienia przez ludność 
(samospisania) w tych mieszkaniach, w których ludność wyraziła na to 
zgodę. 

Po wykonaniu opisanych czynności, okręgowy komisarz spisowy mial 
jeszcze obowiązek przygotowania sobie formularzy spisowych, tj. wypeł

nienia części adresowej i porządkowej, które miały mu ułatwić pracę 

w czasie spisu. 
Właśc-iwe czynności spisowe rozpoczęły się w dniu 9 grudnia i trwały 

do 13 grudnia 1931 r. Według oceny organizatorów spisu, warunki 
przeprowadzania drugiego spisu powszechnego były zupełnie inne niż 

poprzedniego. Granice Polski były ustalone i spis objął teren całego kraju. 
Ponadto aparat administracyjny pod względem sprawności nie mógł być 
porównywany z administracj~! z 1921 r. W Głównym Urzędzie Statys
tycznym już podczas opracowywania pierwszego spisu przygotowano liczm! 
grupę wykwalilikowanych pracowników. Również i ludność odnosiła się 
do spisu przychylniej. 

Spis osób odbywających zasadnicz~! służbę wojskow<! został przeprowa
dzony przez władze wojskowe na zasadach ustalonych przez Główny U rZ<!d 
Statystyczny w porozumieniu z M inistrcm Spraw Wojskowych w trybie 
scentralizowanym. W publikacjach podano jedną globalną liczbę w podziale 
według płci. 

W terminie do 15 XII 1931 r. okręgowi komisarze spisowi przekazywali 
materiały spisowe starszym lub naczelnym komisarzom spisowym. 

Opracowanie wyników 

Do 5 stycznia 1932 r. wpływały do GUS telegraficzne meldunki o wstęp
nych wynikach spisu. W połowie stycznia 1932 r. GUS opublikował 

w "Wiadomościach Statystycznych" wyniki wstępne spisu na podstawie 
wspomnianych meldunków telegraficznych. 

Wyniki ostateczne opublikowano w "Statystyce Polski" w 39 tomach 
obejmujących łącznic 5,5 mln pozycji liczbowych. Większość tomów uka
zała się 6-7 lat po spisie. Ostatni tom ukazał się w 1939 r. 

Przygotowywano do druku skorowidz miejscowości. Wydano jednak 
tylko zeszyt dla województwa wileńskiego. Wydanie zeszytów dla pozos
tałych województw uniemożliwił wybuch II wojny światowej. 

Wydano natomiast skorowidz gmin. W każdej gminie została określona 
liczba budynków mieszkalnych i liczba ludności według płci. 

Szczegółowe informacje na temat danych zebranych w spisie i opra
cowanych (lub nie opracowanych) zamieszczono na końcu publikacji. 
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•UCZPOSPOLITA POLSIIA 
CII.6WIIY uazĄił ITATYSnCZNY 

DMJgi powszechn;y spis ludności, mieszl 

l.łaM -...c-•Yf:ll - ....... 

..., ... .;_.., .. -.owyc~~. ~-l---~-- ARKUSZDLA N 

., .... ....,di-II.D.IMw,diP...,'ł.....-

11) .... ra.. ..... •'- ... ..-. ••• p.n.l) __ .... mlaetacb oraz lmłeonle ~~ 

POwlat -------- ... ·-····-·······-··•···---·w---·-··· Gmlna - -----------·--·--·------------

.ollc:a (plac) ------- ·----- ------ ------------------· -----·----~---------------- Nr. Dleruc:homoKI Idomul -----·----------- Jmlę l ftl 
(\V wypa.4ku \dot! 
w wn~adkufet.•l 
fchll nlet.:~chomoł 

Rubr7kl 1-18 komlaaY'Z spisow:r w;"-pełnia podczas obchodu 

o p • b u d n 6 

o"' c., Jet.!l 
w 'du•l 

bud,aek c., c,. Czy q w anHr.• 

budya•k -dla• tłóWDtfO ·- badp•k taaiacb ..,. .... c., !n'tlcłr.go -dl ut 1-(0~?"UlllCU'tli& c,. Cry badyaek bodJllek ... d4 
-ki 

tł6waefo 
... t niemieazbany, 

hcfy11ck fa.t 
fKJYYłtl partena feal po.. \ul po- oiwlllle.W. najdul• iedaak noieulu' 5ul kryty ~CODJ budynk11 

de khka I Wtfo . alra c:hoeiot.b, podadjl badraek?" t.,noay -· ...... ' ' jest 
budfD• CJn:eiAa· kdna OI Oha, uldy 
6w,pod· podać.c:&v budynek lul - ........... Jdell dom -- ·~-

...... 
Clelila . , ••• 1 .. • ::Bd""-,1•1? .... ~ .... - wanie 

ncłl•pl ~·· . ·'"'~·-~~· .".wq" .... lut pulcrowy, 

~ 
nevo? go? centrat-,....,,,.",, ...,,. 

tOwl,ło •lur:- t. ~~~;~:':J:t· (.1'<14· <-'""'· M? 
Gildyle ....." ~J. ..... Dlpllat (.,... (.uJ.• 

lub lub (.ul( OIQle&'f oomleuczeDI• ... (.ulo' e,&ą h ,. W;Mi.t U.ą. ·-· JRt•) ..-·; kolejno nochollic ••k ..• -·) Job 
ht.ulllł ... .::-,·-·= ... ~·) 
U.tiLd . 

_, 
,nir•J .-·; 7·-r?,.'Z>( o •. .Obi•łllleni•" . . 10 IZ l) 14 

Pr 

.. ........ . ........ .'!F.._ .. .. .J. .. 

-----·-·--·-----t~-- -------------· ---
·--·--·---1--- ---- --------· . ---1 

... ······-~---( .. 

----- ----- --------·-·--
----- ..... . 

- -------· 

--~ ----1--- ----1------1------łr----l'---,_ _____ ·-------

Do 
cm-ea• 
liW.. = __ ..,,.,._ __ " .... _...... __ .., ____ _ 

WlDAcldel fzurza.dca) nleruchom~d .. 

Dla h1:de) ałeracbonłOkl o3lety wypełni~ odddtllfl' lormlłi.Ul B. 
Kilka hud)'n~w nalc!y uwaiać u ltUne alerucbomołć, idcli nalet:ł do Jlllcfnero wbftlc!ela fo,oby fl

lYClnel Lub pra.wncll lub lr.Jir.u wspólwldclc:ell l stanowie Jedne c~lo~ s:.oSOOdarc:u. 1. l.n, otccl.one n 
w~ó\ntiTI orrollzeo~<:m i posiadają wspólne podWóuc. Orr3:t. juJdnw ' 1. p . _ · 

Oo · lounalaru mn1tjszero nalr.ty wplsuć WstY5\kle- budynln: które-wedFug ·&lówne:o. sweao orxczn.-..c:e
DHl 14 wleukalll9 r611111Ld l wtedy, tetełl 11( dniu S?ilsu ule '~ za.mlestkaoe _alt.D' czasowo zo~laiY nh·te 
w mn~m ceru lrip na szkold. dale! b.u<łytllu l pomluzcuo•a alealleu.lla!De. jeteli w dolu s-pisu mleuka Qt oicb 

•cllDciatby ledn-a osobt. · 
• PnetnKzen.e budyntu powinno b)'ć w rubr. 2- l a ścl~le oznaczono. 

Jetell- po~:aie wątpliwość. czy d'wre obok sletllc SIOJiłCC budowle .stanowtą odrebllt bUdJDkl czy 1,et 
są czdclamt Jcdnu:o budynku. nalcty rbad.aĆLCZY" budynki te .stanowiił Jedną calość budowlaną. to ana~y 
czy posilidalą wsp{o[n)' fundament, wspÓlne ścla.ay. WSPÓine n:notne mluzk~ni-a, komunika-cle wewnetllD" 
ł t p. W tych wypaall.acb nalety Je' uznać " iecien blłdyndt., nawet rdYIJY lwycniowo byly uwa:l:ane u 
"aut l ollt)'llę. Za dwa odd.&klno budJalLIU'Ilł~ Je tylll:o w1c.•cnL Jdch lltUdJ.ieklti•M· IRIIUID ocUIUida-
lbatOw ą do dacb. 
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(poUpis) 

o B J A ś 
t<atdy bud)'oelt otrzym1!o r;a alnlelunn lorm~la 

oydr. W pierwszym w ersZ\1 w rubr. 1-15 ~>.pisd)c sfe 
da11e dfa plerws~ego m1csz.kama. W dalszy : h w•cru~c 
11r;:~lsu!BC w nlcb daf'e dla dt~:K:ego. tnec•c~~:o l daluy~! 
oer:o budynku post~ pule się w te~ sam spesób t dru;:- n 
si-:wrubrykacht6-t8orat a-t dane dla przynale!1 

l iczba w!cnzy, poiwieCOflfth katdemu budYfl'~()l 
D)"Cb, 'o\"Olsanei dla daneao bud)'nku do robryki IJ. 

M t!uka.n•~ nLuam.eszkanc n~e oirnmuJą specJaln1 
bryce 1-ł. ·IIIYmiCnialac Jcdnocuśnc w rubr 15 oowp.d: 

' Jeten n•n•elny lormuJan o kat e sle nuiw)'sta re z t 
łcl, które! Jest połwłeeony. aalety ut)'ć dodatkow~ .;:łf 
nicb ,.dodatll.ow)'" z orawd strony lormu.Jarza u rór)' 1 
n)"IU numerem (Dodatkowy .,Formularz 8'" l wzrledn' 

o wplunb:J wnystkJcb budyoJr.ó• l ouynalcłnt 



llań i budynków z dnia 9trrudnial931r. 

fiERUCHOMOSCI 

FORMULĄRZ B 

Olm!g episowy Nr.-··-··-

~DDC~OD7Cb g m l 1> a e b w l e·J ak l e b 

Numer łl:omlaarjatu lub nazwa ctzlelnlC7 
10 ile ishUeje p0cbJał ... koali~y polieyille lub cl&iluasc.t 

~oa.wlello wła6clctela nlei'Uchom.ołcl ~--- ............................................ ·····-··------------·---- ----.... -
!1 w -aiCiclelem ł<l'lt pallltwo. nraoru1d. koJclbt lub inn'l' •••llt•k -.lntoivwy, apóld1 ehlla. tpólke handlo..,a lub inna 01uba pr•wu1, wptnt fet an•dowto nu•• tfirlDę); 
i D•en~cbo"'ołt '"'t wl- enołtie mlłlel!i-lwa tub loalłkobiucnw, aaleh lo w nutcpuillC:f spot6b r.unouyt: ...-Jt....łvwna----····--·-···-···"· .. : .J~----·-···· ---- ' 
t ul.ih 6o l.oaych ~lwłakideł.L podat na:nlltakl wu~1lkicb wop6twlatcicieli. w rui• wi,kazei lc:b lic•b• - CfOwoy~b) 

swego ol!..rę(l-u spisowego 
Rubryki • - ; komiurz IPiaowy wypełni• po dokonaniu 'Pitu, 
przepiauj4c aumy z nZest.wieni• dla mitlazkania11 

.. formulanam A 

-..... .... 
...... 
"'" 

• tem osób 

1 ~lyklem 

ok:'Y'.h• L ;n t.. 
otób. kb-tt 

i o ",iaocy 

l a dm l 
aaddd t 
t(l"l.ldalaa-

pohlumllao'~ 
.,._ ...... 

Wlłl!ll 01'\b 

a. iC::tYk••ca 

oicryatym 

-l laaym 

./ 

w te• ot6b 

•l•~kltłl'l 

ofcETSIJGI 

·~ ·1-----r---+----r----~----!---
·1---r---r-. ' ' 

l i 
r--'---·- !=-1 

! ---····-···-··--·-·- ·····r--------~-- --t--1----t----r---1---l---+---ł--:·-

j_ 
··-·"---~·-·- ... --~ ... 

Komisarz ~oisowy ····-·····-

E N A 
r:ru łJI,. wllnay, lit~ Jnt w eł1n mlestb• umleld:a

dane clol}·u~o.e bucl}•tdru, w n:br. 16-18 oua. c - l 

~h m~~~k~~· ,:1:11 ~~~!kbr~ ~.a .. '~ o;:,~aniu JJ. 
1 l L d~ tak aby PnJ ka.tdym budynku z .. nJ4o......ty 
1ycb don mteukań. 
~·I. . JMSwlona &lo r6wnt MCJble mles.UaA ~ 

-;b wteruy. Podae Ie oalety sumaryunie tylko w ru• 
1 o•enm•eukanla. 
•Jąc}·m dla sp•sanja budynkOw 1 mteszkan nlerucl'lomo-. 

~e~z~~m~~~~em'~~~~~\:~~f~!i~~~~~o~uJ:~;1~ 
'e z. 3 l t. d.). 
ltb do ok:ll mKSslb.l. aalet]r łornaulan w 11210ac:onycb 

nbi"Ykacb podsumone l nDtJ koAcowo -."lłae 111 oklftlszeł" oitrol\łe w wltrmr .. Or6fen "' a\entc:homo.Jd". 
Do r•bryU '- Za parter aalety uwa.ta~ kood)'lll&do PDIMou.,. oa P<nlomlo &letni Lab. w raz..e braku ta

tleJ, pltrws.zą kondyrnacio powy.tel poxloom zlcml 
Do r•brykl 7 l L JeteH. budyaet rxnlida hn~lłhelo lab wododu roJeliDo - domowy, ~lut .. 'Iłu.~. 

· Do nbrykJ l l lt. Je.t.ell tylko aęie nueszU6 daireso budph albo tJłko klat.k1 sc:bodo11t'ł ·poSI.afl '"' 
SUiacfe oiwltlltnla elektryanero lub IUIIWrl~ oalety umiast odPOWJedti ..tcJf' .,."lsae ociJ:Io.ll'ltd1 .t2(Jit'". 

Do tlibryki IJ Jetell budynek aost.tt po wybucllu woJny udbudowany l11b pof'!tlu.zo!U' ona ~ 
we. WS~lsal! JttJdbudow4" wzclednre ..d~wo'"" l podae role. 

Do tllbr)'kl l-&. Przy utalantu !luby m;enkań ll ltUm;esztanych naldy ia1rn oddtit lnr mtenkllliłł 
rnlnowae komolein oomtnzc.ze6. kt6ryby prz)l wYdXI!!ti.aw•aa•u . lUnowiJ ontdmtot osob~i llmGWJ' u.,.r4 

UIVllti 
Do tllbflolll liS. Jettll • budynku znaJduJo 1\t kilki: m!e.szka{l llltlłoiJTieszk&nycb t to • r6tnycb IM)W"Oo

dów "'Ymienlt w tli\trszu. DnStliJęconyą~ duema bllhokoWI. pokoleł ·oowody 1 oodlnlem. !la •leulad b.tdJ" 
11 WYm:enlonycb DOwodów dotyuy. 
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POWSZEL 
ORAZ l'.~ .. 

.1ARYCZNY SPIS LUDNOŚCI W 1946 R. 
iWY SPIS POWSZECHNY W 1950 R. 

POWSZECHNY SUMARYCZNY SPIS LUDNOŚCI W 1946 R. 

Druga wojna światowa spowodowała zasadnicze zmiany w liczbie lud
ności Polski i w jej rozmieszczeniu. Wynikały one z dużych strat 
związanych z wojm) i okupacją oraz ze zmiany granic, a także licznych 
ruchów przesiedleńczych ludności po zakończeniu wojny (repatriacja Po
laków z zagranicy. wysiedlanic Niemców. przesiedlanic Ukraińców. Biało

rusinów i Litwinów. osiedlanic się Polaków na ziemiach odzyskanych). 
Odbudowujący się organizm państwowy nie dysponował właściwie ja

k<)kolwick bazą aktualnych informacji statystycznych o potencjale ludz
kim i gospodarczym. Zmiany spowodowane wojną były tak wielkie, że 
nic było podstaw do najogólniejszych nawet szacunków. Wystarczy 
dla przykładu podać. że stan ludności szacowano w granicach od 17• 
do 26 milionów. Szczegółowych informacji mógł dostarczyć tylko spis 
powszechny. Przeprowadzenie pełnego spisu ludności wymagało jednak 
Z<Irówno długiego okresu przygotowcu1. jak i odpowiedniego czasu nie
zbędnego do opracowania wyników. Ponadto trwąi<!Ce intensywne ruchy 
ludności sprawiłyby, że wyniki spisu szybko stałyby się nieaktualnc. 

W tej 'ytuacji 14 lutego 1946 r .. w dziewięć miesięcy po zakończeniu 
11 wojny światowej. przeprowadzony został powszechny sumaryczny spis 
ludności. Jego zakres tematyczny był ograniczony ze względu na wspom
niane ruchy migracyjne. zarysowuj<)Ce się dopiero perspektywy zatrudnie
nia w odbudowywanych zakładach pracy. przeprowadzam) reformę rolną 
itp. Oprócz wymienionych istotnych przyczyn w grę wchodziła jeszcze 
jedna bardzo poważna przyczyna. a mianowicie Główny UrZ<!d Statys
tyczny nic posiadał ani odpowiedniego lokalu ani niczbędnych maszyn 
statystycznych. Cały bowiem majątek GUS spłonął w 1939 r. 

Gł,·nvnym celem tego spisu było ustalenic liczby ludności z podziałem 
na płeć i trzy podstawowe grupy wieku (Z uodanicm pewnych informacji 
o przynależności narodowej). W miastach przewidziano dodatkowe infor
macje o liczbie mieszkań oraz o liczbie izb. 

Dane o ogólnej liczbie ludności i jej podziale według województw zo
stały opracowane już w początkach marca 1946 r. Pełnc wyniki opubliko
wano w rok po spisie. Zaspokoiły one pierwsze zapotrzebowanie na naj
ważniejsze dane liczbowe. Jednakże w dalszym ci<)gu istniała potrzeba 
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bardziej szczegółowych informacji. Zdecydowano zatem przeprowadzić 

w 1950 r. pełny, imienny spis ludności o znacznie obszerniejszym zakresie 
tematycznym. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY W 1950 R. 

Trzeci z kolei, a pierwszy po II WOJnie światowej spis powszechny 
przeprowadzono w grudniu 1950 r. według stanu o północy z dnia 2 
na 3 grudnia. 

Ze względu na obszerność i kompleksowość jak i rangę społeo:ną 

spis ten otrzymał miano Narodowego Spisu Powstechnego. któr~! to naJW<! 
określano również spisy następne (1 wyjątkiem spisu 1960 r.). 

Podstawy prawne 

Podstawę prawm1 do przeprowadzenia sptsu stanowiło rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1950 r. w sprawie Narodowego Spisu 
Powszechnego l 950 r. (Dz. U. RP nr 32. poz. 293), które nakładało na 
ludność obowi<)tck poddania się spisowi, regulowało termin i takres spisu 
oraz ustalało ogólne założenia organizacyjne. 

Na podstawie wymienionego rt)JporZ<)dtcnia Rady Ministrów Przewodni
CZ<!CY Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wydał tarl<)dtcnic 
określaj<)Ce szc1cgółowy zakres spisu (MP nr ;\-92. poz. 1140). 

Obok tych dokumentów wymienić należy jcstczc uchwałę Rady M i
nistrów z dnia l O sierpnia 194') r. w sprawie prac przygotowawCJych 
do Narodowego Spisu Pows;cchncgo 1950 r. ( MP nr ;\-55. po1. 745). 
która nakładała na terenowe organy administracji ohowi<)lck uporz<)dko
wania numeracji nieruchomości. a naqępnic spor;ądzcnia wyka;(m miejs
cowości i wyka;ów gospodarstw rolnych oraz 1\yLtzt.l\\' nicruchomo~ci. 

Jak wynika z daty podjęcia uchwały był to picrwsty dokument. któr; 
zainaugurował rozpoczęcie prac przygotowawuych do spisu 

Należy jeszcze wymienić uchwałę podjęU) przez Prezydium Rz<)du w dniu 
24 czerwca 1950 r. w sprawie przygotowa(l do Narodowego Spi-,u Po
wszechnego 1950 r. tMP nr A-7~. po;. 90~). która nakładała na odpn
wiednie resorty określone ohowiuki 111 i<)zanc 1 rcalitacj<) prac prtlgo
towawczych. m. in. zapewnienic dostaw papieru i terminowe wykonanic 
druku formularzy i instrukcji spisowych. <t tak/c ;ohowi<)tywała tercnll\\C 
organy administracji do stałej kontroli prac ;wią;anych 1 porz<)dKtllla
niem na;ewnictwa ulic i numeracp nieruchomości. 

Zakres trmat~-czny 

Zakres !l'matyczny spisu był bardzo s;.croki i sięgal gl~hoko \\ lic;nc 
dzied;iny iycia. Obejm()wał kilka blohl\\ tcmatyczn::.ch. a llll<lllll\1 IL'JC 
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spis ludności (z uwzględnieniem zawodu), spis zamieszkanych micsz
kal1, spis zamieszkanych nieruchomości (budynków), spis gospodarstw 
rolnych. 

Spis ludności obejmował swym zakresem ludność faktycznie zamieszkałą, 
rejestrując ponadto okres nieobecności (czasowego przebywania). Dalsze 
pytania dotyczyły płci, wieku, miejsca pracy, grupy społeczno-zawodowej. 
Na podstawie tych pytai1 otrzymano charakterystykę zawodową ludności. 

Aby uchwycić ogromny ruch wędrówkowy na terenie Polski spowodo
wany wojm! światow<!. postawiono pytanic o miejsce zamieszkania w sier
pniu 1939 r. przed wybuchem drugiej wojny światowej. 

W zakresie wykształcenia rejestrowano w spisie tylko f~1kt uczęszczania 

do szkoły oraz umiejętność czytania i pisania. 
Silny akcent położono na pytania dotyczące struktury społeczno-zawo

dowej ludności. stawiając pytania dotycz<!Ce nazwy zakładu pracy. formy 
gospodarki. charakteru zatrudnienia i zawodu wykonywanego. W stosunku 
do ludności czynnej zawodowo zebrano obszerne informacje o pracy 
głównej oraz informacje skrócone o pracy dodatkowej. 

W badaniu zasobów mieszkaniowych formularz spisowy przewidywał 
zebranic informacji dotycZ<!Cych rodzaju zamieszkanej jednostki, liczby izb 
(w podziale na pokoje i kuchnie), instalacji w mieszkaniu. W zakresie 
cech budynków zamieszkanych przewidziano zebranic informacji o rodzaju 
budynku. formie własności i roku wybudowania oraz liczbie pięter, a także 
informacje dotycn1ce materiału ścian oraz instalacji w budynku. 

Brak podstawowych informacji z dziedziny rolnictwa zdecydował o 
wh!czcniu do spisu powszechnego spisu gospodarstw rolnych, który miał 

dostarczyć informacji o powierzchni gospodarstw według tytułów wła
sności. sposobach użytkowania i ważniejszych uprawach. a ponadto infor
macji o stanic wyposażenia w maszyny i narzędzia rolnicze oraz o stanic 
inwentarza. 

W celu ustalenia szczegółowej tematyk i spisu oraz programu opracowa
nia wyników została powołana zarządzeniem Przewodniczącego Paóstwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 września 1949 r. Komisja 
d;s Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. Komisja liczyła 10 członków. 
którzy (oprócz GUS) reprezentowali Paóstwową Komisję Planowania Gos
podarczego, Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. Instytut Naukowy 
Gospodarstwa Wiejskiego, Centralę Spółdzielni Rolniczych. 
Szczegółową tematykę spisu podajemy w przedrukowanych w całości 

podstawowych formularzach spisowych zamieszczonych na końcu rozdziału. 
Warto również nadmienić, że od tego okresu datują się ściślejsze po

wiązania polskich spisów powszechnych ze spisami międzynarodowymi 
w zakresie tematyki i metodologii. Po II wojnic światowej koordynacją 

tematyki i metodologii spisów na świecie zajmuje się ONZ, a dla Europy 
Konfederacja Statystyków Europejskich., Pon<•dto w krajach wspólnoty 

socjalistycznej funkcje koordynacyjne pełni Komisja Statystyczna R WPG. 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO W 1950 R. 

KOMISJA d s 
NARODOWEGO SPISU t-------i 

POWSZECHNEGO 

W '111J~t:lch Wf;l' ~ony=l-o z WO!ewodztw 
b W nli.1Sta(!, stanowqcych powlaty 

GENERALNY KOMISARZ SPISOWY - PREZES GUS 

Powo/Jn1 t:11n gdz1c loczba obwodow :l' rckraclll:t 20 

BIURO SPISOWE GUS 



Organizacja aparatu spisowego 

Przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu na terenie całego kraju kie
rował Generalny Komisarz Spisowy. Na wniosek Przewodniczącego -Ko
misji Planowania Gospodarczego, Prezes Rady Ministrów mianował Ge
neralnym Komisarzem Spisowym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
- z·ygmunta Padowicza. Taka dccy!ja zapewniała jednolitość rozwiązań 
metodycznych i organizacyjnych we wszystkich ogniwach aparatu spiso
wego. 

Organem wykonawczym Generalnego Komisarza Spisowego było Biuro 
Spisowe GUS, którego dyrektorem był mgr Zygmunt Zarcmba. Zadaniem 
Biura Spisowego było: 
- przygotowanie spisu pod względem organizacyjnym i metodycznym, 
-- opracowanie, wydrukowanie i rozprowadzenie formularzy i instrukcji 
spisowych. 

instruktaż, nadzór i kontrola nad pracami przygotowawczymi i prze
prowadzeniem spisu w terenie. 
przygotowanie założe!1 do opracowania wyników spisu. 
przygotowanic materiałów spisowych do opracowania maszynowego 
(symbolizacja materiałów spisowych), 
sprawdzenie oraz analiza otrzymanych wyników spisu. 
opracowanie i wydanic publikacji z wynikami spisu. 

Przeprowadzenie w ci<!gu kilku dni tak wielkiej operacji statystycznej, 
jak<! jest spis powszechny przez ogromną rzeszę ludzi nic mających w za
sadzie nic wspólnego ze statystyką, wymaga odpowiedniej i jednolitej 
organizacji prac spisowych oraz wcześniejszego zorganizowania aparatu 
spisowego. który będzie kierował wszystkimi pracami przygotowawczymi 
oraz przeprowadzeniem spisu. 

Organizacja terenowych władz spisowych odpowiadała strukturze admini
stracyjnej kraju. a więc pracami spisowymi na terenie poszczególnych 
jednostek administracyjnych kierowali komisarze spisowi powołani przez 
prezydia rad narodowych odpowiednich szczebli spośród urzędujących 
członków prezydium, a więc: 

a) w województwach- wojewódzcy komisarze spisowi, a w miastach wy
h,czonych z województw - miejscy komisarze spisowi; 

h) w powiatach -- powiatowi komisarze spisowi, a w miastach stanowiących 
powiaty - miejscy komisarze spisowi; w dzielnicach miast wyłączonych 
z województw -dzielnicowi komisarze spisowi; 
w gminach - - gminni komisarze spisowi, a w miastach nie stanowiących 

c) powiatów -- miejscy komisarze spisowi, zaś w dzielnicach miast sta-
nowi<!Cych powiaty dzielnicowi komisarze spisowi. 

Komisarze spisowi utworzyli biura spisowe jako swój organ wykonawczy 
do zrealizowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
spisu, a więc: 
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a) na szczeblu wojewódzkim wojewódzki 
w dziale statystyki wojewódzkiej komisji 
liczący 2- 6 pracowników, 

referat spisowy utworzony 
planowania gospodarczeg,1, 

b) na szczeblu powiatowym powiatowy referat spi~owy. pr1.y prezydium 
powiatowej rady narodowej, zlo7ony z 3- 5 pracowników. 

c) na szczeblu gminy przydzielano komisarzowi spisowemu odpowiedni<! 
do potrzeb pomoc fachoW<) i biuroW<). a w większych miastach utwo
rzono micjsk i c referaty spisowe; obsada referatów była uzalcżnion<l 

od wielkości miasta ora1 liczby obwodów. rejonów i dzil:lnic. 
Komisape spisowi wszystkich szcz.:bli (/ ''Y.F!tkil.:m komisau:- dliclnic,,-

wych) mieli obowiązek utworzenia pod swoim prlC\\Odnictwcm komi-,ji spi
sowych jako organu pomocniucgo i doraducgo. W skład komi-;ji wcho
d;ili przedstawiciele organizacji politycznych. ;wiązkowych i społcClnych. 
Zadaniem komisji było współd1.ialanic w 1.akresic populary;acji spisu. 
naboru rachmistuów itp. 

Bezpośrednie czy n n ości spisowe wykonywal i ''bw odo\\ i kom is.1rzc sp l
sowi, powolani prz.:z władze spisowe 'topnia pOLbtawowcgo. :'\addn nad 
obwodowymi komisarzami spismvym i spr<l w owal i rejonowi kom is:117e spi
sowi. 

Dla wyjaśnienia dodać Iwle/y. że w miastach lub gminach. w kt,·Jrych 
liczba obwodów przekroczyła 20 przeprowad;ono podział na rejony. Jeden 
rejon obejmował 10- 20 obwodów spisov\y-ch. Dla b/.dcgo rejonu ''YI
naczono reJonowego komisarza spisowego. który był ogniwem pośrednim 

pomiędzy komisarzem obwodowym i wła\L/<! spismv:). t111. komisarzl'm 
gminnym. miejskim. dzielnicowym. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że w dwóch spisach międzywoj~nnych 
używano pojęcia .. okręg spisowy" dla określenia napnnicj~zcj wdnostki 
spisowej. W oma\vianym spi~ic po ra1 p1erw;,zy \\Y> tępuje okrc~łcnic 

.. obwód ;,pisowy", które od tej pory funkcjonować będ;.ic we \\>Zystkich 
następnych spisach pow;,zcchnych. 

Zadania aparatu spisowego 

Zadaniem aparatu spisowego było ;organi--:owanic i pr 1.cprowadzcnic 
spisu na swoim terenie. a w szucgólności: 

powolanie komisji spisowej. 
dokonanic podziału terenu na obwody. rejony i d7iełnice spisowe. 
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak wyci:ą~i 1 wvka
zów nieruchomości, wykazów powicr7chni gospodarstw rolnych om; 
szkiców sytuacyjnych ( wyk:11y nicruchomości oraz wykazy powierzchni 
gospodarstw roi nych spor~<!d;aly zarządy miejski c i g m in n l'). 
nabór kandydatów na komisarzy spisowych i zorganizowanie s/kołcnia. 
zaopatrzenie komisarzy spisowych w druki i formular;c spisowe. 
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nadzór nad przebiegiem sp1su, załatwianie reklamacji rozstrzyganie 
W<!tpliwości. 
pr z.yjęcie i kontrola materiałów spisowych, a następnic przekazanie ich 
do GUS (bezpośrednio przez władze powiatowe), 
wykonanie prac pospisowych. 

Obwodowi komisarze spisowi 

Nabór kandydatów na obwod<iwych komisarz.y spisowych oparto na 
dobrowolnym zgłasz.aniu się zainteresowanych. W związku z tym przepro
wadzono odpowiednią akcję propagandow<! współdziałaj<!C z miejscowymi 
organizacjami politycznymi. zwi<vkowymi i społecznymi oraz kierownictwem 
urzędów. instytucji i szkół. 

Obwodowymi komisar/ami spisowymi byli zatem w pierwszym rzędzie 

członkowie zwi<!zków i organizacji społecznych, pracownicy urzędów i insty
tucji, nauczyciele oraz starsza młodzież szkolna. W czasie pełnienia swych 
funkcji komisarze spisowi korzystali z ochrony prawnej przysługującej 

urzędnikom palistwowym. 
Ogółem powołano 120 tys. obwodowych komisauy spisowych. co odpo

\\iadało lic/bie obwodów spisowych i uwzglt,:dniało pewną rezerwę. 
Za -wykonane prace obwodowi komisarze spisowi otrzymali wynagro

dzenie stosowne do ilości spisanych jednostek, a szczególnie wyróżniaj<!CY 

się komisarze spio,owi oraz inne osoby współdziałające w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu spisu otrzymały nagrody pieniężne i dyplomy uznania. 

Organizacja szkolenia 

W systemie szkolenia wyraźnie wyroznWJ<! s1ę dwie formy: odprawy 
instrukta7owe maz kursy s/kolcniowe. Odprawy dotyczyły komisarzy wojc
w(Jd/kich. pm\ latowych, miejskich i gminnych, to znaczy władz spisowych. 
natomiast kursy szkoleniowe organiLOwanc były dla bezpośrednich wyko
nawców, tj. dla obwodowych, rejonowych i dzielnicowych komisarzy 
spisowych. 

W GUS odbyły się dwie odprawy wojewódzkich komisarzy spisowych 
/organizowane przez Generalnego Komisarza Spisowego. 

Odprawy instrukta7owc organimwane dla osób kicruj<!cych sp1scm na 
swoim terenie miały przebieg następujący: 

l. Wojcwildzcy komisarze spisowi zorganizowali dwie odpraw) instrukta
iowe dla powiatowych komisarzy spisowych. Pierwsza przewidziana była 
w terminie do dnia l O września l 950 r. Jej tematem było zapoznanic 
uczestników 1 celem i znac;cniem spisu. omówienie stanu zaawansowania 
prac przygotow<twuych. a w VC/ególności porządkowania numeracji nie-
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ruchomości, sporządzania wykazów nieruchomości i wykazów powierzchni 
gospodarstw rolnych oraz wytyczne w sprawie dalszych prac. Drugą 

odprawa przewidziana była w terminie do 22 października 1950 r. Jej 
tematem było omówienie formularzy spisowych i sposobu ich wypełniania 
oraz wymiana informacji o stanic prac przygotowawczych. W obydwu 
odprawach uczestniczył przedstawiciel GUS. 

2. Powiatowi komisarze spisowi organizowali również dwie odprawy dla 
miejskich i gminnych komisarzy spisowych. Pierwsza przcwid;iana była 

w terminie do 24 września 1950 r.. a druga w terminie do 5 listopada 
1950 r. Tematyka odpraw organiwwanych na tym szczeblu była w zasadzie 
taka sama jak na szczeblu wojewódzkim. W odprawach uucstniuył 
pr;edstawiciel wojewódzkiej władzy spisowej. 

Instrukcja organizacyjna dopuszczała możliwość zwir;kszenia ilości odpraw 
instruktażowych wyłącznie w przypadku pilnej konieczności. z ;astrleżc

niem, aby nic kolidowało to z realizacje) terminarza prac spisowych. 
W dniach 15 30 listopada 1950 r. micj-,cy i gminni komisarze spisowi 

organizowali (przy pomocy powiatowej władzy spisowej) 2-dniowe kursy 
szkoleniowe dla obwodowych, rejonowych i dzielnicowych komisarzy spi
sowych. 

Zajęcia na kursic trwały po X godzin dziennic. v. czasie których słu

chacze zapoznawali się z celem i zadaniami spisu. podsta11~1mi prawnymi 
i organizacją spisu. przyswajali sobie treść instrukcji spisowej ( tJ:\1. instrukcji 
technicznej) oraz praktyczne! umicjt;tność wypełniania formularzy spiso
wych. 

Podział na rejony i obwody spisowe 

Podział terenu kraju na obwody spisowe poprzedziły prace przygoto
wawcze wykonywane przez organy administracji terenowej stopnia podsUI
wowego, zgodnie z odpowiednimi aktami normatywnymi wydanymi pr zt:/ 
Ministra Administracji Publiczncj, w porozumieniu z Generalnym Komi
sarzem Spisowym, na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia l O 'ierpnia 
1949 r. w sprawie prac pr Lygotowawczych do NSP. Picrws1.y etap prac 
obejmował uporZ<jdkowanie nazewnictwa ulic oraz numeracJi nieruchomości. 
Nastc;pny etap polegał na sporZl)dzaniu przez zarz<)dy nicruchomości miej
skie i gminne wykazów nicruchomości i gospodarstw rolnych położonych na 
obszarze danego miasta lub gminy. Omawiane wykazy były sporzl)dzane 
na podstawie materiałów znajdu.i<!cych się w posiadaniu zarJ:<jdów miejskich 
i gminnych, a w przypadku ich braku -- na podstawie zauądzonej w te
renie lustracji. 

Po wykonaniu wymienionych prac władze spisowe stopnia podstawowego 
(miejskie i gminne) dokonywały podziału podległego terenu na obwody 
spisowe. Obwód spisowy obejmował w zasadzie 250 osób, a w uzasad
ni,mych przypadkach instrukcja dopuszczała tworzenic wic;kszych obwodów. 
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Jednocześnie z pod1iałem na obwody dokonano podziału na rejony 
w tych miastach (gminach), w których liczba obwodów przekraczała 20. 
Dla każdego rejonu powołano rej,mowcgo komisarza spisowego, który 
nad;orował pracr; kilku obwodowych komisarzy spisowych. Rejon spisowy 
'tanowi! pu:~rcdnic ogniwo organizacyjne pomi~dzy obwodowym komisa-
rzem spisowym a władzą spiso\\<). . 

Przeprowadzony podział na obwody i rejony był ;atwicrdzany przez 
powiatowego komisdrza spisowego. Obwody były ponumerowane nume
racJ<! ciągłą dla całego powiatu w porządku alfabetycznym miast. 
a nastr;pnie gmin. 

Dla każdego obwodu został sporządzony wyciąg z wykazu nicrucho
mości i z. wykazu powierzchni gospodarstw rolnych oraz szkic sytuacyjny 
obwodu. Materiały te miały stanowić materiał orientacyjny dla obwodo
wego komisarza spisowego, a przede wszystkim spełniały funkcje kontrolne 
dla zapewnienia kompletności >pisu. 

Spis próbny 

W dotychczasowej p rak tyce spisów po isk ich po raz pierwszy przepro
wadzono spis próbny w ramach prac pr1:ygotowawczych do spisu pow
_,;eclmq:o. Wplyn<!ł na to nieW<!lpliwie l~tkt. że spisy próbne zaczęły 

w ostatnich latach odgrywać coraz bardziej doniosł<1 rolo; jako forma 
kontroi i właściwości i wartości przygotowań do spisu. Wzmogło się rów
nici Jaintcrest)Wanic tymi spi,ami w poszczególnych krajach. 

Zadaniem. jakie lll<Ii<! do spełnienia spisy próbne. jest przede wszystkim 
wy próbowa nie: 

prccyzyj11o;ci formubr;a spisowego i przcpi,ów do jego wypełniania. 

sprawności organi;acyjncj terenowego aparatu spisowego. 
programu opracowania wyników spisu. 

W ramach prac pr;ygot()\\awczych do omawianego spisu powszechnego 
przepnmad;onn dwukrotnic próbo; formularza spisowego. Pierwsza próba 
przeprowadzona była wśr(Jd pracowników GUS zamieszkałych \\ Warv.awic 
i micj>CO\\ościach otaczaj;!cych Warszaw<;. Druga próba formularza przc
pn,wadzona mstala we wszystkich województwach n<l terenie kraju wśród 
pracO\\ n ikt'l\\ terenowych organów \tatystyk i i ich rodzin. 

Opn'1cz praktycznego wypróbowania formularza spisowego. spis próbny 
dostarczył doświadc;e1\ w zakresie opracowania wyników. Było to bardzo 
Istotne ze wzglo;du na [tkt, i.c w opracowaniu wyników spi'u pełnego 

;a m icr;ano \\)korzystać metod t; rcprc;cntacyjn;!. l' zyskane doświadl'!cnia 

pozwoliły na ustalenic c;y przy reprezentacyjnym opracowaniu wyników 
możliwe jc:-.t ;astosowanic losowania obwodów spisowych. 

O ;astosowaniu metody reprezentacyJnej w opracowaniu wyników jest 
lllO\\a w k<11\cowcj c;t,:ści tego rozd;iału. 
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BZBtZPOSPOLiTA POLSKA 
Główny Unąd Statyolyczay 

Biuro Spisów 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY, 

a daia 3 lrudaia 19i0 r. 
FormularzA 

Powiat -----·····--··-

Miasto 

Gmlna ··--····----········ ··· 

• MieJscowość: 
tU a} nazwa .. 
"' < 

Ul t"" 
Ptac ·· 

b} rodzaj 
(np. wieś, kolonia, osada, osada 
mie-jska, osada fabryczna, osada 
młyńska, leśniczówka itd.) 

Nr domu 

Nr mieszkania 

ARKUSZ [Nr_ . J 

MlfSZKANIOWO lUDNOŚCIOWY 
Część I. SPIS MIESZKAŃ 

Obwód spjsowy N•--···
Rejon spisowy 

Dzielnica spisowa ···---····--·-·····--

Liczba 

załączonych { 

dodatk. formuJ. A 

formularzy G, --·· • 
formularzy R -----

Arka•• doda.łkow7 Nr 
.Jeżeli ten arkusz został utyty jako 
arkusz dodatkowy, należy tu wpisać. 
jego Dt,Lmer kolejny. 

Spisowi podlegaj4 tylko zami-eszkane mieszkania l pomieszczenia prowizorycznie za111łe8zkane. 

Za odrębile mieszkanie należy uwatać pornieuczenie z przeznaczen .. mieszkalne, składające się z jednej tub więcej izb, oddzielone wyraźnie od innych mleszkail w tym domu 
1 posiadające własne wejście z ulicy, z podwórza, z klatki schodowej lub ze wspólnej slenl. W nieruchomościach (budynkach), w których istnieje numeracja mieszkań, każde 
o)drębne mieszkanie p')siada w zasadzie włuny numer. Nie należy uważać u odrębne mieszkanie i osobno nie spisywać poszczególnych izb mieszkania, gdy majlł one poł~zenłe 
wew~irme lub wlipUłnt\ }ruchnt~:, us~p lub łazienkę nawet wtedy, gdy izby te są zajęte przez obce sobie rodziny lub osoby samotne. 
Na wat. roloic&eJ tr.:!!t! budynki mieszkalne przeważnie zamieszJ.:cme przez jedno gospodarstwo domowe (rodzinne) s~anowią jedno mieszkanie. Budynek taki należy w całości 
traktować j&ko jedno mieszkanJ.e. 

Komisarz spisowy ma obowiązek spisać każde zamieszkane mi('szkaoie i każde prowizorycznie zamieszkane pomiesznenie na oddzielnym formularzu A. 

1. Nazwlako l lmlę osoby zajmującej mieszkanie lub pomieszczenie prowizorycznie zamieszkane --~M·-·-· ... ·······-.. ··············· ·····w·--···---·-·····-··-----·M·········-·---·······-·····-·-··-···--····w .. ···-··-.. ···w·-···
Gdy z mieszk.aaia (pomit:!:zczenia) korzysta dwóch lub więcej współlokatorów, wymienić Ich nazwiska i imiona. Dla gospodarstwa zbiorowego podać nazwę l rodzaj gospodarstwa 

1 Czy spisywane pomies~czenie jest mieszkaniem? ti&k lub nil') -·-·------- · Jeżl.'li nie jest mie&zkaniem, a jest prowizorycznie zamieszkanym pomieszczeniem, naleiy wymie-

nić rodzaj tee:o pomieszczenia (np.: 1tryeh, piwnica, r.iemianka, szałas, ruina, statek, barka, berlinka, wóz wędrowny) 

Je~li na terenie obwodu spisowego majduje się IOS&Ktdarsi.wo zbiorowł', jak np.: hotel, obed.a, zajazd, dom noclegowy, dom wypoczynkowy, pensjonat, koszary l 
straży ogniowej, barak {koszary) dla robotników, bursa, internat. dom akademicki, :r.."""lkła · dla inwalidów, sierot, starc~w. szpital, aanatorlum, zakład dla ni•· 
uleczalnie chorych, klasztor itd., należy ~pisai: takie gospodarstwo na tormularzu A według wskazówek p'>danych w InstrukcJi technicznej. 

- . 

3. Gdzie majduje się mieszkanie? wpisać: w suterenie, na parterze, na pic.:trze (pod;~(: na ldtkym), na poddaszu --·--·-----·-··--·- ........... w ... - ... -~----~···---···-·· 
ł. Liczbo Izb (pokojOwi lzb kuchennych) w mieszkaniu, używanych (wylącz~e lub częściowo) na cele mieszkalne: 

§ Należy tw liczyć również izby (pokoje 1 kuchnie) nasowo uływane do celów nlemleszkalnyeh (np.: Uty.-
a) lic;,:;ba pokojów . • . • • • • • · ······--·-···· wane do przechowania artykułów rolnych, narzędzi roln iczych) oraz Izby czasowo nieuź.ywane, np. dla 
b) liczba Izb kuchennych . ' • ' . . ~ Z805zczędzenia opału, 

Nie należy natomiast liczyć Izb służących stale l wyls.caole do celów niemieszkalnych (np.: sklep -
ci razem izb (pokojów 1 Izb kuchennych) handel spożywczy, warsztat ślusarski, biuro, klasa szkolna, gabinet dentystyczny ltd.). 

Za Izbę należy uważai: cze::Si: mieszkania oddzielona stałymi ścianami do sufitu, posiadającą okno. Jako izbę naleź.y liczyć zarówno pokój jak t Izbę kuchenną . Nht należy 
uważać za izbę przedpokoju, ustępu, łazienki, spiżarni, alkowy oraz pomieszczeń tak małych, te nie mieści sit: w nich łóżko. 
Pokojem nazywamy izbę, która służy do celów mieszkalnych, a więc jako miejsce spania, ~nQź.yw;on!:! ..,.:."Jiłków itd. 
lzblł kuehennlł na2:ywamy izbę. która posiada stałe (nieprowł%orynne: urządzenie do gotowania. Pokoju, prudpokoju Itp., do którego wstawiono prowizoryczne urqdzeme 
do gotowania, niE: tulleży liceyć n izbę kuchenną. 

5. tle jest w mies1kanlu pou. wymienionymi w pkt. 4 tzb używanycn staJe l wylącanle do celów niemleszkalnych? ....... ....... ... . 4 .................................................... - •• ··------

Do jakich celów nieml~iz.kalnych lłt. utywane te izby (np.: sklep - handel spożywc7.y, warsztat ślusarski. biuro, klasa szko-lna, gabinet dentystyczny ttd.) -----· 

L Cę w mieszkaniu jest ałew? (tak lub ole) ------ l 8. C:.y w mjes=l:aniu Jest uiępT (tak lub nie) Je:t:ell aJe ma 

1. es7 w mieszkaniu jest wodoeiV' (iak lub nie) -··-·····-··-·w· ... w-·--- w mlet.zkaniu, to podać, czy ~le!zkańcy korzystaj~ r: ustępu b~ącego wewn,tn 
JeieU nJe ma w mieszkaniu, to podać, czy mieszkańcy korzystają ze wspólne-go '~r u sameco bud)'nku, czy tez na podwórzu? --------
wod.oc::iąRU wewn'l:in &eco aameco budJnku, czy też z wodociągu na. podwórzu? 9. Czy "N mieszkaniu jest elektrycznot~! (iak lub ale) ------

tNaJ;t;····tu···POd·a~ać····~;;i·-~"i-··;;:6~~··· p·~tą~o~~- ·~···~iiói~ą ···~i"~~i"ą····~od~~~~go~·:q·; 
jak 1 lokalne ur:zlłdzenia wodocluowe. Nie nalety natomiast podtlwtlC sludzlen 
i innych tródel czerpania wody). 

10. C1.y w mies~:kaniu jest 1az? (tak lub nie) -··------

11. Czy w miesT.kanJu jest łazienka? (łak lub nie)------

12. Czy w mlt3zkaniu je1t eentraJne o&r:zewanki! (tak lub nie) ---·--·----·-·-···--

Uwaga. InstalacJe powyżeJ wymienione należy wykazać choćby byly chwilowo nieczynne. 

Objaśnienia do cz. II formularza A- str. 2 i 3 

Kogo należy spisać? 
Na arkuno dlf danego mlenkanla nalety spis:1ć w~dłuc stanu o póluocy t dnia Z 1rudnla na l1zlf'ń 3 crudoia .1950 r . wszystkie osoby stale w nim zamieszkałe, zar6wno obecne 

W tym momenM.e IW domt:, jak i CUI!Iowo nie:1becnc. Prócz tego należy .'łp!sać u.~uby, li:tóre przybyły do (l·go mieszkunia na pobyt czasowy. 
SpisyWać nale.ży zgodnie ze stanem faktycznym w nwmende St)isu, a nie ZŁ' stanem zameldowatl. 

I 
Mieszkańców nieobecnych w momencie spjsu oraz osoby czasowo przebywające W mieszkaniu należy spisać według podanych niżej zasad: 

a) osoby będi\ce w momencie spisu w pracy bq,dź. na służbie poza swoim mieszkaniem, np. robotnicy na noc~ l 
nej z.mtanle w :!'a bryce, pracownicy na nocnej służbie w k~munikacji kolejowej, samochodowej, wodnej, po-
wt:!trznej, pracownicy slutby zdrowia, np. na dyżu 1·ze w !lzpitalu itd., powinny byt apbane tylko a slrble w domu (bez. notowania 

b) osoby, które udały lię na targ, jannark, na zabawę, w odwiedziny itd., o He czas trwania nieobecno~i l cusowej nieobecności w rubrykach 8 t Q); 
w miejscu stałego zamieszkania nie przekracza 24 godzin, 

c) osoby przebywające w momencie spisu w ares1.cie tymczasowym, 

n ał osoby, które wyjecha~y na urlr:', n .. wczasy, na kurację, w podróż tłutbow" ltd., l 
b) osoby, które wyjechały na ćwiczenia wojskowe, na trwający krócej nit e miesięcy kurs szkolenia zawodo-

wego, politycznego itd., 
c} osoby, które wydall)y się z miej&ca stalo::go zamieszkania z innych powodów na ~kres dłuższy niż 24 "godz. 

(np. dla załatwienia spraw rodzinnych, he"ldlowych ltd.), 

powimaJ być spisane u siebie w domu (z zanotowaniem cza
IOWej nieobecności w rubr. 8 i 9). 

Osoby te powinny być równie-ż spisane jako przybyłe na 
pobyt czasowy tam, adzie przebywają. w m omtncie spisu 
(& zanotowaniem ich czasowej ohecno~ci w rubr. 10, U i 12); 

·Osoby nie posiadające w ogóle stałeto miejsca zamieszkania (będą to w~.odrownt rz.emie~lnlcy, wędrowni handlarze, wędrowni cyganie .itd.) powinny być sp-isane tam, gcb:le 
t.najduj lł się w momencie spisu. Dla tych osób należy przekreślić na krzyż rubrykę 10 na str. 2 arkusza, natomiast U 1 12, wypełnić. 

O~oby, które ze względu na duż!ł odległość miejsca pracy, nauki Itp. od miejsca ich zamleszlunu:;: .• :-, -:p::,,::e;::by:':w::a::ją:-:::cz::a::so::w::o· -:w:-:t::e,;-. :':m';:ic::j,::c::ow::o::,::ct-, ::w:-:k::t::ór::c;-j ::p,::a::cu::j::ą,::u-c-zą-,si::• -:;It-p-., ::a::d::o-1 
domu rodzinnego powracaj~~; przynajmniej raz na tydzień - należy spisać ja!( ' stałych mieszkańców w domu rodzinnym z odnotowaniem w rubr. 8 i 9 ich czasowej nieobecnoścl. 
W miejscowości, w ktOrej pracują, uczą sle itp. należy spisać te osoby jako c:r. :.t. ~:l)WO obecne z ?.anotowaniem t:zasowej obecności w rubr. 10, 11 i 12. 
Jeżeli osoby te nie przyjeżdżają systema~ycrnie , przyna jmniej raz na tyd1.lcń do domu rodzinnego, powinny być spisane jako stale zamieszkałe w miejscowości, w której prz.e· 
bywają z powodu praC"y, nauki itp. (patrz punkt Ula). 

Nie podlelUJą spisaniu: nowt)rodki urodzone po północy z dn ia 2 grudni~ na dzień 3 rrudnia 1950 r., osoby zmarłe przed północą z dnia 2 grudnia na dzic1'l 3 grudnia 1950 r. 
Osoby przebywające zacranlcą, dłużej nii ł miesięcy nie pod legają si)isanlu. ~ównież nie podlegają spisaniu osobJ konystaJa.ce z prawa zakrajowości. 

ł'oolział na gospodarstwa domowe 
Osoby mlen:kaJ\(le w jednJm mlenkanla moCl\ iwonyć: a) 10spodarstwo domowe rodzinne, b) ICISPOdantwo domowe osobJ 1ainołnej. 

Za rospudaniwo domowe rodzinne nalety uważ.at rodz.tnę mieazkającą razem i wspólnie utrzymującą ai,. Członek rodziny mieszkający wspólnie z rodziną, ale utn:ymuiłsc:J 
Wt nddalelnJe, stanowi odrt:bne gospodarstwo domowe. Do goapodarstwa domowego rodzinDego moa~& należ~ również osoby nie spokrewnione z rodziną, ale wspólnie z ni.ą m.le· 
11.kające i wspólnie z nią utrzymujące 1ię np.: wychowanek, sier.ota, pracownica domowa, inne osoby spełniając~ usługi osobiste. Jednak pracownicy zatrudnieni w zawodzie praco .. 
dllwey, u któr~go mieszkają, oraz praktykanci w tym zawodzie nie powinni byi: wliczani do gospodarstwa domowego pracodawcy. Twoną oni oddzit'lne gospodarstwa domowe. 1 
cl1oi'by n.•wet stolowali sJę u pra.codawey. · 

Gospodarstwo domowe oeubJ •moUle,J atanowi kaida pojedyńcza Q&Oba utrzymują.ca się oddzielnie, bez względu na to, ezy mieszka samotnie, czy też przy jakiejkolwiek rod.:r.inJ' 

Druk. GUS. <ł89. VIIL 50. a.ooo.ooo 'N. z. G.~ Po.znatJ.- Za!U. Gł. ~ a.ooo ooo- 3011318.1 50.·.:.. K~1-18'lt& -
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Popularyzacja spisu 

Sprawie popularyzacji spisu poświęcono wiele uwagi. Opracowano ob
szerny program, który przewidywał włączenie do tej akcji wszystkich 
środków masowego przekazu, a więc prasy, radia, filmu. 

"Narodowy Spis Powszechny jest spraw<! całego narodu" -- czytamy 
w obwieszczeniach wydanych przez prezydia wojewódzkich rad narodo
wych. Pod tym hasłem prowadzona była szeroka popularyzacja spisu 
na terenie całego kraju. 
Główny Urząd Statystyczny dostarczał dla prasy materiały informacyjne 

dotyczące przygotowań do spisu, omawiaj<!Ce problematykę formularzy 
spisowych, zakres opracowania wyników itp. Na falach polskiego radia 
nadawano wywiady z przedstawicielami władz spisowych. W szkołach 
w ramach wykładów o Polsce współczesnej - podawano informacje na 
temat spisu, które poprzez dzieci i starsz<! młodzież szkolną trafiały do 
domów rodzicielskich. W kinach wyświetlano przed seansami filmowymi 
plansze informujące o zbliżającym s1ę termm1e spisu powszechnego. 
W akcji popularyzacji spisu brały również udział organizacje społeczne 

i polityczne, które na podstawie materiałów otrzymywanych z GUS 
prowadziły odpowiednią akcję propagandowe! w swoich środowiskach orga
nizując spotkania, odczyty itp. poświ~conc problematyce spisowej. 

Uzupełnieniem akcji propagandowej było wydanic zapałek i papierosów 
ze specjalnym nadrukiem oraz kart pocztowych i kasownika pocztowego 
z odpowiednimi hasłami spisowymi. 

Obok wymienionych powyi.cj form popularyzacji na teren i c całego kraju 
rozplakatowano obwieszczenia wojewódzkich władz spisowych oraz odezwy 
do ludności podpisane przez Generalnego Komisar;a Spisowego .. informu
j<!Ce o celach i zadaniach spisu oraz nawołuj<!CC do udzielania szczerych 
i zgodnych z prawdą informacji. 

Przebit'g spisu 

W dniu poprzedzającym rozpoct{Cle sp1su, tj. 2 grudnia obwodowi 
komisarze spisowi dokonywali obchodu pr~cdspisowcgo w swoich obwo
dach spisowych. Posluguj<!C się otr;ymanym szkicem -,ytuacyjnym ora; 
wyci<~gicm z wykazu nicruchomości i wyci<!gicm powierzchni gospodarstw 
rolnych, sprawdzali zgodność ;apisÓ\\ figuruj;,cych w tych dokumentach 
ze stanem f~lktycznym. , 

Jak już wspomniano - w rozdziale omawiaj<!cym podt.iał na obwod:y 
spisowe i przygotowanie dokumentacJi spisowej wykazy nicruchomości 
i wyka;y powierzchni sporz<td;ały 1.art<[dy miejskie i gminne na podstawie 
posiadanej dokumentacji. Zatem sprawdzanic tych zapisów ze stanem 
faktycznym stanowiło dodatkowy element kontroli mającej na celu ;apcw
nicnic kompletności spisu. 



W przypadku niezgodności stwierdzonych w trakcie obchodu przedspi
sowego, komisarz obwodowy wprowadzał odpowiednie poprawki na dos
tarczonej mu dokumentacji, a po obchodzie informował o tym komisarza 
reJOnowego. 

Podczas przeprowadzania obchodu przcdspisowcgo, obwodowy komisarz 
spisowy ustalał szczegółowy plan przeprowadzenia spisu i informował 

w każdym obiekcie dozorct; lub przedstawiciela komitetu blokowego 
o terminie, w którym przybędzie, aby dokonać spisu. 
Właściwe czynności spisowe rozpoczt,:ły się w dniu 3 grudnia o godz. 8°0 

i trwały do dnia 9 grudnia 1950 r. 
W obiektach pozostaj<!cych pod nadzorem władz wojskowych i organów 

bezpicczeóstwa spis przeprowadzali specjalni komisarze spisowi powo
łani przez stosowne wład1.e, w porozumieniu z Generalnym Komisarzem 
Spisowym. 

Na statkach morskich spisu dokonali kapitanowie tych statków lub 
komisarze spisowi wyznaczcni przez władze administracji morskiej. 

Analogicznie jak w spisie powszechnym 1931 r. spis osób odbywających 
zasadnicz<! służbę woJskową, a także odhywaj<!cych kart; wit;zicnia przepro
wadzono w sposób scentralizowany, podając w publikacjach jednq glohaln<! 
liczbt; w podziale według płci. 

Przez cały czas trwania spisu komisarze rejonowi kontrolowali przebieg 
spisu w obwodach, odwiedzając w szczególności obwody o hardziej 
skomplikowanej strukturze lub te. które miały stosunkowo słabszą obsadt; 
obwodowych komisarzy spisowych. 

Po zakollczcniu czynności spisowych, rejonowi komisarze spisowi odbie
rali materiały spisowe od komisarzy obwodowych, przcprowadzaj<!C kon
trolę kompletności oraz wyrywkową kontrolę prawidłowości dokonanych 
zapisów. Po wspólnym (z komisarzem obwodowym) sporn1dzeniu zestawie!\ 
zbiorczych, materiał spisowy przekazywany był powiatowej władzy spiso
wej, która przekazywała go następnic bezpośrednio do GUS. 

Opracowanie wyników 

Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie 
opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego 1950 r. zobowi<!
zała m.in. GUS do opracowania szczegółowych wyników spisu w zakresie 
obejmującym podstawowe. najpilniejsze zagadnienia -- w terminie do dnia 
15 czerwca 1952 r. 

Celem doraźnego otrzymania najbardziej podstawowych wyników spisu 
wprowadzono do formularzy zbiorczych (powiatowych i gminnych) wiele 
informacji sumarycznych. Dzięki temu już 9 stycznia 1951 r. podano do 
wiadomości władz centralnych -- opracowane na podstawie telegraficz
nych meldunków - informacje dotycz<!Ce liczby ludności w poszczegól
nych powiatach w podziale według płci. 
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Następnie w końcu stycznia 1951 r. GUS udost":pnil obszerniejsze 
informacje (również mające charakter wyników wstępnych) w rozbiciu 
na miasta i wieś: ludność w podziale według płci oraz w podziale na 
utrzymującą się z rolnictwa i źródeł pozarolniczych. liczba gospodarstw 
rolnych w podziale na prywatne. spółdzielnie produkcyjne i pozostałe 

gospodarstwa uspołecznione. powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych 
w rozbiciu na uspołecznione i prywatne. liczba zamiesikanych nierucho
mości. mieszkań i izb. 

Opracowanie ostatecznych wyników spisu podzielono na tr,ry etapy. 1 któ
rych pierwszy obejmuj<!CY podstawowe ,ragadnicnia 1 dziedziny struktury 
demogralicznej i ,rawodowcj ludności. 1 dziedziny gospodarki rolnej oraz 
stosunków mieszkaniowych zakolłezono w 1952 r. 

Doceniając pilność potrzeb. Głó\\ny l'rl.<!d Statystyc/Wy pod)<!l jako 
zadanic dodatkowe - - przyspieszone opracowanie \\ yników spisu metod<! 
rcprezcntacyjm). Zasady wykorzystania tej metody opracowania wyników 
spisu ustaliła Komisja Matematyczna GUS (która dokonała także oceny 
wyników tego badania). 

Do opracowania wybrano drog<! losoW<! część materialu spisowego 
obejmującą dla każdego wojcwód1twa 5"

0 
wiejskich i 10"., miejskich 

obwodów spisowych. 
Już w polowie 1951 r. oddano do użytku dam: o prywatnych gospo

darstwach rolnych. a zestawienia dotycn,cc ludności udostępniano sukce
sywnie od października tegoż roku. 

W rezultacie ,rastosowania metody rcprci'entacyjncj do opracowania wy
ników spisu uzyskano dość szybko S/.cz.cgólowc informacje obejmujące 

strukturę demograticzm) i spolccnw-zawodową ludności w poS!czcgólnych 
działach gospodarki narodowej. informacJe o mieszkaniach ora,r dane 
dotyczące powierzchni gospodarstw rolnych. pogłowia i'wicrząt gospodar
skich i liczb! maszyn rolniczych. z mv,rględnicnicm ważnicjs/\ch korelacji 
w skali calego kraju oraz nicktórych w przekroju wojcwód;kim. 

Pcłnc wyniki spisu opublikowano w 29 tomach obcjmuj<!cych l~)cznic 

ok. l mln pozycji liczbowych. Stosunkowo s/cmpla objętość opubliko
wanych wyników tego spisu wiąże si": cn;ściO\\O z f~tktem, ż.c prze/ okrc' 
kilku lat pocz<)lkowych wyniki te były pr;cznauonc wyh)cznic do użytku 
służbowego i dopiero po dłuższym CZ<Isic przekwalifikowane 10stały na 
publikacje otwarte. Poważna CI.<;ŚĆ wynikl'm nic zo'tala \\ ogóle opublikn
wana, była wykorzystywana pri'C/ W<!ski krąg odbiorców i przechowywana 
jest w archiwum GUS w postaci tabulogramów. Wi":ks/OŚĆ tom(lW 1 publi
kacjami sp1su 1950 r. ukazała się w 4- 'i lat po spisie. a ostatni 
w 1956 r.. tj. w 6 lat po pri'eprowad/cniu spisu. 



.j:>. 
00 

BZBCZPOSPOLITA IOLSKA 
Główort Urząd Statgstgczog 

Biuro Spisów 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY G. z dnia 3 grudnia 1950 r. Formularz 

ARKUSZ 1 Nr H 

.. , Powiat ____ .. 

\Ilasto ___ _ 
Obwód spisomy Nr 

Rejon spisowy ..... . 
--='l Gmina. ___ .. ......... .................. ········· ·· 
-< Gromadr\ ... ULA PRYWATNYCH GOSPODARSTW ROLNYGH Nr arkusza mieszkaniowo

ludnmkioweno (forwulurza AJ .. 

Do gospodarstw rolnvcb zalicza się r6wn1d stospodarstwa o~rodn:cze. ndoWD;cze, leśne, nbae l hodowlane . • 
Wskazówki O!Jóloe 

1 Dla jakłeb gospodarstw wrreła 1ć nfal~ftry formalarz G17 Nłnlejsey tormularz G , wy
pełnia się tylko dla prywatnych i!oapodautw rolnych. 

Dla gospodarstw nie prywatnych (gospodarstw w użytkow!lDiu Państwa, Instytucji pu~ 
bllcznyr.h t or~ani7acji społecznych. spółdzielni produkcyjnych, jak również dla działek 

orzyzagrodowych członków spóldzlelnl produkcyjnych, dla wspólnot i gruntów gromadzkich 
oraz ogrodów działkowych) wypełnia się Inne formularze - patn Instrukcja techniczna. 

l Formulart G1 należy takie wypełnić dla gruntów, o których mowa niżej w pkL 2, traktu-
Jąc je jak gospoCarstwa rolne. 

Dla każdego gospodarstwa oależy wypełnić oddzielny formularz G1 w miejscu za
mJeszkania ~ogportarująceR:o. 

2. Co uważać za prywatne gospodarstwo rolne? Za prywatne gospodarstwo rolne należy 
uważać ogólną powierzchnię gruntów utyŁkowaną na własny rachunek przez jedną 
osobę (lub więcej osób wso6łnlków) w całości lub przynajmniej w części jako grunty 
orne, ogród, sad, winnica, łąka, pastwisko, las, szkółka dn:ew, plan!acja wikliny albo 
wody zarybione - b.-z względu na to, czy są to grunty własne, dodzierżawione lub 
użytkowane przez tę osobę z Innego tytułu (np. grunty służbowe). Do ogólnej powierz
chni ęospodarstwa należy zaliczyć również powierzchnię pod zabudowaniami, podwó
rzami, prywatnymi drogami, Innymi gruntami nie użytkowanymi rolniczo oraz po
wierzchnię nieużytków. 

Jeżeli gospodarstwo składa si~ z kilku kawałków z1emt. choćby położonych w róż. 
11ych mieis<"acb !nawet w różnych gminach), należy wypełnić dla wszystkich tych ka
wałków ziemi łącznie jeden tylko formularz G w miejscu urnleszkania gospodaruiąccgo. 

Grunty dodzieriawione muszą być wl iczone do ogólnej poWierzchni, na której gospo
daruje osoba dodzieri:awia ąca; natomiast w gos:1odarstwie, z którego te grunty zostały 
oddzieriawione, należy wykazać je jako oddzlerżawione. W taki sam sposób należy 

spisywać grunty otrzymane lub odstąpione w uźytkowanie z kaidego innego tytułu. 
Grunty oależctce do dożywotnika tylko wtedy trze-ba spisać ,J ako odrębne gospodar

stwo rolne. ieżeli dożrwotnik ten gospodaruje na nich samodzielnie. Grunty dożywot
'lika, na których on nie eo!'podąruje samodzielnie, mają być wliczone do gospodarstwa 
no;obY na nich gospodarujacej. 

Formularz G1 na1eiy wyp:e1n~ć także dla gruntów prywaiaych. nie be:dących wpraw
dzie gfJspodarstwami rolnymi w zwykłym tego słowa znaczeniu, lecz staoowtących 

przedmiot samodzielnego użytkowania ogrodniczego, ro'niczego, leśnego itp Chodzi tu 
o ta'de pry~A. · atne obiekty nie związane z żadnym goSpo:Jarstwem ro lnvm. jak np. ogró-
dek przydomowy, kaJ.."alek lasu, łąki lub pastwiska, po.vierzchnia zarośnięta wikl'not itd . 
Wymienione obiekty uważane są w rozumleniu sphu róNnież za gospodarstwa rolne. 

Nie naleiy wypełniać formularza G1 dl.a l!ospodarstw ani obiektów, któ:-y~;:b otólna po· 
wierzchnia w'ynosi mniej niż 0,1 hektara (10 arów = 1000 m'), 

·i. Kto udziela od;nwiedzi na pyta ni a ninie;szego lormularza G,? Odpowiedzi udziela gospo
darujący na spisyv. anym gospodarstwie, ktoś z jego domowników lub osoba pracująca 
w tym gospodarstwie. 

t Ko~o uważać za s!ospodaruj ącego? Gospodaruię<=ym jest osoba faktycznie gospodarująca 
na danym gnspodarstwle na własny rachunek - bez względu na to, czy "test to właś· 
ciele!, dzierżawca, czy tet osoba uży tkująca z innego· tytułu to gospodarstwo (np 
użytkownik gruntów służbovtych). 

W przypa<:lku, gdy kilku wspólników (krewnych lub obcych) gospodaruje wspólnie 
na jednym" gospodarstwie rolnym, należy 6pisać takie gospodarstwo jako calość jeden 
raz na jednym formularzu G,. 

Jak powiązać form"!arz G1 z formularzem A? Niniejszy formulart G, należy przed wy
pełnieniem ozna('zyć w prawym górnym rogu numerem tego ar:tusza mieszkaniowo

· lurlo :- ściowego (formularza Al, na którym spisany został gospodarujący, za% w pytaniu 3 
hiniejszego lormularza podać numer wpisany przy nazwis~u gospodarujqcego w rubr. 1 

na stronie 2 formutarza A. Wypełniony formularz G1 n.8! eży włożyć do środka odpo~ 

wiedniego formularza A. 

U w a g a: Odpowiedzi na pytanta niniejszego formularza należy udzie 1 ać według stanu 
o północy z dnia 2 na dzień. 3 grudnią Ilł50 r. z wyj(\tkiem o1powiC!dzl na pytania doty
czące osób zatrudnionych lpkt. et oraz zasiewów {pkt. 11, 12 l 13). 



""" \O 

UWAG.k Daac liczbowe ozanzoae aiUDetamł w k.la.,.ac~ 

111. 121, ' 31. 141. 151, 161, 171 i 181 przeplsal aa fOł"D:Iala.rz J. 

1. Nuwlłko 1 imię aospodarującego .................................................................................... _ 2 Rok urodzenia aospodarufącef(o ............ ............ . . l l l j ł 
l Podać numer wplaanr przy nazwisku gospodaru(~tcego w rubryce 1 na stronie 2 formularza A - .......... .. 

4.. Jeteli Jest kilku wtpólnl ków - podać tu nazwiska pozostałreb wspólników ........... . TEGO MIEJSCA NIE WYPEt.NIAC .. 
5 Czy eosi)Oduuj~y lest członkiem Gminnej Spółdzlelnl .Samopomoc Chłopska" 7 (tak lub ale) ... 

ft Osoby utrada.loac w Co•podarstwie w ciU• 1950 r. 

Na1ety tu za1lcz7il wszystkie osoby, które pracowały w clą1u 1950 r. w tym gospo1orstwle rolnvm za umown.,.m wynagro:henlem pieniężnym, ·» nalun:e, u wypo
ty.czen•e siły poehut owej, maszyny itd. lub za wynaarodunlem w rótnej form!e, nit zależnie od lego, czy osoby te mleflzkajq lub mleuk :.t ły razem z pracoda we~ czy oJdzielnie 
Nie oaleiy tu zalinać oJób, które zostały 1plsane na arkuszu mlelikanlowo-" udnośclow~·m (formularzu A> jako pomagający członkowie roJziny. 

a} Liczba oaób ___ .. : ........... ___ b) OtcSiu liczba pnepracow.uyc~ przez te Oioby da.i w ci•1fu 1950 r ......... . 

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA 

l'wa~ta: Uwzl(lt(inl~ C'al~t powierzchnie 2otpod1Tttwa, nf~zatetnłe od tego, czy alełada się ooa z jednego kawalka zle\nl, czy tet z wtę'cszet liczby kawałków, choćby nawet polotonych 
w rótnyc h ,~ minach. 

7 ::~;::::o~:c:~::~fw. aa kt6rycb goJpodaruj,cy 'o•pociarujc f hekta 6w l ar6w 

111 grunty własne (bez 1runtów oddanych w dziertawę, u 
odrobek, oddanych w dożywocie lub odst,plon,cb z łn-
nea:o tytułu) • 

b) grunty dodzlerbwlone od Innych osób ----

ci grunty utyŁkowane z Innego tytułu 
(wymienić z )akleiOl ............... -................................ ......... .. 

8 Powierzelaala IIMIDiów, •• kt6rreh co•~dana! qcy aia jlos~o-
daru.j .. u wiiiDf racbuaek wsd:utck od•~•p: cala ich iaaym 
osobom flzyczaym lub pralnym (nłe llc1.ąc 1runtów od
spn.edanychl: 

a) erunty oddane w dziertawę 

b) grunty odtt~tplone z lonego tytułu twymtenit z ja-

kiego) ............. ..................... .. ...... , .............. . 

hel;tat6w l arów 

np. 11runty •lutbowe, ~~wkt. FUnty otrą· 
mane w dotywode," Wdfl:te na OdrObek ltd.l __ L J J 

(llł). oddane w dotywode, oddani: :u odrobek lldJ __ :- ................ : .. -· ........ i 

Ojól~m (Juml: a + b+c) __ [l] Razem (suma: a+b) ___ 1 .................. J ........... l 

beklarów arów l 
[2] 

•. z oC61aol powlonchal • •• kt6roj eoopc>Unl•cy loooodonaio, OQTPO<Io ....... ,, poloi0110 •• , ......... 

a) t-"•1· w której iOipodani•ą u.m.les&k•f• ---------------~----~-----

· b) lu•olo ... ,.-------::-:----::----:::-::==-------;:c::----::---;-----
(w am1nle ........ - ............ ·---······· ba. .... - ......... _ •--·--·- w aminie _ ........................ - ... - ha .............. - a ............... J 
0f6'em HW'eraebaia lfnat6w tospoclantwa ltuma: a ...,. b) - musi by~ zaodna z powlencbnl~t .. Oaólem" w pkt. '1 __ 



10. Rodzai dylkowaola aleml w 'ospodaratwłe; 
a) t.lemia orna za; 'ana l zasadzona wraz t ugorami l od'o~raml tPow'erzchnlę, na której rosły warzywa w uprlwie polowej zn'le7yĆ tokte do 

gruntów ornych. Za ugory należy uwata~ ziemi~ orną, która w ~,m roku nie była zada:la aili zasaJzona, lecz po csta,e w Up1awle ja.ko g1unty 
orne. Za od lo& l naleiy uważa~ e run ty orne, które przez ueree lat są n euprawJ.tne)'--------------------

bl •il:ty owocowe l szkółki drzew owocowych __________________________________ _ 

c t oerody warzywne proWa:!zone w celach handlowych, przydomowe. l mole oaródkl 1 bez sadów owocowych) 

d) ląkl trwałe 

el pastwiska naturalne l Inne nie \\Chodzące w płodozmian (rłutące do ·wypasu inwentarza) --------,----------

fi lałJ· , zagajniki szkółki drzew leśn)Ch itp. ~----------------------------------
''stawy rybne (zarybione l nle7arytlope) _______________ _ 

h} łezlora l rzeki 

n inne R,tunty utyt.kowe (torfowiska iwl.rownie, kamlenlo'omy eksploatowane, plantacje wikliny Jtl.) 

H grunty pod zabudowaniami. podwórzami, placami, ogrodami oz:!cbnymi, drogami, ro'ł.aml itp. ________________ _ 

k) nłt>uivtkł lha:::l:na, lotne piaski. wydmy, liikały ttp) 

O~t.)łCZII FOWien.cha:a 4rua:ó"' ~OSFodantwe t11um~ pozycji od a do k) - musi był: zgo<!r.o:t z powle~zchnlą .. Ogółem" w pkt. 'l otaz w '-kt . !J -

z A S l E W Y W E D L U G S T A N U Z C Z E R W C A l 9 S O r. 

hf".i'tonów ' n rów 

l hlk.arow l~, 

-----.............. 1 .......... 1: 

t - ____ ::::::: r .... -

11 Po"'erzc~a!e zlct::~l 7.81'eacj i zasachoacl wedlu~ atauu z czerwce 1950 r. a aaiaaow:c:c: 

al pstenlctt 

bl tytem 

CI jęczmlen Iem 

d) owsem 

et ziemnia'<aonl ____ _ 

UwajA: PowiE'nchnfa ?leml om"} zaplsa,a we1lu'l stanu w dniu 
spisu (pkt. lO l h al może róż n•~ ~~~ r>d pow1e1 ze .n\ Zif'ml 
orn .. j wedlog stanu z czerwca 1950 r. (o'u 131 o tle w mię 

d7Yl'1tHie cz~:ść grun ó-N została kup1o1a lub s Jrt:eda1a, d u 
dzlerża Ni na lub od,r!zlerhw ona albo też ieżeli 1e~u obrcnle 
w Inny sp s b użylkuwana (np t.osLało ut.•rane pas1w skol. 

f) lnoyml uprawami J eiell 7achodt.ł róinłca - podał' tu \e\ Prt' czvnę: ...... ............ .. 

Rnem !suma rozycjl od a do JJ __ 

12 Pow'e.,•c!:tn'a attor6w l od'o,ów wedluf staoa l czerwca 1950 r. 

l'ł 0S:6~e.m'"uw.cu.c.ba..ia ziemi oracj wedłu~Jtanuz cnrwca1950r. (SIIIIO!.,IazM" w pkt. l l+ ph. ł2) 1.. ..1 ... , 
INWENTARZ tYWY 

[3] 

U '7 a ~ a: Spl!anlu podlega cały lnwento:trz tywy, który znDjduje się w tym gospodDrstwle, a więc zurOwn~ sztuki stanowiące własność cospodarult~!'Un 

na wychOw, na opas Itp. 

14. Koafc Ołlółem __ _ 17. Owce l baraay 

:Alf tpł 1117łU'd przyłC'P 

&l panttej 3 lat _ _ 

b~ 3-letnle l starsze ~ [4] 
-

l 
18. Kozy i kozły _______________ _ 

~-' '" l [7] 

_31 ral 
19 Kary l kolluty ---- l . - -,__ 
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l~ By& r~ate oeółc!m 

•l pon•teJ l roku 

bł l-roczne l 1tarsu { ................... ., .............. , - -----~ 
•6. TriOda cb!owoo ot~6łem____ 1.. . . . J [ 6] 

., ponltej e miesięcy 

b) &-m es ęczoe Inne sztuki (maciory na oPu, wieprze 1 1 1 l maclory ro..:plodo.v• 

1 
................. . 

at•nze , •·-··-·' .. 

20 Gęai l jęs:ory 

21. ltacaki l kaczory 

22. b:lyczkl 1 ladory 

23 ltróllkł 

24 Roi• fiZczół (według stenu przed raup&lrzf' nl em uli na 
dmę l 

25 Jeżell w tym eospodorstwie u:hwa się bydJa ao~ale&o do 
p1acy - podać liczbę sztuk używa:tycb do t tacy --~.---

MASZYNY l NARZĘDZIA ROLNICZE POSIADANE PRZEZ GOSPODARUJĄCEGO 

fJ w a t a 1. Manyny t nartędz:la rolnicze stanowi ące wspóln' własność kUltu gospodatująeych l wspOint~ prze:z nich użvLkowa11e naldy z.apiFać w poa!&C'ł •·Jamków. A więc • 
leżeli słeWJ\Ik nalety d.o dwóch eospodarujących, zapisać u obydwóch ,,po 1/1" . JeiPli na1 ~ty do czterech gospodaruj"ZHh - zap!J:ać u każde~to oz n oc h- ,.po 'l, " ltd 

IJ w a t a n. Nte nalety podawać mUZJD QJ:ywanych wyłącznie dla celów pozarolniczych np. motorów używallycb wyłąc7.nle do poruszania maszyn przemysłowych . 

26. Płuct tonneJednotkłbowe bezkolełn•zwykłe 

2?. Płuat koane jednoakłbowe ... koleśne t ramowe 

'Z8 Płuat konne koldne dwulklbowe 

29. l'loal do podorywek 

GO. fluat ł~kowe 
.,1 . Talen6wld 

32 Komplety bron teh.znych -----

33. Brony ••<owe ------

Sł. Brony sprętynowe 

~. Kultywatory konne 

38. Wały teJune 

1'1. w&!, Compbella <Kampbtllal ___ _ 

a . Waly l~owe 

łł. Slewntłd do nawozów Jztucznych __ _ 

40. Siewrif'kl. nędowe, _______ _ 

41. Zlprawlarki do zbota 

(podp!OI 

.. 7.11\ lo 

U. Dolownł~ __ ---~- ------

43. Ot>tela::ze wlelorze.:owe ___ __ _ 

4-ł. Narzędzia w!elostronne - -----

45 Beczkowozy (kufy) 

16. Z.Oiwlarkl 

ł7 . Kosiarki __________ _ 

łl. Snopowlą~lkf konne _______ _ 

ł9. G:-abłe konne 

50. Przetn~acze słana --·--- ---

1. Kopacz \l do llemnłak6w konne __ _ 

51 WO'&'J n~Jkłe 

53. Wory oeumtone 

M. Młockarnie bez eąazczenla - ----

871Uk 

35. MłockamSe z czynczenłeiQ 1····--···-· .. ·-
ila. Kl•nd7 

07. Molary ~~~~=w K. M.: ...... ==: C::· ~::::::::: l 

Gtqoienl/~ ""' - - tr4&lol<tt- olpocPWd 

58. Motory spalinowe, _______ _ 

ottó:na moe w K. M.: .. 

59. Wialnie-----------

80. MlynlrJ 

61. TryJery . ·----- - --- -
82. Sieczkarnie _____ _ _ __ _ 

M Srulownlkl do zboża 

M. Parnlk.l 

65. Wirowilido mleku'------ ---

66. ······················· .............. . 

67. ··· · ····· · ·····-··~··· ................ . 

158. -···········-········ .. ............ .. 

U w a 1 ., Poda<! w pkt. Ił, e7 l Ił Inne 
wałnieJaa:e m1UJD7 a.le W7• 
miOilloDe IIOW7tel· 

SI: lilii 

liC 

-·······-···--······-.. -···············----- -
łpodpł•l 

~----~-
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RZECZ PO SPOLITA POLSKh 
Główny U rząd Statystyczny 

Biuro Spisów 

Powiar --··· 

Miasto 

Gmina ------

Gl'OIDBda -------- .... ~·---

~ 1 MlejSl."'WośC: 
a) nazwa 

"' < 
bJ rodzaj------~-- ....•... 

Ulica 
Plae · 

(n;> wiej, !:olania, oso.d3. os.:da mtej
sk.&, osada CaUrycma, osada młyó.ska, 
leśniczówka itd.) 

Nr---

Jei:cli nieruchomoś~ poshda numer złożony np. 
,.'U!;Jil". ,.301." al.;,o •• lOt\." należy nwner ten po
~ć w c:lłct'.h;i Dla nieruchomości naroinł'cb 
l Jh·~c;J.uJnich, prt.)le.::o.Jąo::::ych do d.vóch lub 
kll!;u u Ie (pla~l)wJ, n:ll~i.y w}mienić nazwy tyrh 
ulic li>1acow) oraz numet·y tych ·nieruchomoSci. 

N AR ODOW Y S PI~ P OWSZECHNY, 

;: :ln ia 3 grudnia 1950 re 

ARKUSZ l Nr l 
OLA NlfRUCHOMOŚCIZAMIISZKANfJ 

W s ka zówki ogólne . 
Za odrębną nieruchomość należy uważać część powierzchni ziemi, 
stanowiącą odrębny przedmiot własności wraz z budowlami i innymi 
urządzeniami trwale z nieruchomością związanymi, posiadającą od-

rębny numer porządkowy w wykaZie nieruchomości. 

Formularz B 
Oliwód sp' sowy tle ............................... . 

Rejon spisowy 

Dzielnica spisowa ........ ..... ·············-····-···· 

Liczba 
zalączony ch l 

formularzy A ..... 

dodatk. forml,ll. /'. 

formularzy G, 

formu larzy H. ....... . 
dodatk. formuł. B -

Arkusz ded:.t!towy Nr .......................... . 
Jeżeli ten ark"llsZ :zost:Jł utyly Ja!co 
arkus:t dcdatkowy, nalczy tu wpisat 
Jego numer kolejny. 

l. Komlian spisoWy ma obowłll%e.k spba.Dla kałdej zamleszdneJ. chociażby przez jedną osobę, nlerucbomoścl. wykazunej na posiadanym przez nlea:o wyciąa:u z wyknu nieru· 
ch o mości 

2. Dla ka.żdej aamłcazkaneJ nieruchomości należy wypełnić odrębllJ' formułan B. . 
3. W przypadku, 'dy kornisan spiso·wy na teren,ie swego obwodu spisowego napotka zamieszkaną nleruchom.oł~ Dle W7kaDJl4 na posiadanym przez niego WJ'Cl.uu z wyka%u 

nieruchomości, powinien spisat tę nieruchomośt l zameldować o tym fakcie miejskiemu - aminnemu komisarzowi spisowemu. · 
4. Na tezy równieZ splsat zn . .,jdujqce się na terenl~ obwodu. spisowego pomlesaczenia prowizory~nie u.mienkane jak np.: ziemJanka, szałas, ruina, wóz wędrowny, statek, barka, 

berlinka lub t. p. p-.daJilc tutaj rodzaj pomlcsr.exenia ________ ·--·-·----~---· Dla takich pomieszczeń nie należy wypełnlać.dalszych pytań niniejszeco tormularza B. 
"Jedynie w odpowiednim mlejscu cz. II 1 III tea:o formulana należy przepisać z formularza A liczbę osób zamiesz.kalych w tych pomieszczeniach. 

Cz ę ś<! l. Opis nieruchomości 
1. Na~ko l Imię utytkownika (właśeiciela, dz.leriawcy itd.) nieruchomości lub dokładna naswa ln.li,-taejl, ~ której władaniu (użytkowaniu) jest nieruchomość -------

2. Czy nieruchomość jest połączona z ogólnil slecilił wodocłąa-ow=t? ltak lub nie) .------

Jeżeh nie. to czy na terenie nieruchomości jest własne (lokalne) urządzenie wodociągowe? (tak lub Dle) -----

Czy jest studnia? (lak lub nie) ------

3. Czy nieruchamott jest połączona z ogólną sleelą kanalb.aeyjną? ttak lub nie) ···············-···········-..... 

Jetcli nle, lo czy na terenie nieruchomośc1 jest hermetyczny dół klQilczny (szambo) (tak lub nie) ---···-··-- ···-··-···-·-·-· 

4. Czy meruchomość Jest połączona z sieci" elektrycznlił? (tak lub nie) ·- . ·-··· ·--···-·- 5. Gazow4! (tak lub Dle) 
G. Czy na terenie nierueho!:loścl jest centralne orruwonle? (tak lub nie) -------- l IDstalacJe oboli: wymienione nald7 

W)'kuać, choćby byb cb wiJowo ale· 

CS)U.UC. 
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Część II. Opis zamieszk1.1nych budynków 
1. Ile odrębnych, zamieszkanych budynków znajduje się na terenie nieruchomości? 

Za odrębne b~dynki na terenie nieruchomości należy uważa~ budynki, różniące się materiałem ścian lub oddzielone od. ~i~bie wolną przestrzen~ 

. Ile pięter po.wyżej 
Czy budv- Czy budynek Jest kryty parteru posiada budy~ Liczba 
n;!k jest" z Czy budynek jest telazo-be· błachlł. dachówką, papą. . nek? Jeżeli budynek 
głównego łonówy ezy też murowany, rontem, słomą czy innym Jest parterowy, wpisać Uczba l i~ l Liczba 

Kolejność 

budynków 

::~~- z pr~sh;ego ~uru, drewnl~ny, materinłem, wymi~nić jaklm? P~~~~;Yp~~!:~k'ed-
p~enia z ghny lub z mnego matenalu, (W przypadku k1lku mate- części budynku mają 

N którym roku 
wybudowano 

budynek? 

mieszkań w miesz- ..Ub 
zamiesz- kaniach zamieszka-
kanych zamieszka- !ych 

mle•zkal· wpisać z jakiego? riałów pokrycia podać mate- różną liczbę piąter, na-
ny? Wpisać riał przeważający) leży ~~sa~ największą 

nych 

tak lub nie Ich hc:zbę) Wypełnić dla wszystli ch budynitów zamie-

Wypełnić tylko dla budynków 'Z głównego przeznaczenia mieszkałDych szkanych, niezale.!:nic od ich przeznaczenia 

4 l 5 

Oudvnelt 

Budyne:i 
n 

Razem w budynkach na tereDie DlCI'Uchomośel 

Liczba osób zamieszkałych w pomleszczenlaeb prowi.J:orycmłc zamlesakan,-cb l l 
Ocólem ooób umleakal7ch aa ler<Die nlerucbomoócl 

Obja śnienia do cz~ści U formularza B 
1. Jeżell cała oleruchomość stanowi jeden budy"lek, informacje dla takiej nie

ruchomości należy wpisać w wierszu .,Budy~ek 1". 

2. Jeżell budynek, zamieszkany bodaj przez jedną osobę, nie jest budynkiem 
z głównego prze~maczenia mieszkalnym a służy jako pomieszczenie dla szkoły, 

· urzędu, fabryki itd. lub jest młynem, składem, magazynem itd., należy w rubryce 2 
wpisać - nie, a rubryk 3---6 nie wypełniać. 

S. W przypadkach, gdy cześcl budynku są zbudowane z różnego materiału, np. parter 
murowany a piętra drewniane, wówczas w rubryce 3 należy podać prze
ważający materiał budowy. 

Objaśnienia do części 
l. Dla tddero młes:r.kanla, jak również dla każdego gospodarstwa zbiorowego lub 

pomieszczenia prowl%orycznłe zamieszkanego, Jat przemaczony Jeden wiera 
części. Ul niniejszego formularza B. Mieszkania należy wpisywać w kolejności 
numeracji fonnutsny A. . _ 

2. Rubryki 2-10 należy wypełnić na podstawie odpowiednich rubryk formul~ A. 
3. Dla IOIPodantw zbłorowyeb l pomłeazcteń prowłzoryesnle zamJeuk&D7eb 

rubryk 3 oraz 5 n.Je należy wypełniać. lecz przekreślić je na krzyż (X). · 
'- Rubryki 6-10 wypełnia się przenosząc odpowiednie sumy z formularzy A "zarówno 

dla mieszkań Jak t dla aospod.arstw zbiorowych oraz pomieszczeń prowJzoryc:z:nte 
·zamiesikap,ycb. 

5. Po wpisaniu danych dla mleszka6 z pierwszego budynku należy dane te pod
kreŚlić przez całą szerokość arkusza ljlią poziomą i w wierszu pod tą llnJą wpiSać 
w rubryce 2 - "Oeółem w budynKu I" oraz w rubrykach 5-10 tumy tych 

4. Jeżeli dokładny rok wybudowania budynku jest nieznany, wówczas podać c~y budy
neK wybudowano przed 1918 rokimn, czy w latach 1918-44, czy też po r.:)!tu 1944. 

5 Rubryki 2- 6 wypełnia użytkownik (właściciel, dzierżawc<~. itd.) lub D.dmini
strator nieruchomości albo komisarz spisowy na podstawie informacji uzyskanych 
od wymienionych osób. 

6. Rubryki 7-9 wypełnia komJsarz spisowy przepisując odpowiednie sumy ze str. ~ 
cz. III niniejszego formularza. 

7. Je żeli na nieruchomości znajduje się kilka budynków, należy zsumować plonowo 
• w wierszu .,Ogółem w budynkach na terenie nieruchomoticl" wszystkie zapisy 

rubryk 7-9. 

m formularza B-strona 2 
rubryk. W rubryce 3 podać liczbę mieszkab, W celu otrzymania liczby mieszkań 
zamieszkanych należy w rubryce 3 zliczyć wszystkie pozycje z wyjątkiem 1)rze
kre$lonych na krzyż. 
Pod wierszem mwieraJ:tcym wyniki sumowania dla pierwszego budynku naleiy 
wpisac dane · dotyczące poszczególnych mieszkań drugiego budynku. podsumować 
te dane w analogiczny sposób l w ten sam sposób wpisywać i podsumowywać 
dane dla dalt~~zych budynków. 
Po wpisaniu l podsum_owaniu danych dla ostatniego budynku nieruchomości -
należy uumować rubryki 3 l 5-10 dla wszystkich budynków 1 wpisać je w wiers:m 
pod JUrną ostatniego . budynku (zamaczając w rubryce 2 tego wiersza "Ogółem 
we wszystkich budynkach"). . 
Dane dla pomieszczeń prowiz.orycznie zainleszk.anycb należy wpisać paniteJ teJQ. 
wiersza l ))Odsumować dla całej nieruchomości rubryki 6-10. 



~ Częśt IIL Dane o poszcze.gólnych młenkanłach t pomlesz_czenlach zamieszkanych prowizorycznie. 

N..-r N..-r 
Liczba oaób zamteazkał,.ch -- Nuwlakol ..... mlenlwWI Olólna 

płci 
wedlu& osoby zajmującej mleszl.-:anle lub inne pomłea:.carde. -- Uctba ldł utrzymuj.eyeb sSę 

.,Opisu za- Gdy z mieszkania {pom.ienc:zenła) korzytła dwóclllub wt~ej współ- noao. 
Nwnor w mieszka-

mieszkanych lokatorów - wymienić nuwł.lka f imiona WIZ;Jitldch Dla-m!eoz-
formulana n!u(J)odana 

budJDkÓW" wapóllokatorów. 
- n!e .... na atz'. l na str. pie:r-- Jotell pomlesz<zenle jut zajęte .,.. .. IOOP<><Iarltwo zbiorowe - alaclal,eych A -wszej niniej- po<W nazwę l roclqJ teao IOOPOdonlwa- numeracji form. A męskiej łe6.łldej z rolnłctwa • iiiD7Ch 

a:ego for-- Dla pomies:zaenła zamieszkaneco pi'OWlzoeyc:mJe - podać rodzaj wpisać w pyt. 4 -IDUlena teaopom!....,.,.".._ ·- pkt c) 
B JIUIIIOnl" -
1 z l ł a e ' • l 10 

l 

l ----

- - - -

a.._ .. - X ----

W przypadku, gdy tutaj zabraknie m!ejaca do wpl.sania danych dla dalszych mieszkań nieruchomości, należy użyć arkuszy clodatk0W1eh formularza B. 
Numer teco arl<uaa dodatlroweso należy -..pim w ramce majduj,cej się na pierwszej stronicy form u. arza u góry z prawej stlony. Na arkusze dodatkowe 
DAiet;r przepiać numer arkusza gł6wt>ego dla nleruc;l>cmoki zamieszkanej, nwner obwodu spisowego oraz adres. Dodatkowe arkusze należy dołączyć do 
odpowiedmch arlwlzy &lównyeh. 

''*""" Cpodpla) 

0Joba udziMjqca odpowiedzj Obwodowy Komt3arz Spisowy 

Dndt GUS ł88. VIII. GO. UOO.OOO Wlelkop. zakł. Graf.- Pomd., ZOl. OL- - S 100000- J021/VJII1501K-1-1 .. 1 



SPIS POWSZECHNY W 1960 R. 

Czwarty z kolei, a drugi w Polsce J..mls.,.,~pis powszechny przeprowa
dzono w grudniu 1960 r. według stanu o pół ocy z dnia 5 na 6 grudnia. 

Przyczyny podjęcia spisu nie należy chyba uzasadniać, gdyż jak już 

wskazywaliśmy w poprzednich rozdziałach. wyniki spisów dezaktualizują 
się po pewnym czasie, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, gdzie tempo 
przemian społeczno-gospodarczych jest wysokie. Ponadto regularne przepro
wadzanie spisów powszechnych ma swoje uzasadnienie z punktu widzenia 
porównywalności badanych zjawisk oraz wynika z przyjętych ustaleń mię
dzynarodowych. 

Podstawy prawne 

Pierwszym aktem prawnym, który zapoczątkował przygotowania do spisu 
powszechnego, była uchwała Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r., 
która porządkowała sprawy zasadnicze, stanowiące podstawę do podjęcia 
prac, a mianowicie ramowy zakres spisu i rok jego przeprowadzenia 
oraz ustalała władze spisowe. Uchwała powierzała Prezesowi GUS - jako 
Generalnemu Komisarzowi Spisowemu - ogólne kierownictwo spisem, zo
bowiązując go jednocześnie do przedłożenia Komitetowi Ekonomicznemu 
Rady Ministrów szczegółowego zakresu tematycznego oraz programu przy
gotowania, przeprowadzenia i opracowania wyników spisu. Ponadto uchwała 
zalecała utworzenie - w ramach organizacyjnych Głównego Urzędu Sta-. 
tystycznego -- Biura Spisowego jako organu wykonawczego Generalnego 
Komisarza Spisowego. 
Następnym aktem prawnym była uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 

18 marca 1960 r. (MP nr 33, poz. 163), która ustalała terenowe organy 
spisowe i formułowała zadania resortów współdziałających w przygoto
waniach do spisu, a w szczególności zobowiązywała Ministerstwa: Rol
nictwa, Gospodarki Komunalnej oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
do zaktualizowania powierzchni geograficznej powiatów, gromad, miast 
i osiedli, Ministerstwo Oświaty i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego do 
zapewnienia udziału w akcji spisowej nauczycieli, starszej młodzieży szkol
nej i młodzieży akademickiej, Ministerstwo Komunikacji i Ministerstwo 
L1czności do zapewnienia należytego funkcjonowania przewozu materiałów 
spisowych i osóh biorących udział w akcji spisowej oraz łączności poczto
wej, telefonicznej i telegraficznej. 
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Z kolei uchwała nr 228 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
z dnia 20 lipca 1960 r. ustaliła szczegółowy zakres tematyczny spisu. 
Nawiązaniem do tej uchwały było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 
października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 
w 1960 r., które nałożyło na ludność obowiązek poddania się spisowi. 

Zakres tematyczny 

Wstępny projekt zakresu tematycznego spisu został opracowany w Biurze 
Spisowym Głównego Urzędu Statystycznego. Przed przystąpieniem do prac 
programowych rozesłano do zainteresowanych instytucji naukowych i go
spodarczych dokumentację stosowaną w poprzednim spisie powszechnym 
w celu zgłoszenia uwag i wniosków. Zebrano ponadto aktualną dokumen
tację spisową innych krajów i po przeanalizowaniu całego materiału oraz 
po uwzględnieniu doświadczeń poprzednich spisów polskich, opracowano 
wstępny projekt formularza spisowego. 

Omawiany projekt został następnie poddany szczegółowej i wszechstron
nej dyskusji w Programowej Komisji Spisowej. 

Programowa Komisja Spisowa - w 18-osobowym składzie - została 

powołana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Generalnego Komi
sarza Spisowego, jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach zwią
zanych z ustaleniem programu narodowego spisu powszechnego. W skład 

Komisji - oprócz przedstawicieli GUS - weszli przedstawiciele Polskiej 
Akademii Nauk, Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwa 
Rolnictwa, Komitetu Pracy i Płac, wyższych uczelni ekonomicznych i in
stytutów naukowych. Ponadto zapraszano do prac programowych liczne 
grono rzeczoznawców reprezentujących różne instytucje zainteresowane spi
sem. 

Zakres tematyczny spisu nawiązywał do tematyki spisu poprzedniego. 
Zebrane w drodze spisu informacje miały dać aktualny obraz struktury 
demograficznej i społeczno-zawodowej ludności, przedstawić strukturę naj
niższej komórki społecznej, jaką jest gospodarstwo domowe (rodzinne), 
charakterystykę warunków mieszkaniowych oraz dodatkowo - jako tło do 
informacji o mieszkaniach - miały dostarczyć pewnej charakterystyki bu
dynków, w których te mieszkania się znajdują. Celem spisu było ponadto 
zebranie obszernych informacji niezbędnych dla pogłębionej charakterysty
ki gospodarstw rolnych, a w powiązaniu z danymi o ludności w tych 
gospodarstwach - do zobrazowania struktury społecznej wsi. 

Uwzględniając trwającą w dalszym ciągu intensywność i zasięg ruchów 
migracyjnych, zamieszczono na formularzu spisowym pytanie o mieJsCe 
zamieszkania sprzed 10 lat, tj. 31 XII 1950 r., które pozwalało na uzys
kanie informacji o przemieszczeniach ludności. Wprowadzone zostało też 
nowe obszerne pytanie dotyczące wykształcenia, podczas gdy w spisie 
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poprzednim uwzględniano jedynie fakt uczęszczania do szkoły oraz umie
jętność czytania i pisania. 

Szczegółowy zakres tematyczny spisu zawierają podstawowe formularze 
spisowe zamieszczone na końcu rozdziału. 

Organizacja aparatu spisowego 

Organizacja aparatu spisowego była podobna jak w sptste poprzednim. 
Całością prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu kie
rował Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Zygmunt Padowicz jako 
Generalny Komisarz Spisowy. Jego zastępc~1 był mgr Czesław Kozłowski 
---- dyrektor Biura Spisowego GUS. 

Analogicznie jak w spisie poprzednim zadaniem Biura Spisowego było 
przygotowanie merytorycznej i organizacyjnej koncepcji spisu oraz ogólny 
nadzór nad realizacją tych koncepcji. 

Na terenie poszczególnych jednostek administracyjnych praca· ti spisowymi 
kierowali komisarze spisowi powolani przez prezydia właśc; ;ych rad na
rodowych spośród urzędujących członków prezydium, a mianowicie: 
a) na szczeblu wojewódzkim: w województwach - wojewódzcy komisarze 

spisowi, a w miastach wyłączonych z województw - miejscy komisarze 
sptsowt; 

b) na szczeblu powiatowym: w powiatach powiatowi komisarze spisowi, 
a w miastach stanowiących powiaty -- miejscy komisarze spisowi, zaś 

w dzielnicach miast wyłączonych z województw - dzielnicowi komisarze 
sptsowt; 

c) na szczeblu gromadzkim: w gromadach - gromadzcy komisarze spisowi, 
a w miastach nie stanowiących powiatów - miejscy komisarze spisowi, 
w osiedlach -- osiedlowi komisarze spisowi, zaś w dzielnicach miast 
stanowiących powiaty (Gdańsk, Katowice, Szczecin) - dzielnicowi ko
misarze spisowi. 
Zastępcami komisarzy spisowych byli: 

- na szczeblu wojewódzkim - kierownicy wydziałów statystyki prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej, 

-- na szczeblu powiatowym - przewodniczący komisji planowania gospo
darczego, 

-- na szczeblu gromady (miasta, osiedla) -- pracownik prezydium właści

wej rady narodowej posiadaj~1cy kwalifikacje dające gwarancję wykonania 
zadań spisowych. 

Komisarze spisowi utworzyli biura spisowe -- jako swój organ wyko
nawczy - do wykonania zadań związanych z przygotowaniem i przepro
wadzeniem spisu. Pracą biur spisowych kierowali zastępcy komisarzy spi
sowych. 

Do pracy w biurach spisowych oddelegowano pracowników terenowych 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO W 1960 R. 

Prezes GUS -- Generalny komisarz spisowy 

Biuro Sp1sowe GUS 

l 

-------- -- ___ L 
WOJEWÓDZKI 

KOMISARZ SPISOWY 

wo,ewódzkle 
biUro spisowe 

MIEJSKI 
KOMISARZ SPISOWY 

--:jl 
OKRĘGOWI l 

1) W m1astach wyłączonych; WDJE'WÓdltN 2) W m1a~tr1Ch ~tanow,ą<y(h ~WWidty J) W m'"stach nw qanOWij(fCh DOWIJto..v 

t1) Powoł.-1n1 w m,astach, w któryr h ulwo' zono WI~Cf'J n11 1 S reJonów sp1~owych 
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komisji planowania gospodarczego i wydziałów: st<1tystyki. rolnictwa i k~
nictwa. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz finansowego. 

Na szczeblu gromady funkcję biura spisowego pełniły biura prezydiów 
gromadzkich rad naroclowych. 

W odróżnieniu od poprzedniego spisu najniższ<l jednostLI administracyj-
ną na terenach wiejskich była gromada. a nic jak poprzednio gmma. 

Biura spisowe n<t szczeblu wojewódzkim zostały utworzone 30 IV 1960 r.. 
a na pozostałych szczeblach l O V 1960 r. Zakoóczyły natomiast swoją 
działalność z dniem 31 l 1961 r. Liczba pracowników biur spisowych była 
uzależniona od liczby obiektów podlcgaj<)cych spisaniu oraz od natężenia 

prac w danym okresie i wynosiła na szczeblu wojewódzkim od 9 do 22 
osób. a na pozostałych szczeblach od 3 do l O osób. 

Komisarze spisowi utworzyli pod swoim przewodnictwem komisje spi
sowe. złożone z przedstawicieli miejscowych organizacji społecznych i poli
tycznych. Zadaniem komisji było współdziałani<:? w zakresie popularyzacji 
spisu, naboru kandydatów na r;tchmistrzów ora; w innych sprawach zwi<!
zanych z organ izacj<) spisu. 

W sprawozdaniach pospisowych różnie oceniano działalnoi. komisji i ich 
przydatność. Postulowano, aby w przyszłym spisie określić dokładnie zadania 
i formy pracy komisji. 

Bezpośrednie czynności spis,lwc w obwodach spisowych wykonywali 
obwodowi rachmistrze spisowi. nadzorowani pr;cz rachmistrzów reJOnowych. 
zwanych również starszymi rachmistrzami spisowymi. Rejon spisowy obej
mował średnio 4 obwody i stanowił pośrednie ogniwo organizacyjne po
między gromad,rkim lub miejskim komisarzem spisowym a rachmistrzem 
SJ'liSOWym. 

Warto nadmienić. że rejon spisowy wprowadzono w organizacJi aparatu 
spisowego w popr ;cd nim spisie powszechnym. przy czym rejon spisowy 
ob,:jmował wówc,ras ok. 20 obwodów spisowych. Warto również nadmienić. 
że począwszy od omawianego spisu wprowadzono na stale pojęcie .. rach
mistrza spisowego .. zamiast stosowanego dotychczas .. obwodowego 1 okręgo

wego) komisar/a spisowego" 

Zadania aparatu spisowego 

Zadania terenowego aparatu spisowego ,rawartc zostały w .. Instrukcji 
organizacyjnej w sprawie zad;u) i trybu dtialania terenowych organów spi
sowych w zakrc:,ic przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego 
1960 r.., i dotyczyły w szczególności: 

dokonania podziału terenu na obwody i rejony spisowe. 
przygotowania odpowiedniej dokumentacji. takiej jak szkice sytuacyjne 
oraz wyciągi 1 wykazów nicruchomości i gospodarstw rolnych; wykazy 
nieruchomo~ci były sporządzane przez prc;ydia rad narodowych na J1LKI
stawie uchw.tły nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 III l 'J60 r. w sprawie 



przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego w l 960 r., 
naboru kandydatów na rachmistrzów, 
zorganizowania szkolenia, 
rozprowadzenia druków i formularzy spisowych, 

-- nadzoru nad przebiegiem spisu, załatwiania reklamacji ludności i roz
strzygania spraw wątpliwych, 

-- przyjęcia i kontroli materiałów spisowych oraz przekazania ich do Biu
ra Spisowego GUS (bezpośrednio przez powiatowe władze spisowe), 

-- wykonania prac pospisowych. 

Rachmistrze spisowi 

Analogicznie jak w spisie poprzednim, podstawowym źródłem naboru 
rachmistrzów były jednostki gospodarki uspołecznionej. Werbunek przepro
wadzono w drugiej połowie października 1960 r. Pewne trudności wystąpi
ły przy naborze kandydatów na terenach wiejskich, oddalonych od ośrodków 
przemysłowych i zakładów pracy. Na terenie miast werbunek rachmistrzów 
nie nastręczał w zasadzie trudności, a dodatkowe źródło naboru kandyda
tów stanowiły szkoły średnie i uczelnie wyższe. 
Ogółem zwerbowano 1895 l 3 kandydatów, wśród których reprezentowani 

byli: nauczyciele, pracownicy jednostek gospodarki uspołecznionej 49~ "' 
studenci i uczniowie szkół średnich 16/0 , rolnicy, osoby nie pracujące, 

gospodynie domowe 16% i sołtysi 3/~. 
Jak wspomniano, rachmistrze spisowi zostali podzieleni jakby na dwie 

kategorie: rachmistrzów obwodowych (którzy bezpośrednio wykonywali 
czynności spisowe) i rachmistrzów rejonowych spełniających funkcje nad
rzędne w stosunku do obwodowych rachmistrzów spisowych. Do obowiąz
ków rachmistrzów rejonowych należało m.in.: 

kontrolowanie pracy rachmistrzów obwodowych, służenie im radą i li
kwidowanie wszelkich przeszkód i zakłóceń w czynnościach spisowych, 
przyjęcie materiałów od rachmistrzów obwodowych i skontrolowanie 
w zakresie podanym w instrukcji dla rachmistrza rejonowego, 

~ przekazanie materiałów spisowych komisarzowi spisowemu. 
Podczas wykonywania czynności spisowych rachmistrze spisowi objęci byli 

ochroną prawną przysługującą urzędnikom państwowym. 
Za swoją pracę rachmistrze spisowi otrzymali specjalne nagrody pie

niężne w wielkości uzależnionej od liczby spisanych jednostek, a ponadto 
otrzymali dyplomy uznania. 

Organizacja szkolenia 

Szkolenie objęło cały aparat spisowy. Podobnie jak w spisie poprzednim 
zastosowano dwie formy szkolenia, a mianowicie l-dniowe odprawy instruk
tażowe dla osób kierujących spisem, tzn. komisarzy spisowych wszystkich 
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szczebli, oraz 4-dniowe kursy szkoleniowe dla członków biur spisowych 
i kandydatów na wykładowców do przeszkolenia rachmistrzów. Kursy szko
leniowe dla rachmistrzów obwodowych trwały w zasadzie 4 dni, a dla 
rachmistrzów rejonowych oraz tych rachmistrzów, którym przydzielono do 
spisania gospodarstwo zbiorowe - przedłużono szkolenie o jeden dzień. 

Odprawy instruktażowe dla komisarzy spisowych organizowane były sy
stemem szczeblowym, we wrześniu. W Biurze Spisowym GUS zorganizowa
no odprawę dla komisarzy wojewódzkich, którzy z kolei organizowali 
odprawy dla powiatowych komisarzy spisowych, a ci -- dla gminnych 
komisarzy spisowych. 

Kursy dla członków biur spisowych miały analogiczną organizację szcze
blową i odbywały się w październiku. Na szczeblu powiatu szkoleni byli 
również kandydaci na wykładowców do szkolenia rachmistrzów. 

Szkolenie rachmistrzów przeprowadzono w drugiej połowie listopada, 
a więc w terminie maksymalnie zbliżonym do daty przeprowadzenia spisu. 
Ramowy program szkolenia został przygotowany centralnie w Biurze Spi
sowym GUS i przewidywał zaznajomienie się z instrukcjami spisowymi 
i zasadami wypełniania formularzy spisowych. 

Podział na obwody spisowe 

W celu przygotowania podstaw do przeprowadzenia podziału terenu na 
obwody spisowe, prezydia rad narodowych miały za zadanie wykonać wiele 
niezbędnych prac przygotowawczych. Pierwszą z tych prac było uporządko
wanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości. Prace te wykonywano 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w okólniku nr 5 Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 17 III l 960 r. w sprawie utrzymania porządku w za
kresie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości. 

W następnej kolejności wymienione organy miały obowiązek sporządzenia 
wykazów: 
- nieruchomości i gospodarstw rolnych, 

gruntów, których użytkownicy mieszkają na terenie innych jednostek 
administracyjnych, 
mieJSCOWOSCI oraz nieruchomości i gospodarstw rolnych dla gromady 
(miasta, osiedla) oraz dla powiatów. 

Prace te, o zasadniczym znaczeniu dla spisu, miały na celu uzyskanie 
niezbędnych informacji o liczbie nieruchomości i ludności w niej zamiesz
kałej oraz o liczbie i powierzchni gospodarstw rolnych - dla zapewnienia 
kompletności spisu i niedopuszczenia do pominięcia lub podwójnego spi
sania jakiegokolwiek obiektu podlegającego spisaniu. 

Wiele trudności nastręczyło uporządkowanie numeracji nieruchomości 
i nazewnictwa ulic, gdyż od czasu uporządkowania ich przy okazji 
spisu powszechnego w 1950 r. miejscowa administracja nie dokonywała 
żadnej aktualizacji. 
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Po wykonaniu wstępnych prac przygotowawczych. terenowe organy spi-
sowe dokonały podziału pos1czcgólnych jcdn,,stek administracyjnych na 
obwody i rejony spisowe. Przeciętna wielkość obwodu wynosiła 250 osób. 
Rejon spisowy obejmował 4 obwody spisowe. Utworzono ogółem ponad 
126 tys. obwodów spisowych oraz ok

1 
.30 tys. rejonów spisowych. Dla 

każdego obwodu i rejonu spisowego przygotowano odpowiednią dokumen
tację. a mianowicie sLkic sytuacyjny or;u wyci<!g z wykazu nieruchomości 

i gospodarstw rolnych. które wykorzystywane były pr1c1 rachmistrzów jako 
dodatkowe żródło orientacyjnych informacji o obiektach podlegających spi
:-.anJu. 

Spis próbny 

~a pod~.tawic rozporZ<!di:cnia Rad:; Ministrów 1 dnia lO listopada 
ltJ:i9 r. 1 [); l r. Nr 62. poz. ~6H) w ramad1 prac pl'lygotowawczych do 
spisu pows;cchncgo został pucprowadzony w styczniu 1960 r. spis próbny. 
Spisem probnym objęto vk. 73 tys. ludności w 499 wytypowanych obwo
dach spisowych; z tego w miastach i osiedlach spisano 47 tys. ludności 

!prawic 0.4"" ogółu ludności miejskiej), a na wsi 26 tys. ludności (prawic 
0.2"" ogółu ludności wiejskiej). 

Spis próbny został przeprowadzony pr7i.:dc wszystkim pr;ez pracownJ
k<.,w wojC\vód;.k ich wyd;iałów i powiatowych referatów statystyki prc;.ydiów 
r.1d narodL>wych. Ogółem w akcji tej zdnbyło doś\\iaducnic ok. 1000 osób. 
;\by spis próbny mógł dostarczyć możliwie szerokiego doświadC/cnia. 

w każdym wojewódzi wic wybrano cchmo do spisania tercny charaktc
rystyc;ne i nac.uwaj<)CC rói.norodne trudności spisowe. 
Głównym z;~danit'm, pk i c m i al 'pełnić :-.pi s próbny, hyło p rak tyczne 

W) próbowanic 11 terenie formulafly i instrukcji. Pon;~dto ;,pis próbny umoż
li\\ił zdobycie doświadc;cJ\ organizac;jnych prla o;,oby hinr<)Ce ud;iał w 
sp1s1e. 

Popularyzacja sph'! 

Podohnic jak w spisach poprzednich równki i w om<twianym spisie wiele 
uwagi poświ.,:cono popularyzacji spisu. Opracowano plan kampanii propa
gandowej, który przewidywal włączenie do tej akcji wszystkich środków 
powszechnego oddziaływania na ks;taltowanic opinii publicznej i pn:ygo
towano mlpo\\icdnic materiały. 
Wydan~1 wstała broszurka informacyjna pt. "Co każdy obywatel o spi

sie pows;cchnym wiedzieć powinien", która podawala w przystępnej formie 
cele i ;adania spisu, zasady jego organi;acji oraz wymieniała ważniejsze 

prace pr;.ygotowawczc. Broszurki te były m.in. dostarcwne do szkół i sta
nowiły podc.tawę do pr~.cprowad;cnia pogadanek z młodzieżą we wszystkich 
klasach. 
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W prasie centralnej i terenowej oraz w centralnych i lokalnych progra
mach radia i telewizji ukazywały się ogólne informacje o spisie ora7 
o stanie prac przygotowawczych do tego badania. 

Z okazji spisu zostały wypuszczone na rynek zapałki 1 pap1ero'y t.c 
specjalnym nadrukiem. rozlepiono barwne plakaty i nalepki w miejscach 
publicznych oraz środkach komunikacji. Plakat spisowy był ponadto wy
świetlany we wszystkich kinach na terenie kraju. 

Dla celów popularyzacji spisu wykorzystano równie?. siec radiow<;1km 
terenowych, które w ramach ustalonych audycji lokalnych nadawały od
powiednie komunikaty lub pogadanki pr1ygotowane przez wład7e spisowe. 

Ostatnim akcentem populary;acii spisowej było obwieszc;enie o przepro
wadzeniu spisu wydane przez prezydia wojewódzkich rad narodo~A'Ych ora; 
odezwy do ludności. które rachmistrze pozostawiali w mieszkaniach podczas 
obchodu przcdspisowego. 

W ocenie organizatorów zastosowano wystarczająco ró/norodnc formy 
popularyzacji, niemniej jednak odpowiednie materiały popułary;.acyjnc tra
fiały nicra7 zbyt późno i nic mogły być odpowiednio wykorzystane. 
Wskazywano również w sprawozdaniach po spisie, że w przyszłości nak
żałoby większy nacisk położyć na problem tajemnicy statystycznej, gdy/ 
ogółnie rzecz bioqc ludność była poinformowana o spisie, ale nic zawsze 
była dostatecznie zorientowana i przekonana, że udzielane informacje służ~! 
wyłącznie celom statystycznym. 

Przebieg spisu 

W dniu 4 XII, tj. w ostatnią niedzielę poprzcdzająq spis, rachmistrze 
spisowi dokonali obchodu przedspi,owego w przydzielonych im obwodach. 
Celem obchodu było zapoznanie się z terenem przyszłego działania. skon
frontowanie ze stanem faktycznym zapisów figurujących na ., Wyci<!gu 
z wykazu nieruchomości i gospodarstw rolnych" oraz na szkicu sytuacyj
nym. O w'zelkich dostrzeżonych zmianach rachmistrze składali meldunki 
właściwym komisarzom spisowym, którzy -- po rozpatrzeniu meldunku 
wprowadzali odpowiednie poprawki na wymienionych dokumentach. 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w poprzednim 'spisie 

powszechnym rachmistrze spisowi dokonywali takich poprawek samodzielnie, 
informując tylko post factum swoich opiekunów, tj. rachmistrzów rejono
wych. 

Podczas obchodu przedspisowego rachmistrze pozostawiali w każdym 

mieszkaniu "Odezwę do ludności" wyjaśniając równocześnie cel i zadania 
spisu oraz ustalali dokładną godzinę przybycia celem dokonania spisu. 
Ponadto pozostawiali w każdym mieszkaniu druk pomocniczy pt. "Karta 
informacyjna o zatrudnieniu", z prośbą o wypełnienie samodzielnie lub 
w przypadku trudności - w zakładzie pracy. Na tej kartce należało wpi-
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sać dokładną nazwę i adres zakładu pracy oraz informację o charakterze 
wykonywanej pracy i wykonywanym zawodzie. 

W sprawozdaniach z przebiegu spisu znajdujemy różnorodne opinie na 
temat przydatności omawianego druku. Stwierdzono mianowicie, że karty 
informacyjne stanowiły pewne ułatwienie w pracy rachmistrzów, jednakże 
spełniłyby znacznie lepiej swoje zadanie, gdyby zakłady pracy zostały zo
bowiązane do ich wypełnienia na podstawie otrzymanych instrukcji. Sposób 
wypełnienia bowiem był niedokładny i ograniczał się niejednokrotnie do 
przystawienia stempla zakładu pracy, a osoby zainteresowane wpisywały 
skróconą bądż potoczną nazwę zakładu pracy, bądź też niewłaściwą nazwę 
wykonywanego zawodu. 
Właściwe czynności spisowe rozpoczęły się w dniu 6 XII o godz .. 8°0 

i trwały do dnia 12 XII 1960 r. 
W obiektach pozostających pod nadzorem władz wojskowych oraz or

ganów bezpieczeństwa i sprawiedliwości spis przeprowadzali specjalni rach
mistrze spisowi wyznaczeni przez stosowne władze, w porozumieniu z Ge
neralnym Komisarzem Spisowym. 

Odmiennie niż w poprzednim spisie potraktowano pracowników przedsię
biorstw morskich, żeglugowych i rybackich, gdyż nie przeprowadzano spisu 
na statkach, a pracowników przebywających w tym czasie na morzu spisano 
zgodnie z ogólną zasadą w miejscu ich stałego zamieszkania, jako miesz
kańców stałych. Przed rozpoczęciem spisu Ministerstwo Żeglugi rozesłało 
do miejsc stałego zamieszkania pracowników wypełnione "kartki informa
cyjne o zatrudnieniu" i na tej podstawie rachmistrze spisowi wypełniali 

formularze spisowe. 
Spisu osób odbywających zasadniczą służbę wojskową, a także odbywa

jących karę więzienną - podobnie jak w spisach 1931 r. oraz 1950 r. ~
dokonano w sposób scentralizowany, podając w publikacjach jedną glo
balną liczbę tych osób w podziale według płci. 

Rachmistrze rejonowi pełnili swoje funkcje kontrolne przez cały czas trwa
nia spisu w następujący sposób: wspólnie z rachmistrzem obwodowym 
odwiedzali spisywane mieszkania lub po całym dniu spisu organizowali 
narady, na których przeglądali i sprawdzali poprawność dokonanych za
pisów. 

Jak już wspomniano przy omawianiu organizacji aparatu spisowego, 
rachmistrze rejonowi mieli obowiązek przyjęcia materiału spisowego od rach
mistrzów obwodowych, skontrolowania i przekazania gminnemu komisa
rzowi spisowemu. Z obowiązków swych wywiązywali się różnie, w zależ
ności od stopnia przygotowania i znajomości przepisów instrukcyjnych. 

Całość materiałów ze szczebla gromadzkiego była przekazywana na 
szczebel powiatowy, skąd materiały spisowe były przesyłane bezpośrednio 
do Biura Spisowego GUS, a zestawienia zbiorcze - do władz wojewódz
kich. Wojewódzkie władze spisowe sporządzały na tej podstawie wojewódz
kie zestawienia zbiorcze i przekazywały je do Biura Spisowego GUS. 
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"POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 

Glóway Urz~d Statystyczay 
Biu.ro Spisowe 

SPIS POWSZECHNY 

Formułan A z dnia 6 grudnia 1950 r. 

FORMULARZ MIESZKANIOWO-LUDNOŚCIOWY l ROLNY! L:.:N=-r _----..~ 
Pewłał 

lllaało 

Ooledle 

Gremada .....•.•.•........ 
Miejacowość: 

a) nazwa ...... . 

b) rodzaj miejscowolei -····· ___ ··- -·· . ... . 
Cnp.: w id. kolonia, pny11i6lek. M.'1da fabryttna, 

osada mlyr\ska, &.ajówka Itp.) 

tilleal-1 ............................. . 

Nr · "ntcruchomoicl Idom u i' 

FonutAiaru A nal~u numerował lrole;no w ob,..bie obwodu spisowego. 

NR formularzach A użyt ych J(tko dodatleowe ncrletu W'JIJ)elnit czę~ adrł'~ 

rwr~ :: numf'rt"m obwodu ł rejonu spi!COU."e'QOI i oznaczvt je tlf'T\ aamvm 
"!'mnrm co fonrwlarz glównu z dodan iem kolejno IHer a.. b, e itd. [!}!] 

Dla każdero zamieszkaneco mieszkania, pomieszczenia 
prowizoryczneco albo pomieszczenia gospodarstwa zbiorct

weco należy wypełnić o drę bny for m u l a rz A.. 

OPIS MIESZKANIA (POMIESZCZENIA) 

JteJoa 1pbeW7 

dodatkowyeb 

fOI'mulanJ 4 • • • 

l. Naswisile 1 linię lekał•ra- osoby zajmującej na swoje nazwisko mieszkanie lub pomieszczenie prowizoryczne ..... . ······-·······-·············--... .. 

Nr 

2. c 1 x spisywane pomieucnnie jest mleukank-m. czy pomleAt'6~nłem prowłzor)•csnym luf) ezy jut to pomieszczenie ujęte 

9
nez l'•podantwo sbłorowe {wpisat ..,mieszkani•"' łub ..,pomtenczenie prowizoryczne'"' albo ...QOSpodorsłwo zbiorowe"') f § 23 [-_._._...._.._ ________ _. 

3. Jeteli w pytaniu 2 wpisano ,.,pomieuc:zenle prowizoryczne". podać Jeco rodaaJ. np.: WÓl tt~roumy. u:agon kole:joWJI, 
11arek berlinka itp.; zi~1ianka itp.: atrJJC'h., piu:mC'a itp.: stajnia, stodola itp.: gnrat, lok·Ql akle:pou1J Itp. (jeżeli 
ten ~arat lub len lokal aklepowy Itp. nie został konstrukcyjnie przystosowany do celów mieszkalnychl _ _. ......... ..., ........................................... ... 

4. Jeżell w pytaniu 2 wpisano ...gospodarstwo zbiorowe"'. podać jego do1c1adn" nazwę. a jeżeli nazwa ta nie określa rodzaju, 
należy podać równlei: jego roGuJ. np.: .,Hotel Polonia" ,,.Dom WC'!RSOU:łl - Cór,,ik", .. S:::pital Miejski Nr 1" itp.: 
,.Dorn Studencki", ,,.Pańs!tt:owu Dom R~·11d.stów'', "rari~hL'OtL'll Dom Dzirck:a im. H. Sawic~~iej"'' . ,.KicMztor 00. Franciszkanów .. 1lp .... ..... ....,._...., ..... _._ ......... _ .... .._ .......... J 

Poniższe pytania od 5 do 12 wypełnić tylko dla mieszkań 

5. Gdsłe zoaJdvje d4:- młe•slr.anłe (wpisać: 
.. w suterenie", ,.na parter=e··. ,.na 1 pięlnt", 

,.n.a Z pięi?U" itd.lub .,na poddaszu''l.~.L~ 

6. hby w mieszkaniu [j_2_:~J 

A. o,ótna llezba lsb ...... mieszkaniu 
(o&ółem izb uiylkowanycb na cele 
.aUeukalne i ołrmłenkalne) (B + C) 

a. Uesba lsb .w mieszkaniu (razem łzb 
kuchennych l pokoj6w), utytkowany:b 
W7btenle lub eaęłd•w• na cele lllłeu· 
Wae (a+ bl 

L Izby kuchenne ~ 
b. pokoje ==:J 

C. Ucaba lab w mieszkaniu, u:tytkowanycb 
a1a1e l W)'ll(nllłe aa .. Ie DletDle-

7. JeźelJ w mieszkaniu ·~ llb7 utytkowa
ne lłale l W7ł~le aa oełe alemle••
kalne (podane w pkt 6 C), wymienił' do 
Jakleb ,oel6w nlemlea:d,alD)'eb te bbJ' 
11114 DP~ Qabimt deniVII(I<ZTIV, ZGiclod 
totO{INltiaftl/. . •aklod IT~PJ•wci itp. 

H~ 

J 

Wyposażenie w instalacje ~ 
(Nalety wykaza~ tu Instalacje czynne lub chwilowo nieczynne. Nle nalety ..,."... 
kaz)'wać instalacji nieczynnych dłużej nit rok wskutek niezdatności do użytkU) 

8. Czy w mienkanłu Jrst wodorląe (wpisać ,.je$t" lub ""łe ma'1 

9. Jeżell w m lesskani u nic ma wodoełąru. to podać rdz.le sa aJ .. 
duJe llę woduclv. z którero korzystają mieszkańcy. wpi
sując: .,.wewnątrz tego budynku"' tnp.: w 1~1ednim mJesz
kaniu, na korytarzu. w piwnJcy Itp.) lub ,..pozo tym budyn
łdem ... łnp.: na podwórzu, na ulicy, na terenie sąsiedniej nie
ruchomości itp.). Jetell w eeóle nie koreystaj·, s wodo
ciuu - wpisać .,nie mt:r 

l 0. Cą w mitukania ~st ust-:D C~-p!sa~ .,je.,t• lub .,nłe ma., 

11. JeteU w mlel'lkantu nie ma uatępu. to podać gd2.łe saa,Jdg~ 
Uę uatęp, z k.t6rea:o mienkańcy ' korzystają. wpisując : ......... 
wnątrz tego budynku"' lnp.: jeżeU do ustępu jest wejście 
& korytarza. & klatki schodowej l\p,), "poza tym budy,.. 
lciem• (np. na podwórzu Itp.) 

12. CQ" w mleakanla anajdu.J~ alę naał.ępu.J"ce lnslalacJet 

a. zlew lub •mywalka (wpisać ,.jut'" lub ,.nW mo.., 

b. łazienka (Wpisać .. ~· lub ,.nie m«'i . . . 

c . eleltł.rJesnoU (wpisać .. jest" lub .,nir m.c1'1 • 

d . I&S (WpiSaĆ ,~ lub .,nłeł(hG") •.•.• 

e. eentratoe ocnewaole łwpisać "jot'" lub ,.n.ie m.c1''l • 

OBJASNIENIA 

~ 
=:=l 

Do pytania t. PrawldłowoU odpowłed1ł na pytanie 2 ma zasadnicze tnaczente. 
~yt włUclwe ustalenie, czy spiJywane poml~uczenJe jest mieszkaniem. czy po. 

mleuesenlem prowlsorr-:aa)'m bądl: pornieuczeniem tajętym przez 10spodantwo 
shloał»we - decyduje o naletytym wypełnlenfu naste:poycb pytań. 

rzają się W7J~lkowe prtypadk~ te jakaj Izba w mlcstkanlu utytkowana )est 
ataJe l wyt,.cmle na cele olemleaa:kalae (zawodoweJ. np.: jako gabinet dentystyc:.n.J. 
zakład fotoa:rafJczny, zakład fryzjerski, rabinet rentgenologiczny Itp .. prZJ cz.ym -
z uwagi na rodz.aj wykonywanej w tej izbie c:zyonośfl zawodowej - lz.ba taka 
ale mcte być użytkowana jednocześnie oa cele mieszkalne. np.: jako miejsce do 
spania. do spotywanta posUków ltp. W takich wy jątkowyc:b przypadkach izbę ~ 
należy ullay~ do lzb utytkowanycb tł.ale l wyl,n.ale na cele aiemleszkal.oe" 
a w pytaniu 7 wymtenft do jakłeb celów n1emleazkalll7Cb ta bba ałutJ, 

Do PJ'łuda 6A.~W pytaniu IJA podać .. 61D~ Ucsbę bb, urówno utytkowanych 
W)'lącznle lu~ częłclowo na cele mleszk&IDe. jak tet utytkowaayCb stale l wyłącz... 
n1e oa cele nJemlenkaiDe. 

zWraca sle uwaeę. te Uaba podana w pytaniu 6A powinna alę równa~ sumie 
llab podanych w ~tanłu 8B i ec.' JełU w pytaniu 6C nie wystąpi liczba Ctzn. 
w mieszkaniu nie rDal izb utytkowanych na cele nJemleszk:alne), nalety w pyta4 
Dlu es wpłsa~ tę samą Uezbę co w pytaniu IJA. 

Do prlula SC (lzby utytkowane stale 1 wyłąt:znie oa cele nłemlesU.alne). zcta .. 

Do P>' lanła 9. Jeteli w mieszkaatu ,teR wodociąg, to na pytanie 8 IWt naletr 
udzielał' Odpowiedzi. a całe pytaole nalety pr:tekreśli~ na krzy:l 

Do P1t.&n 1 ... 11. Jeżell w mieszkaniu jr;8'ł u:o:tf:p, to na pytanie 11 ule naletr 
UdZlelać odpowiedzi., a całe pytanie aale1y przekreślić na k.rz..y.t. 



I:tr. 2 s p l s 
Spisać wszystkie osoby w tym mieszkaniu (pomieszczeniu) 

według stanu o północy 

w poszcz.ea6Jnych cospo- f§ 28 t 291 
clarstwacb domowych na-
lety sptsat osob7 w na
ltępuj•cej kolejności: 

cJowa IOspodantwa, 
w1półmałionek:, dzieci 

w atanie wolnym 
w kolejności od najstar
uycb wlekłem, wycho- · 
wanko~rfe, rodz.lce &łowy 

cospodarst'\\·a, rodzice 
Wapółmaltonka. lnnl 

krewni lub po~inowad, 
d.ziecl pozostające w 

""'1ązku lnalieńsklm. Ich 
wspólmołtonkowlo l Ich 

dzlecl 

lhnrhke l Imię 

BłeRaek 
do cłowr 
aol))edar-
•twa do-
•owece 

Wpuać: 

,.plcnc<l g&-
IJ)OdarJtu:a" 

b' cli 
"bma" 
<.mąt") 
.111"" 
,.rórka• 
.. pasferlJ• 
.. wuchou:a-

nek" 
,.ojciec" 
.,teicłou.-a" 
.,.avnowa'' 
• .zię<!" 
"\Oł'ł.uk"itd. 

III-ka 
.. llłale -_.,._ ...... ., 
Wplaal: 
.. ~o~e· 

lub 
.pn .. 
bywa 

CZOłOWO" 

Dla osób, które pneb7Wal7 ~jj!EJ &a.._,. .. wplsat: 

Dlo oo6b, 
które mleu-
ka.l' lu alale, 

Iee: były 
oauowo nie-

ebe~ne, 

wpisał: 

:J.ot:c~~o{J 
Adns 

mle,Jsea. •tałec• 

l podal: aam.leakaDia 

b) pnyeQ'Jię 
Jlleobeenołct 

IH271a.oi 

• - ---············· ·····-···s;owtat···-··· 

b --·····--·-····· ··-··mie;KOWoiir···· 
·····uue.·rr;r··dc;n;u·· 

• - .. ··---·---- ··--·pe,·wr•t··-··· 
- ---------

b_" ....... "_ .. 
---·mlC'jieOW'Ołi"'''' 

a _ ................... ---··pgwiat·-·· 

~'!d 

mę-

ska 
wpl sal: ...,. . ."~ .M" Dala 

dla~ ... ,., 
uod.&eala 

&a P""7• 
~; 11717 
wpl 
I~Ć 

"l" 

. 7 

······csr.1eń 

1.::::: ........... .. . 
mleslae 

, .. 

SiaD 
,ąwilll7 

fakl7 .... 7 

Wplsal:, 
zaodnie z 
ołwfadeze~ 
niemosoby 
spisy9.•anej, 

jedno z 
określeń: 

.,kawc!er'' 
,.panno." 
.tona tv" 
,.zamężna" 
,.wdowiec" 
.wdowa" 
,,f'OZ"toie
dzlonu(a)" 
.... paro
'IDCiftU(a.J" 

~l 

lllejaee 
aam.Jeukanła 
w dnia JJ.XJJ 

1951 r. 
Wplaać: 

a) nazwę 
powlatu 

b) nazwę 
młej~woicl 

e) charakter 
mfejscowoici 

(wpl.sać 
"mła.sto'' 

lub "u.ieś"'). 

Jeżeli 
mieszkał( a) 
w teJ ••meJ 
mleJaeowoici. 

wpiaK 
.Mar 

10 

a-···················· 

b ..................... . 

e ...... .... ........ .. 

._ ................... . 

W7kldaleeD1e 
Wypełnll: dla osób 

urodzonych w 1953 r. 
t wcześniej 

a) Posfom wYkutałerala 
Wpisa~ jedno z określeń: 
,..wyJue vtoftc-.tOiłe" 
.,.wyi•z.• 11ie włollc-zo11eH 
..,irecllłie OJOI~tołu:lałc:ąc:• 
ełcftu:o"'• .. 

.,lred,.ie ogólnoł•.rtałcąc:e 
11ie wtoli~r.rolte" 

.,iredtt ie zowo(owe ~o~łoli
czolte" 

.,.ired11ie zawodowe ~tle 
ołolic:.rol! e" 

,..zotod11icze zawodowe 
•łolkzolte" 

•o•od,.itze zowocłowe •i• vkol5c:•o,.e" 
..,poddowowe .•. " Co;.ar. wpi

sać najw:vbJ.41 akoli• 
C:HD.4 klaS!':) 

.. taMouł"' 

..,v ... le tylko czrtoł'' 

..,,.1• v•i• c .. ylał ani pisal .. 

b) Cą obecnie ucsęsu-xa 
do nkoły tu6eln0'l' 
Wpls•ć .. tak " lub .. nie'" 

11 

a ............................................ -

.. ............. b. 

" . .......................... . ....... _ .. .. 
b _""" ... "_ ..... 

e ...................... . . ........ . ............... b 

a_, ................ .. 

b_ .......... ,_ . 
._ ........................................... . 

............ .......... ""'UUCiiTtir··domU" -·----rok'--t----+-='•-' .. "' .. "'"·~··==4======~b'=="--
a - ·······---·--····-- ···--·pc;wiit'" ____ _ d& leń a_ .................. .. 

b -·····--·--·--· .. ··---·miłiJICOWOii''''' ·-··mtetiiie b ...................... . 

..... UiiCi"i'"iii="d'OiiiU'" , .. e ....... . ............................... b 

a ~------- ··--"iOWiat""'-·-· ....... d.tleń a-·------·-·--
-··--··-···-····· ··-·-··miłij-...owo;e-··· 

b ___ , ___ """ ... 
...................................... -...... 

b ...................... . 

t:~--------;----t----t-~ .. ~-··"'··"'···~···"'··"'···~ ... "' .. 1_··_---~~~ic~··~-~~·n~·r~··~·o~m~u~ ... t----~-~---'••--l·----
.!.ł 

e .. . ........................... b .......... . 

• _ .................. ··--·-pe;w:tiit''"'''''' ....... d.i:leń a ...................... . 

b _," ......... _ .. . 
"""'"iDił;jii(;OWóU'"' mh:si~C b ..................... . 

·--................ -----------·-
~r---------ł----+----~~===9_ .. _ .. ~u~~ .. ·~··~-~~-o~;~--dom~···~··~u_ .. ~---~--~---'•"--r---~l~·~-·~···"'··"'···~···"'··"'···~·"·lb·· ·"'-·"'· ··"'···"'··"'···~···"'··"'···"'···"'·"'···"'···~b~."'···"'···"'··~ ... r 
1.1 a _ ...... ............. ·--------···p;o.wiiit'"""'"' .. ..... di:'iV'ń"""" 

b ..................... .. ·-···--···--···················----
.... UiiCil-·i ··rir··c;omu·· · c ...... . .............. ...................... b. 

• -··-·········-----·· ·--·-····--·.powiiit····---·· 

b ...................... . 
._ ................................ __ ----······---· ··--·Diie;;eowou·----

b_ ................ .. 

~r---------ł----·t----~~===~··-.. ~~~-~~·~--i~-D~··~--d~-am~··~-u~ .. ·.t----~-~--~'··~--l-----1-!•~·====l=="'···"'···"'··"'···~···"'··"'··~···"'··~b'==~ 
f!~ a -----··---·· --------i:iOW-'iiif"''·--- dzień . --------------·-·· 

b_" ............ ,_ .. 
·---m·te;xowCM ...... a __ .................................. -·-·~ 

b _ ................... . 

-- ------ro.!'~--l-----1-!·'-'·~· .. ~ .. "' ... ~ ... "' .. "'"'~ ... = .. · i"· ·~··-~·-"'···~···"'··"'···"'···"'·==~b==c.l 
a --·-------------· ---p(,Wi:tt-··-· 

b =~~~~~= ......... iDi<iOCOW..e--· 

··--·urte•·r·nr--;;omu- ........ role 

Zestawienie danych dla ludności spisanej w mieszkaniu (pomieszczeniu) § § 51 1 521 

Uezba ~~L=ic:•:ba~m!l~eu~ka;A~~~wi=====~~~z~os~Ottn~•~l~Un~by~•~•·~·u~d~•~·~·~·~u~t~~~~~·•t•~·~~·;;~;;~;j wa!:=:h osób st.ałycb płci urodzonych w latach utruau.d•c7eh się 
CUIOWO w tym l l 

eplsan7Ch prr:eb7- oa-6łem ~f:!::'e~ męskiej żeńskiej 
1 

uoo, ll901-1SH4jlH&-lHC: rolnl~w• ze~~~eJ 
1---osó_b __ lw-•J_~_•r_c_bl-----ł-......::":'.•:.:•:...... -1- we&e nJeJr . rolnlc&ycł1 

.s a 7 l a l a 10 _.!.!.._ 

l l l 
-1)5P - u m. .,. .. , , d:łl - ł.łN.NO e &L 

. ---·-·--·--·---· 
·----········-·······----.. b ..................... .. 

b 

Uwap. 

Suma ll,ezb w rubr. 2 + 3 ..... liczbie w rubr. 1 
Suma JJczb w rubr. !5 + 6 = liczbie w rubr. 3 
Suma J.Jczb w rubr. 7 .f. 8 + 9 ..,. JJczbJe w rubr. 
Suma liczb w rubr. 10 + 11 """ liczbie w rubr. 3 



LUDNOśc• 
atole zamieazkołe oraz osoby c:z;asowo w nim przebywające 
z dnia 5 na 6 grudnia 1960 roku 

Str.t 3 

Dla katdej 010b7 poda6 pollad.ao.e pnes aJ. .. iródlo ułrsymanła, wpisuJ., do odpowiednich rubryk dane o prae1 rtówoeJ. pracy dodatkoweJ. . niezarobkowym iródłe 
~ ułrs7ma.nla b~ł o posostawaiuu aa utrrym.aulu roddny 1§"361 

Aclresnldadll 

pr&e7 

12 

······ ·m!ejscoWOt~ 

··-ur!Cii'T nr domu 

···-·····-;owi..& t'"''~··· ·· · 

·-···pow·ia·t· ........ .. 

·--··powi•···----·----

·--poWiat·-........ . 

---·--po-wiat------··· 

.... \ili·ea··i··m··domu·· 

--:::·········-·-····· powlat 

-~ 

Nuw• aakłada praey 
(Nie utywać 

skrótów) 

Je!ell układ pracy 
je1t prywatny, 
!"'PIS:Bć równie! 
nazwisko t łmi~ 
właściciela lub 

dzierżawcy 

13 14 

UwacL J~żell w danym mieszkaniu (pom.leaczenlu) podlega 
spisaniu więcej nit 10 osób, Daleły do spisania po
zostałych osób utyć dodatkoweao formulana (for
mularzy) A. W przypadku tym .,Z..taw!en!e danych 
dla ludnojet spisanej W mi-eszkaniu (pomieszczeniu)" 
należy wypełnić na formularzu cł6wnym, sumując 
dane dla osób sp!sanych na formularzu ał6Wnym 
l na forrhularzacb dodatkowych. 

15 16 

-

17 18 

-

b) crupę społeczną 

c) czy praca ta jest 
atała czy sezo

nowa 
(wpisać ,.stalaw- . 
lub _sezonowa") 

19 

·-·················-··· 

b--···················-···· 

·-··· ············---

b-······· 

c ..... ·· ·······-················· · 

·-·················--· 
b _____ ··········--

c .... ······························ 

·-······· .......... __ 
b-············----
e ........... . 

•-............... __ _ 
b-················--

•-.............. __ _ 
b-··············--
e ............................ - ... . ·--............... __ 
b-·············· ·····--· 
c .............. . 

•-........ . 

b-·················---·-
e ............................... .. . __ ............... __ _ 
b-··········-·---

......... .")" .. _. ....... ............ - .. . 
!>---· .. -·--· .. 
e . 

Jotell po-

nt~z~~b- Jeżeli jest 
kowe tró. na utrzyma
dla utrzy- nlu rodziny. 

mania, wpisać ,",na,. 
wpisać jego uf~:~;~~~~Ć · 
.~:~!~~~" ~a czyim, 
( Y'enta np .. "na urrz11· 
;farcza'1 maniu ojca". 
renta ,.na utnymamu 

htwalidzka" matki" 
dożtlwocie" 10na utrzvraanłu 

:stypendium' brata" itd. 
,.dochód 
z tDy71ajmu 
lokalu" itd. 

20 21 

") Uzytltownik coapodarstwa rolneco - jest to osoba, ldóra prowadzi todyw!dualne 
cospod.arstwo rolne - patrz 1 4.3 pk1 D Instrukcji. 

· •) Pń.cuJ-.,ey na rachunek własny - jest to osoba, która prowa.dz.l własny lub dz.ierta
wiony warsztat rzemieślniczy, sklep, str&.ean ltp09 zarobkuje własną taksówką, do
rożką itp., wykonuje tak zwany wolny zawód (np. jako literat. lekarz. uprawła.
~cy prak.lykę prywatną !tp.) --patrz f łS pkt a Instrukcji 

... ) Pomagający w pracy - jest to osoba pomagająca lłałe l ~s amown_ea• wyaac-ro-· 
dnnia członkowi rodziny w prowadzeniu gospodarstwa roł!le&o bądż. w pracy na 
rachunek własny - patrz l ł3 pkt 7 InstrukcjL 



Str. 4 

OPIS INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO 
Dla kałtleao lndywlduałn~ao INPodarstwa rolbeco. jak równld dla :1Wif'n4l IOSIHI
darakleh u kałdeJ osoby ni~ ut7fkuJ4~~J truntOw, naldy wypelnlt CKir(bnle 
!!ilron( ł formularaa A. Jeżeli w danym mieszkaniu zachodzi potrzeba wypełniconia 
po raz druci strony 4 formular.t.a A dla na!tępń(>&O gospodarstwa rolne-go tub 
7.wierz'4l gospodarski~ u nast~pnej osoby nie uiytkujqcej eruntów, nalcoży u~yt 
dodatkowego forfiuJ.Iarza (formularzy) A. 

Ddalkt • powłnuhnl co naJrnnff'j li .rliw UOM m',, Jeiell checiał w caę&cł 
811 uiytlcowaae rolnłcto, należy tpl17wat tak jak aospeclarsłwa rolne. 

Dla eospodar~twa rolnC'gO naldy wypełnić l. · JI i III C2ęić s5ronv 4 fermu~ 
larza A, 1.aś dla osoby posladajac:ej tylko z.wiE>rzęta gospodilll'skie - Ił Część. 

l i f- .... 83 l es . 
Nazwisko i imię użytkownika indywidualneco cospodantwa rolneco 

o l bo 

oioby •ie uiytkuj .. ccj ~:ruatów • posiadaj~eej tyłku zwierzęta coapo
Uralde 

Część l. Powierzchnia gospodarstwa L§§ 84- ;·as] 
W ponit.szych tabelkach należy suisat calkowlt~ powlenchnlę 1runtjw, na któhch 
uiytkownik gospodaruJe, nif'zah~7.nle od teco czy grunty te stanowią jećlen obsza[' 
ziemi,. czy też składają si~ z ki li: u odrębnych c:c.ęści · położonych w różnych miej~ 
scach tnawet na terenie róinych gromad. miast, osiedli), jak również bez względu 
na to czy są one własnołcią ui.vtkownlka lub· któreeoS z członków jeao &ospo
darstwa domoweeo, c:c.y też są dzit'rżawtone lub użytkowane z innceo tytułu. 

Liczby z wierazy oznaczonych znakiem A muszą byC ze sobą zaodne. 

A. Ocólna powierzchnia cnulłów co•podarstwa, na których 
użytkownik rospodaruje hektary ary 

l. Grunty włuae (bez aruntów oddanych w dziertaw~ ~ 
odrobek, w dotywocle lub odstąpionych z inneao ty~ 
tulu) 

2. Grtmty dderiawlone ed P»ftslwa (np.: z Państwo\'.·eg\ł 
Funduszu Ziemi. PGR, administracji lu6w państwo
wych itp.) 

ł. Grunty •ł7ł1Cowaae s loae10 ł7hdw 

(np.: grunt11 aluźbo~. d1·uutatu roln~ .Wużbv leśnej. 
grunt11 otrz11man~ w dotyu ocie, za odrobek itp:) -

wymienić z jakie&o ..... 

l-s~.L_Oa_~ __ •• ___ "'_w1 __ ~ ___ h•_l_•_•_~ __ •_t•_• __ •_•ą __ od_•_n_t_w_•~<•_wma __ ~da=-~----_.--~ltJ. nych z .wierszy od l do f , A, 

l. N1 teren ie gromady (miasla, o:~~iedhll), w kt6rej użytkow
nik umieszkuje 

2. Na terenie Innych 1romad (miast, osiedli) 

3: 0161f'm pawlerz.ehala cna"w ••ąedanłwa (suma da-
nych z wierszy l + Z) A 

C Sposób użytkowania a:runt6w W cospodarstwie 

l. Grunty orne l op-ody war:tJWl\e (demla zasiana. pruzna~ 
czona pod uaiew, ueory oc~ odłolli) 

2. Sady .(z uprawą i bez upraw7 zlem1opłod6w międz.1 drze-
wami) oraz szkółki drzew owocowych 

3. 4-kJ trwałe 

4. Pastwiska naturalne 

hektary .,.,. 
5. llaaem •ł7tld rohte (suma Jlnych l l z wierszy od l do 4) 

6. Luy, ••••lni.t~ szkóll<l <lfuw ldnych 

7. SU~y .rybrutlUl'Ybione t nte zarybione) 

8. Grunty pod ubudowantami, podwóruml, placami, ogro-
daml ozdobnymi, droeami Itp. 

.. Inne arunty utytkowe (torfowiska. twtrownle, karnJenloło-
m y, powierzchnie z.acośnięte wikliną, wody itp.) 

lO. Nleutytkl fballt'na. pi8'skt ruchome, wydm7, Bały, wy~ 
błaka po torfie itp .) 

11. 0J61em powlenehnla crunt6w 10spodantwa (suma da~ 
nych z wier szy od l do 4 oraz od G do lO) ... 

A 

12] 

hektary ary 

13) 

-

D. Podać z ilu odrębnych części gruntów (oddzielonych od siebie 
gruntami nie należącymi do spisywanego gospodarstwa) składa się: 
l . O&Olna powierachola I'J'UDłów &ospodarsłwa (spisana ::::::3 

w tabelce C wleru 11) ......................... . 
2. ..Powlenchnla &runtów orn7cb (spisana w tabelce O 

w ier sz l) ............................ . 

Część IL Zwierzęta gospodarskie L ns pk(3~if.!IY l 

W poniiszej tabelce należy spisać ~ystkfe zwierzęta aospodarsk1e znajdujące się: 
- w tym IHpodaralwłe relnym 1 łf 17 1 

albo --- -
-u oHby nie oiJikuJ~oeJ annłów a -lad~~oeJ tylko •włenę&a 1-..clar· 

*'" u·~Pk.'2J 
sztuki r;t,;i;l 

l . k.eałe ..... [4) 1. Trseda Mlewu 
171 .... ae. 

a. ponltej 3 · lat· • · do 3 młe11iecy Coro-
s t-:t•> III 

b. 3·letnle l 1tarsz.e b. Od l do l mlesi~J 191 l SI z. B7dle •a"e• e. 1-m\f'!~l«:ctne l sl•r•~ 
(bet. m01clor n• chów 1101 

a. poniżej 1 roku 

b. l~roczne i star~ą~ 
d . l·m lealtczne l st.arsu 1111 ma t' lnry .. cll6w 

(be% krów) 

e. krow1 1&1 &. Owoe · 1121 

Część III. Maszyny i nar1:ędzia rolnicze II!!] 
W poniższej tabelce należy poda~: 
- w rubt·yce a ·- liczbę mauyn l narzędał rolnicareb stanowl~cyeh wYI~~ .....,. 

noU uiytkownika tego gospodarstwa, 
- w rubryce III - Ił• • wspGinlkjw (łqeznie z ui7tkownlkiem teco cotpodantwa) 

paslada daną maszynę lub narz~zle rolnicze stanoW~ce 1-* 
wsaMln~ prywałnil wlunWć. · 

Lica N 

••"7'1 
t •at'Ml••• 
~olniC%Yth 
stanowi•-

Lp. Rodzaje maszyn i narz~i rolniczych eych 1if}'l~a-
•ilłwlun~ 
utyt~ownt-
ka KGSPO-

diU"'Itwa 

a 

l. Wozy zwykłe 

2. Wozy OlUnilone 1131 
3. Plu1l konne wszelkie 

4. Kultywitery l brony sprętynowe -
5. Siewniki rzędowe 1141 
e. Obsypnikt (radła) l wypielacze jednorżędowe 

7. WypielaC'h wielorzędowe l wfelor1kt 

8. Kosiarki ll5j 
1--

8. Zn.iwłarkl l 
10. Snopowląułkt j16l 
11. Grabie konne 
f-
12. KopacUd do zlemnlak6w (17( -
13. .MIOearnte bez czyszczenia 1111 - -----
14. Młocarnie z czyszeuntem f19l ,___... -
1,. Wlalnle i młynki 

18. Sieczkarnie 

17. Klerab 

18. Parniki 

19. OWYIIdwaeze l opylacze 

20. SUnikl elektr)'ezne trójfazowe 1201 
21. SilnłkJ spalinowe 

22. .Traktory (podać typ) ·····-··- ·····--- - !21] 
23 . Przyc::zepy traktorÓwe 

24. Pługł traktorowe 

25. Czy użytkownik gospodarstwa korzystal w 1960 roku 
z maszyn albo narzędzi rolniczych będących 

Llatt. 
W.,...ałll6w. 
po.&ad•J•-
cych d•n• 

maazyn41 lUb 
n n• d• 
&1.-noWIIłC'O 

ldto ........ 
.o' ...... ·-b 

[2Z) 

[23) 

w posiadaniu kółka rolniczego (wpis;.;a...;ć-"';,-'k-'-OT--zy=st'-al"-'-------, 
~~~~~ . J 

=====················· 



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 

Główny Urząd Statystyczny 
SPIS POWSZECHNY 

Biuro Spisowe z dnia 6 grudnia 1960 r. Formularz 

Powlat 

M la• to 

Osiedle ....... 

Ulica (plac) . 

F O H M U L AR Z D L A Z A M l E S Z K A N EJ N l E H U C H O M OŚ C l N A T E H E N l E M l A S T A L U B O S l E D L A l Nr . HH H Hl 

Nr -··--···· ................ . 
nleruc:homołcl (domu) 

Formularze 8 1 nale!y numerowo{ leolejno w obrębie obwodu ·spisowego. 

Na Jormularzach 8 1 użytych jako dodatkowa na1e~y uypełnić częAć adre3owq (WTaz z numerem obwodu i rejonu 

spisowego) i ozr1aczyć je tym samym Jrtonerem co for·mularz gł6wnu z dodaniem kolejno liter a, b, c itd. [t_~ . .!J 
Dla każdej zamieszkanej nicruchomości należy wypełnić o drę b n y for m u l ar z Bt. 

Obwód aplaowy .:.N::.•~· ==~ 

Rqoo 11J>UOW7 .!N:.:•~· ..._...__ 

Llc:zba r.al-'ozonych: 
a) dodatkowych formularzy B 1 

b) formularzy A (głównych) • 

e) dodatkowych formularzy A .· 

l. 
W czyim zarządzie (administracji) znajduje się obecnie nieruchomość Wpisać pelną naz\,·. ł!····j~~~ ·;·t~~·j·i · .. ·;~~~ądzającej daną nieruchomością (np.: .. ż~~~~d ... Bu·dy~·kó~··ii'i~~-~k~I~~-~h;;; ··::Ad~·i~i~i·~~~j·~ .. i:)~~Ó~· .. M·i~·~~k~i~·~~h;;" i·ip::··~·~·~;;,·~· .. ~p;;;~ 

dzielni mieszkaniowej z pod<Jnicm jej typu, nazw~ zakładu pracy, nazwę ·Instytucji p&ństwowej lub organizacji społecznej zarządzającej daną nlerucho]nością). Jeteil 
nieruchomość jest prywatną własno,ścią (lub jest dzierżawiona przez osobę prywatną), to podać nazwisko i lmie: właściciela (dzierżawcy), dodając wyraz ,.prywałn~ l§ M 1 

C.zęść l. Opis zamieszkanych budynków (obiektów) 
Dla kałdeco aamleszkaoero budynku (m leszkainero lub nłemieszkalneeo), Jak równtd dla kaide&o samlenkanero obiektu nie będącero budynkiem, praemaeza się je d r n w 1 e r s a. 

~1~1 
Nr bu- Numei"J' 
dyn ku formuła· 

w ny A 
kolej- wypełnia-
noścl· nych dla 

~ 60 l §6u § 62 j §6~1 § 64 1 
Wyposażenie budynku w Instalacje 

1\faterlał pakrJ'- Wyaoko!6 
Rok 

Materiał śclan ela dachu budynku 
wodocl~l odbudowy WptsaC: Wpisać: Je,.eliJe•t elektryos- kanaltaacJę c u eenłra1ne 

partero wy DOŚ~ Wpisać Wpisać o arze-
Podać tylko "mur", ,.drewno", ! ,blacha'', ,Pa- wplsat ,,sieciowy" ,,sieciowa" Wpisać wanle dl• t~ kich "mur pruski", cft6wkC:"• ,foopr:;•, ,.porter"'. Wpisać lub lub Wpisać budynków. ,;es t" ,,jest" 
ku~re zostały a jeżeli inny - ,,gont' , ,,s oma , Jeżell ptetrowv "lokalny" ,)okalna" ,,jest'' 
odbudowanl' wpisać i•kl a jeżeli Inny - wpisać Ile pięter lub bądź bądź 

lub 
lub po Jll44 r. poalada powyżej 

§ 5!!.1 . ~l 
Cą budynek Jea( mleJskalny, Kok bu~owy 

czy oormleezkalny Wpisłi.Ć 
Wpisać "przed 1918'' 

"miesz~alny'' lub ,,niemleszlcolny". la~~~ "~~!~~J!4~Y-
po~~tobJ~i:kr~d-=J~~;~~~~nber~O.C:'~~=!I4, jbudowanyc:h po 19-ł4 r. 

azptl(lL Itp. wpisać rok oddania 
w pnypadku IJdY nie jest to budynek lecz budynku 

Lle1ba tab Llezba mleazkadeów 
użytkowa. 1 ____ •t_c•_:IY,.:•..::h __ -ł 

Lleaba ~~~~~Ie ~~b l w tym 
mielakań eaęiclowo 
amleszka- na cele zamien-

nych mleaakalne oa61em kujących 

spisy- danego 
wania budynku wpisać jaki parteru ,,nie mrl' ,,nie mo" "nie ma" ,,nie mo" ,,nie mo" n=~·::z •!,':!~~·~=.' w~g~~~~·;;1,~:~~~~k, 1-..:d~o~uz:ł· Y:~•k~o~w:::a~n::l•=---'------- '---,-:--,-·--'----':..:_-'--:_,-..,--:-'--c-:"-----::-:---:'---'----'--"--- :.__J._~::.:._.= _ _L __ _J_:::.:.:.:_::::__J 

berlłn""· zt•mtanka Itp. Rubr Yk ł o d 4 d o l 3 wy p e l n J ć tylko d l a b u d Y n k Ów m i e s z k a lny c: h 

w mlesz- l w mlesz .. 
kaniach kaolaeb 

(z rubr. d (z rubr. t (l rubr. 1 (z rubr. Ił 

f--
l 

D 

ID 

IV 

V 

VI 

OBJASNIBNIA 
Rubryki od ł do J3 nale2y wypełnić w oparciu o informacje uzyakane od wła.ś

clclela budynku, administratora bądź lokatorów. Dla budynków niemieszkalnych 
(obiektów) należy w rubrykach od 4 do 13 wpisać ciąelą liqię. 

7 8 9 l 10 l 11 12 13 
cz. n) _,c".,_. -"n"-'-l".----"c"''·-'II"-l-l--'c"-''"1'-"ll~ 

14 u 16 17 

::: ::rr : 

·- I················ J 

RubrykJ od 14 do 17 wypełnia się po uprtedntm wypełnieniu Czt:śct U na stro
nie 2 formularza B1. Do rUbryk tych nalety przepłAć z. Części II odpowiednie 
liczby dla poszczególnych budynków (obiektów). Sz.c.zea:ółowe przepisy jak nalel.y 
wypełniać te rubryki podano w § 65 InatrukcjL 

Liczby w wierszu "Oc61em w nleruebumoścl" w rubrykach o( 14 do 17 muszą 
byt zgodne z odpowiednimi liczbami rubryk d, f, 3 1 12 w wierszu Oa:ółem 
w nJeruchomości" w Cz(ścl Jl na stronie 2 formularza Bt. · .. 



Nr 
b\Hiynku 
w kolej · 

no,cl 
aplay wa · 

n la 

(jat!: 
w r ubr . l 
na atr. t 
rorm . B,l 

'" form. 
A 

Część Ił. Zestawienie zbiorcze dla zamieszkanej nieruchomości . Str. 2 
Dla kaldero mleukanla. pom.lesaezenla prowlloryeantJO albo pomlt~szczenla •••podantwa sbloroweao przeanaeu się Je 'CI e n· w l er 1 z. do kt6re1o naieiy wplsa~ odpowiednie dane 1 formułana A. 

ała Wpls~ 

':r~~~e ,,m/eulc.onle- lub ,JJoml•.uuenle 
":::~e:~ prowi.zo~~~·:b~:,~~~~oapodar-

.. b•• 
"""'.'"" 

(• pyt. t na atr. 1 form, Al 
. 4 

Nuwlalo l Imię lok~tora 
-osoby zajmującej mieszkanie 

lub pornJeszcz~e prowizoryczne. 

Dla p1podartłwa zbluroweio podać 
je&o dokłada- nazwę (i rodzaj, o He 

nazwa nie okre.śla rodzaju) 

(z pyt. 1 Jub t na 1tr. l form, A) 

Liczba Izb 
użytkowa

nych WY· 
ł,.cznle lub 
ezęłclowo 
na cele 

młenkaloe 
w 

mieszkaniu 
<z pyt. 6B na 
str. l form . A 

·· ·························-··--····--····· ··· ··············-············ ······················ 

....................................... ... .. _., ... ,_ .. , .. .. .. ......... -...................... -.............. !. ......... _ ........... .. 

·················-···············-·················-·············-······· ..................... .. .. 
................. 1"'''"''''''" . ...... .................... ..... ...... . ..................... . ................... .............. - ..... - .... . 

............. , ........ ...................................................................................... ""-····················· 

........................................................................... ..... 
(Podpis Rejonowego Rachmistrza Spisowego) 

OBJASNIJ!NIA 

Pneplaa~ r o4.powlednlch rubryk .,Zestawłenla danych dla ludDoki apilaneJ w mlea&kaalu (pomlenc:nnłu)" u atr. 1 tona. A Lin-.. ':.h:•,'*~j~:~r::talycb 

Liczba mleazkaó~ów z ogólnej liczby mleazkal\c6w •talych jest o•6b l w 
Liczba 

Liczba osób 
WS:IJitkfeb COlOWO 

ął•an,.cb przeby-
. osób WaJ-cych 

..................... . 

... ............. . l ····· 
l 

___ •la-'-'yiich ___ l---;pl[-=c:._l ___ 1 _ _:·..:u:..ro:.:d::'i-on:::y:..:c::h_w::_;l::~t::•::•h::___1_u::t::.r':::Y..:m:::u~i;.ąc:::y:.::c::h_:•::'_lęl ··~?:·· :~rJ:~~: ,;~F).~; 
w tym ryczaym roweco 

016lem 
czasowo 
nieobec

nych 

męakleJ 

' .. ~: i 
.. l 

tełtikleJ 
1~ UDl-UU tUI-1160 roln~ctwa n ~~eł 1z~:ń:ó~ a . ~~~~~':.~ ~C:1':n~1~ 

wczdnlej rolniczych rubr. 3 nalety podaC w je:daej 

,. 

l 
l 
l 

l 
r 

" 

z tych trzroch rubryk - w za
letnołcl od zapisu w rubr. d 

11 " 13 

··············:., .......... .............. . 

·1 ...... 1 

. .... l ....... j 

..... , . .. l . 

:-:::·:.,················1······ .. 

.... ,. ............... , ....................... ......... . 

........ ! .......... .. .... : ..... .......... .; ............. . 

. ...... 1 ............... , ........ .... ................ .. 

..... .... J .. .. 
······ ! ·············· i.............. . ... ............ t·········· .... ; ···· ····· .. ··· f 

· i ····· .. ····t········· t·· ········· ....... .. 

·· t .. ············ j .. ·· .. •• ... 

... .... ,. ... ....... . ............ . 

··· l .. l ..... ; ...... 1 "i ... .. . ........ t··········-·:··········· 

(Podpia Obwodowego Rachmistrza Spisowego) 

Po wypełnieniu niniejszego tormularza należy w wie'rszu .. 016łem ~ nleru1eh~Ć mości" w rubryce d wpisać ogólną liczbę mieszkań. W tym celu nalezy pol cz)' 

tle razy w rubryce d wpisano wyraz .. mlenkanfe". Następnic należy odsumow<lć 
liczby w rubryce f oraz w rubrykach .od l do 14, wpisując ogólne sum do wiersza 
•. Orółeru w nieruchomości". 

'w przypadku gdy na niniejszym form~lar.zu .zabraknie wierszy na wpisanie 
wszystkich mieszkań (pomieszczeń) z daneJ meruchomości, należy użyć· dodatko· 
wych formularzy B1, 

D.S.P. - z. MUfdj60. - 1.620.000 egz. 



Opra(·owanic wynikbw 

Zakres opracowania 11 yn ikóv. - na_ls7crs;y 11 dotyL'iKta'"'' ej p rak t1 c e 
polskiej -- u;godniony 1 ;a interesowanym i rc:sllrtam i i K umisj:) PL!no11 :1-
nia przy Radzie Ministrów był ;at wicrdzony uchwala K' 1111 i t l'! u 1:~. ,JnoJ\lic:t
ncgn Rady Minic;trow nr 157 1 dnia 27 kii!L'tniJ ILJ61 r. /gudnie 1 pll
stanowieniem cytowanej uchwały wyniki spisu pmv.,;cchnq~o były opL,,:,,-
1\)'IIane i udost":pniam· w koleJnych ctap:tch. a n;i:tnu11icic· 

l. W kilka t1·godni po spisie td,, :11 l 1%1 r i tlpraco\'.dlhl 11\lliKI 
wst":pnc, 11:1 podsL1wic nll'ldun~,·llv tekc•r:tl.il'!ll\Ch. /,1\\ <naj:)CL' ''góln:! lil·lh<; 
ludności w pod;i«!c 11ed\ug J'k' 

2. W ci:)gu l J..vv:~rt:du I'Jhl r opracowa1w '-'yniki \\sl<;pllL'. 11:1 podc;t:l\\•l' 
;hiorc7ych ;est:~wicil spiso\\yl'il które za11 in:d1 in fonnacJe o liu.bic lud
no~ci według płci i tr;ech ~~rup wieku ,ąa; ,, JWd;i:Jic 11a lwlnośt:· utr/1-
muj:)C<! sil? 1 rolnictwa i ;c in'ąkł po;arnlnio)ch \\\nik1 1\',lcpnc uw:gkd
niałv n'nvniei informacJe '' nicruchomu~cia,·h /.amlcs;J..an'.L·ł, hudvnk:IL·i, 
mieszkalnyl·h. mJes;L:n.iach. IIIJ'O'<Iic'nJu 11 J•ndstavvolle Iih:;;Ltc_lc .\\ ;::
kresie ind\widualnvch g<lspndarsl\1 rolmch 111 nik i llskpnL· pn:;elllll\V::!v 
informacje o ogólnej powier;chni tych gospodarstw or~11 pmi'IL'r!Lhtli 
ui:ytków rolnych i lic;bie ;wicr;ąt g'"pud:~l·;..kich. ~~ t~d.ic· " PL'dst:~wu
wych mas;vn:~ch i n;~r;\:d;i:~ch rnlnil'!IL'h. 

:1. Do koóca l l)61 r. ;ako(IC/0110 ''flr:Jcow:~nic W\ liikoli spisu lllc'llld;l 
rL·prczcntac)'jn:!. Ta hl icc tego opracu1'.~1n i:t l') 1 1~1k I\'' u lud no~ci. 
7 z ;akre,u indywidualnych gospodarstw rolnych i l t~ildic,t 1 ;:~krl'SLI 

mieszkaJ\) obejmowały korcl:~cje wainicjs;ych cech i 10staly opracov.ane 
w przekrojach wojcwód;k ich. a skrócone w priL·kr,Jj:~ch powiatowych. 

Naleiy dodać. 7c po ra; picn\'s;y w Polscc metod~ n:pre;entacyjn~! 

zastosowano przy opracowywaniu wy nik,)w Narodmvego Spisu Pows;cch
ncgo 1950 r.. o czym wspominaliśmy w popr;cdnim ro;d;i:dc. Zac;toso
wany wówczas schemat przewidywał losowanic do prohy teczek obwodo
wych (łO~., z terenu miast i 5"., z terenów wicjskich). Planuj~!C opracowanie 
metod<! reprezentacyjne! wyników spisu powszechnego 1960 r.. ;dccydnwano. 
że korzystniejsze - szczególnie w przypadku opracowywania cech demogra
ficznych i zawodowych jest losowanic formularzy spisowych. Do opra
cowania wyników tą metodą pobrano 5"., próht; formular;y podstawowych. 

Projekt opracowania metod<! reprezentacyjn<) został przygotowany w Biu
rze Spisowym GUS i zatwierdzony przez Komisję Matematyczną. 

Pełne wyniki spisu obejmujące łącznie ok. 21 mln pozycji liczbowych 
opublikowano w 143 tomach publikacji otwartych i w 470 zeszytach 
przeznaczonych do użytku służbowego, w 4-- 5 lat po spisie. Ostatni. tom 
ukazał się w I kwartale ·1966 r. 



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
Glówny Urzqd Statystyczny 

SPIS POWSZ 

Biuro Spisowe z· dnia 6 ~:rudni • 

FORMULARZ BUDYNKOWY DtA OBW[ 
Powlat .. .................. ............................................... ..................... ............ . 

~~ Na formulanath B, użytych jal-ćo dodatkowe należy wype 

Gromada ... .... ....................... , ............. ... .......... .. ..............................• - .. 
spisowego) t oznaczyć je l. olejno literami a, b, c itd. tv 1 

MleJscowoścl: 

l} nazwa .... ...................................... _ rodzaJ.................................. Dla każdego zamieszkanego budynku (mieszkaln 

2) nazwa. ............... ..................... ........ rodzaJ .................................. J każdc~:o zamieszkanego obiektu nie będącego .bu 
~~e~z~~~~:a~:n~iJ'ńr:~::6~~~ó?:::~t~~) j 

l !:!i! 

Nr 
olerucbo· 
mośel 

(domu) 

!li. l 
Nazwisko ł lmłę 

prywatnego właściciela 
(dzierżawcy) z dodaniem 
wyrazu ,J>rywołny"' lub 

auwa Instytucji. 
1
W której 

zarządzie (adminłstracjiJ 

z.najduje sit: obecnie 
nferuch~mość 

Numery 
form ularzy 

A 
wypełn!o

nych dla 
danego 

budynku 

~l § 7~1 
Cz7 budynek jest mieszkalny; Rok budowy 

Cli)' niemleszkalny Wplsac 
Wpis:JĆ 11mieszlc.ałny" "prud ' 9"H 
lub ,,niemie.szkalny''. .,1918 1~~944", 

Dla budynku olemieszkałnero a dla budynków 
wpisać ponadto Jeco rodnj, np.: ~:;'~~~~~:;~~~~ 

w J::;:::kif~~~a.n~~piJr:,:t ~~~· bu~ rok oddania 

~l 
Malerlal łolan 

• Wpisać: 
,,t!lur"1 ,,drewno", 

.,mur pru$ki", 
a jeźell lnny -

wpisać jaki 
dynek lec2;' obiekt .z1011enkany budynku 

włc1r~:;,1~~~ J~~~~!~e•low~~·~t!:'t~t 1-='"":..:":;'.:_Y':;'.::.•w.::.•::.:n.::'•:..L _____ -.! 
b.rllnka, ztemlankaJtp. Rubryki od 8 do 

l 

-···················-······· .. ············-·····n~zwa··mi~jiiCOWO:"śC;:,·i·_· ~==··=·· ·-··~···=···~··~· ·~···-···~··=···=···_··-=-==1~--~-T==··_-·_··_···-···_-·_··_··-_··_···,·· · 

········---······ .. , ........... ·---···-···· .. ··· .. .......................... ...... -___.... ... . 

X X Do ··u•aloaloalal 

Lw~.~,-.. ~.~~~~~~~-L---------J------------J 
ltudynk6w 

Wpisae llo.bę 

l aleruebomokl 
, laiOlur.kauyth 

• (Podpis Obwodowe .e o Rachmistrza Spisowego) 

OBJASNIENIA 
Rubryki od 6 do U należy wypełnlt w oparciu o Informacje uzyskane- od włał .. 

clciela budynku. administ1 atora bąd:! lokatorow. Dla budynków nlemlenkal· 
nych (Obiektów) naleły w rubr,vk.ach od 6 do 12 wplsat ciągłą linię. 

Hubryki od 13 do 16 wy'lc:dnia ale;: po uprzednim wypełnieniu formularza c .. 
Do rubryk: tycb n.a.ltty prze)li.Sa~ s tonnularza Ca odpowiednie lic.zb1 dla po-

.... az.czególnych budynków (obiektów) Szczea-ółowe przepisy jak rialety wypełnla~
te rubryki podano w § 79 pkt l 1 2. 

Po przepisaniu liczb z tormularza t:•. naleJ:y plonowo podsumowat ru.brykl 2, 
&, 10, 11 oraz od 13 do 16 formulBrza Bt t uzyskańe sumy wpisać w wierszu 

· "Ogółem w obwodzie", SzczeJółOWłr przep~)' j&k nale:ly podaumowa~ te rubryki 
podano w t 7~ pkl S. 
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,ECH NY 

1 1960 r. Formularz 

IDU SPISOWEGO ·w GROMADZIE 
lnić cz~§ć adresową (wraz z numerem obwodu i rejonu Obwód spisowy N:.:.'''-"=""""" 

ej ramce Formularz: dodatkowy .. l~ Rejon spisowy ::,l'r~'"'-'=-"' 

tego lub niemieszkalnego), jak również dla 

dynkiem, przeznacza się je de n wie•·sz. .Liczba lałątzonych dodatkowych formulany Bt __ _ 

§7~1. ' !!!.l Wyposa- § 78) Zaopalnenle w w~ 
~terlal polery- Wysoko~ że nie reż•JIJ w budy nku 

Cz:y nie ma wodo-cla dachu budynku budynku w budynku ctągu , to podać Liczba Wpisać: Jdell 'est w elek- Jbt wOdortu cz:v na t~rrnle 
l ,.blacho", "do· partrrowy- tryczność mleszkaó Wpluć 11!!ln~e:~~fą':~~ctl wpisać 

i (~:::r:··N;foC::::~~ ,,parter". Wpisać .. •l•dowy" : studnia z wOdl! zamieszka-
Jełell piętrowy- niest" lu!J •zda lrlq do picia, nyC!l 

"'0::~:'" l .. ::':~:~1:' .. l it jeżeli inny - wpililać Ile pięter lub 
wpisać jaki po•lada powy:&eJ 

nnie mcl' ..,~tle .,aH ~~~ .,dudttfa" puteru 
b di ,,tt/e •ao" 

12 
('1 rubr. e 

wypełnić tylko dla budynków mieszkalnyCh form. C 

8 9 l lO 11 l 12 13 

······-················· 
l 

J 

X X >,< 

(Podpis Rejonawero Rachmistrza Spisowerol 

Liczby w wierszu .. Orólem w obwodzie" w rubrykach od 13 do lł' .na tQrmu:... 
larzu Bt muszą byt zgodne z odpowiednimi liczbami rubryk c • ' '12 W wler.-: 
azu "Ogółem w obwodzie" na formularzu Ca. 

W przypadku gdy na niniejszym formularzu zabraknie wlers~y tia ~isaJ;tf!' 
wszystkich zamieszkanych budynków (oblek.tów), znajdujących atę na terąnt~. 
obwodu, nalety \liyć dodatkowero formularza (formulai'J)') a •. 

Liczba. Izb Liczba 
u:Zylkowa- mluzkalic~w 
n ych wy- stałych 

ląeznłe lub 
częściowo 

! z:m~~~-n · cele 
mieszkalne • ;ćlem 1 kujących 
w miesz- wmiesz-
kanlach l kaolaeb 

rz rubr . J (z' rubr. Ul (z rubr. e 
form . Cs) tono. C1) form. C1) 

14 15 l 16 

·······nazwa ul~"''''-'~..,..---~ 



NARODOWY SPIS POWSZECHNY W 1970 R. 

Kolejny spis powszechny przeprowadzony został w grudniu 1970 r. 
według stanu o północy z dnia 7 na d;ień 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 indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. W porównaniu z poprzednimi spisami, spis 
w 1970 r. wyróżniał się znacznie obszerniejszą tematyk<! oraz bogat
szym zakresem opracowania wyników. Ze względu na ten fakt został 
on przeprowadzony w dwóch terminach: spis budynków gospodarczych 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych przeprowadzono łącznie z co
rocznym spisem rolniczym w czerwcu 1970 r., a spis ludności, mieszkań 

i budynków mieszkalnych oraz indywidualnych gospodarstw rolnych prze
prowadzono w grudniu 1970 r. 

Podstawy prawne 

Pierwszym dokumentem. który określił datę i ramowy zakres sptsu była 
uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1966 r. w sprawie 
spisu powszechnego w 1970 r. i prac przygotowawczych do tego spisu. 
Oprócz daty i zakresu tematycznego wymieniona uchwała regulowała 

podstawowe zasady kierowania pracami zwi<tzanymi z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem spisu, a także nałożyła na niektóre resorty oraz rady 
narodowe określone obowiązki związane zA realizacją prac przygotowaw
czych. Zobowi<vała m.in. Ministra Gospodarki Komunalnej do uporządko
wania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości. 

W nawiązaniu do omawianej uchwały Rada Ministrów pod_~ęła uchwałę 
nr 242 z dnia 29 lipca 1968 r. w sprawie przeprowadzenia podziału 

terenu kraju na stałe rejony statystyczne i obwody spisowe oraz przepro
wadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do spisu 
powszechnego w 1970 r. Rozwinięciem ustaleń zawartych w tej uchwalc 
była decyzja Prezydium Rządu nr 20 z dnia 21 pażdziernika 1969 r. 
w ~prawic programu prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Pow
szechnego w 1970 r .. szczegółowego zakresu spisu. środków zabezpiecza
j<!cych jego przygotowanic i przeprowadzenie oraz opracowania i ogło

szenia wyników. 
Omawiana decyzja określała zadania poszczególnych resortów zobowi<!

zui<IC je do zapewnienia bazy materialnej ~pisu. w szczególności parku 

6X 



maszynowego, papieru i środków transportu. Zahtczniki do dccy;~ji zawie
rały szczegółowy zakres tematyczny spisu oraz plan opracowania i publi
kowania wyników. 
Następna uchwała Rady Ministrów nr l <J4 z dnia 21 października 

196<) r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i opracowania wyników 
NSP 1970 r. przewidywała utworzenie biur spisowych oraz mówiła o obo
wiązku delegowania pracowników do pracy w tych biurach. Uchwała nic 
precyzowała okresu oddelegowania, wskazuj<!C tylko, że ma to być okres 
niezbędny do wykonania przygotowań i przeprowadzenia spisu. Jedno
cześnie uchwała upoważniała prezydia rad narodowych do nakładania 

(na wniosek komisarzy spisowych) na jednostki gospodarki uspołecznionej 

obowiązku delegowania pracowników do pełnienia funkcji rachmistrzów 
spisowych. Zalecała również powołanie komisji spisowych. jako organu 
społecznego, współdziałającego z komisarzami spisowymi przede wszystkim 
w zakresie rekrutacji rachmistrzów oraz popularyzacji spisu. 

Zakres tematyczny 

Zgodnie z praktyką, stosowaną przy przygotowywaniu poprzednich 
spisów, wstępny projekt tematyki spisu został przygotowany w Biurze 
Spisów GUS i rozesłany do wszystkich resortów, prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych i innych zainteresowanych instytucji, w celu zgłoszenia 

uwag i wniosków. 
31 marca 1967 r. rozpoczęła działalność 33-osobowa Programowa 

Komisja Spisowa, powołana zarządzeniem prezesa GUS, w której repre
zentowane były --- poza specjalistami z GUS - następujące instytucje: 
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwo Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych, MON, MSW, URM, Komitet Pracy 
i Płac, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, prezydia 
WRN, WKPG, instytucje branżowe (np. CSR .,Samopomoc Chłopska", 
CZSMB, PZU). wyższe uczelnie i instytuty naukowe. 

Prace Komisji toczyły się równolegle w utworzonych czterech podko
misjach. a mianowicie: koordynacyjno-organizacyjnej, do spraw spisu lud
ności. do spraw spisu mieszkań i budynków. do spraw >pisu rolnego. 

Ponadto problematyka spisu powszechnego poddana została dyskusji 
na plenarnym posiedzeniu Naukowej Rady Statystycznej oraz przedyskuto
wana na specjalnym posiedzeniu Komitetu Przestrzennego Zagospodaro
wania Kraju. 

W ostatecznej formie zakres tematyczny Spisu zatwierdzony został przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz poddany praktycznemu 
sprawdzianowi w spisie próbnym. 

Jak już wspomniano na wstępie, zakres tematyczny spisu był znacznic 
obszerniejszy od wszystkich dotychczasowych spisów. Kontynuował on 
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wszy;,tkie tematy spisu popucelniego oraz uwzględniał szereg tematów 
nowych nie uwzględnianych w dotychczasowych spisach powszechnych lub 
od wielu lat nic podejmowanych. Oto przykładowo najistotniejsze nowe 
tematy: 

pytanie o miejsce urodzenia, rozumiane jako miejsce stałego zamiesz
kania matki oraz czasu zamieszkiwania w danej miejscowości, dla 
retrospektywnego naświetlenia ruchów migracyjnych ludności, 
pytania o kicrunek wykształcenia, w celu pogłębienia dotychczasowych 
informacji o poziomic wykształcenia, 
zespół pytaó do badania metod~! reprezentacyjną, w celu ujęcia proble
m~Ityki dzietności kobiet zamężnych, licz')cych mniej aniżeli 70 lat; 
kobiety zamic;,zkałc w dobranych losowo 5'';, obwodów spisowych 
pytano o wszystkie żywo urodzone dzieci, rejestruj~!C dla każdego 
z nich: imię, płeć i rok urodzenia, informacje o dzietności korelowano 
1 cechami rodticów, 
pytanie o powierzchnię micszkmi oraz znaczne \Vzbogacenie pytaó 
o instalacje w m ic;,zkaniu, 
pytanie o budynki i pomieszczenia gospodarcze w rolnictwie, z uwzględ
nieniem rodzaju. powierzchni, wieku, materiału ścian i pokrycia, 
ustalenie, w ramach prac przygotowawczych do spisu, rozmiarÓw nie 
zamieszkanych zasobów mieszkaniowych. 

S;c;cgólową 1cmatykę spisu zawieraj'! przedrukowane w całości podsta
wowe formul;Ir;c spisowe zamiszczone w tekście. 

Organizacja aparatu spisowego 

PLKbtawowc tasady organizacji nie odbiegały od zasad przyjętych 

w poprzednich spisach. Ogólne kierownictwo spisem spoczywało w rękach 
Cicncralnego Komisarza Spisowego, którym był Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego prof. dr Wincenty Kawalec. Generalny Komisarz Spisowy 
powołał na swych zastępców: dyrektora generalnego w GUS --- mgra 
Henryka Białczyriskicgo i dyrektora Biura Spisów -- mgra Czesława 

Kozłowskiego. 

Organem wykonawczym Generalnego Komisarza Spisowego było Biuro 
Spisów, które w latach szcśćdzicsi')tych rozszerzyło swój zakres działania 
i stało się komórką specjalizuj~!C<! się w przeprowadzaniu badaó masowych 
organizowanych przez GUS. 

Na terenie poszczególnych jednostek podzi;iłu administracyjnego pracami 
spisowymi kierowali komisarze spisowi powołani przez prezydia właściwych 
dla danego terenu rad narodowych spośród członków prezydium: 
a) na szczeblu wojewódzkim: w województwach wojewódzcy komisarze 

spisowi, a w miastach wyh)czonych z województw miejscy komi-
sarze spisowi; 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 

W 1970 R. 

Mtefscy 
komtsar~e sp1tow. 

w mtutach .,,e uano..,. 

pow hcz r>Qr'HZeJ 20 ty~ 
:ud 

Btun ~rezydtow 
rad narodowych 

Ostedlow• 
komtsarze sp•sow• 

81ura prezydtów 
rad nacodowych 

~~ 

Gromadzcy 

kom•sarze ·~·sow• 

Btur·a prezydtow 
rad narodowych 

l 

B 



h) na szczeblu powiatowym: w powiatach powiatowi komisarze spisowi, 
w miastach stanowiących powiaty mieJSCY kom isarzc spisowi. 
a \\ dzielnicach miast wyh!czonych z województli dzielnicowi komi
sarze spts0\1'1: 

c) na szczeblu gromadzkim: w gromadach gromadzcy komisarze spisowi, 
w miastach nic st<tnowi~[cych powiatów miejscy komisarze spisowi. 
w osicdbclt osiedlowi komisarze spisowi. w dzielnicach miast stano
'' i<tcych pllll i a ty l Gd<lłisk. Katowice. Szc;ccin) - dzielnicowi komisar;c 
spislllli. ;a~ 11 okręgach utworzonych 11 mia:,tach stanowiących powi.ttl 
i d;iclnica,·!t mia'-1 11yłąc;unych z \IOjni(Jd;tw kierownicy oddzial{m 
micr,kich td;iclnicowych) hiur spiso111ch: 

d) w okręgach spisowych utwurzonych w miastach licz<[cych powyLej 20 ty:,. 
micszkaticl·l\v lnie stanov.i~tcych powiat(m) oraz w dzielnicach miast 
c;d,ii\:,b. Kclto\\iC Szczecina kierownicy oddziałim miejskich 
idticlnic<'II\Ch) biur spiso\lych. 

/astl'pcatni kumisaoy spi'illii)Ch hyli: 
dyrektorzy wojcl·.,,dzkich ur;.;dóv, staty:,tyC/nych na C>ZC/chlu v.o(c
wód;:kim, 
kierownicy powiatowych ( micjsk ich) in:,pck toratów u r;.;dów statystvu
nych na :,;uch! u powiatowy m. 
pracownicy Jednostek l'gr'J ni/ac:1jnych prezydiów d/idnicowy ch rad 
narodmvych. 11' dzielnicach. 

Organami wykonawczymi komisarzy -;pisuwych hy!y biura spisowe. 
N a szczeblu wojewódzkim: 

w wojcw(ąl;t wach wojewódzkic biura sptsowe. 
w miastach wyhtczonych z wojewód?tw miejskie biura spisowe. 

'li a szczeblu powiatowym: 
w po11 iatach powiatowe biura spisowe. 
w miastach stanowiących powiaty - miejskie biura sptsowe, 
w dzielnicach miast wyh[czonycb z województw -- dzielnicowe biura 
spisowe. 
na szczeblu dzielnicy w miastach: Gdailsk, Katowice. Szczecin 
dzielnicowe biura spisowe. 
na szczeblu miast nie stanowi<tcych powiatów. liczących powyżej 10 tys. 
mieszkailców - miejskie biura spisowe. 

Na szczeblu gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów liczących 
poniżej 20 tys. mieszkailców - biura prezydiów właściwych rad naro
dowych. 
Miasta liczące powyżej 20 tys. mieszkańców podzielono na okręgi spisowe, 
w których utworzono oddziały miejskich biur spisowych. 

Na szczeblu wojewódzkim biura spisowe utworzono 15 marca, a na 
szczeblu powiatowym - 25 marca 1970 r.; rozwiązano natomiast 28 lutego 
1971 r. W miastach nie stanowiących powiatów biura spisowe utworzono 
w drugiej połowie września ! 970 r. i rozwiązano 3) stycznia 1971 r. 
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURO SPISÓW • NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
z dnia 8 grudnia 1970 r. 

ProJekt 

Formularz A 
FO,RMULARZ MIESZKANIOWO-LUDNOŚCIOWY l ROLNY! ~Nr;.;;;=· = .... 1 

Powiat 

Miasto 

Osiedle 

Miejscowoś.ć: 

a) nazwa 

b) rodzaj 

Ulica (plac) 

Nr .... 

······················································· 
(np.• wieś, 'kolonia, przysiółek, ouda fabryg.na, 

osada młyliska, aaJ6wlr:a itp.) 

Nr. 
nieruebotnolici mles:z.lr.&Dia 

I. Nazwisko i imię lokatora l § 19 i 

.Formularze A należy numerowa6 kolejno w obrębie obwodu spisowego. 

Dla każdego z a m i e s z k a n e g o mieszkania, gospodarstwa zbio
rowego, obiektu ruchomego lub pomieszczenia prowizorycznego należy 
wypełni~ odrębny formularz A. 

Jeżeli spisywane jest mieszkanie, należy wypełnić odpowiedzi na 
pytania l-XII, natomiast pytania odnośnie rodzaju pomieszczenia ..nie 
będącego mieszkaniem należy przekreślić na krzyż. 

Jeżeli spisywane jest pomieszczenie nie będące mieszkaniem, po 
wpisaniu danych dotyczących odpowiedniego rodzaju pomieszczenia, 
należy przekreślić na _krzyż całą tę część formularza, która obejmuje 
opis mieszkania oraz dwa pozostałe pytania przeznaczone dla 
pomieszczeń innych niż spisywane. 

ITI OPIS MIESZKANIA 1§18 1 

l Ob.rod spisowy Nr .............................................. 1 

Liczba załączonych dodatkowych formularzy A . 

Liczba załączonych formularzy D ............................ . 

Nr formularza B1 lub B1 ............................ .. 

W1aś.ciwe odpowiedri na pytania III-X wraz z symbolami ~yfrowymi należy zakreślić · obwódką, w odpowiedzi na pytanie II należy wpisać odpowiednie dane liczbowe. 

II. Wielkość mieszkania l § 20 l 

" 

Długość Szerokość Po~ 
w w wierzch~ 

Wyszczególnienie 
pornieszczeć w mieszkaniu 

metrach metrach nia w ml 

podać z jednym znakiem po 
przecinku 

Kuchnia z oknem 

l·· ...... J .. 
Pokoje 

•............. : ............•...............•.... •••-;-···············;···································· 

l) 

2) 

3) 

4) 
.......................... 

5) 

6) 

7) 

8) 

Inne izby 

············.·.···:::.:::::::::::r·············· 

............ t 

Razem powierzcl>nia izb 

·a d) ustęp 

"1 .. -.l ........................ ___ ................ . 
~ fl. ................... . 

~) 

Razem powierzchnia pomieszczeń 
nie będących izbami 

Ogółem powierzcl>nia ożyłkowa mieszkaDla 

m. Polożeule 
mieszkania i§2'f] 

X. w suterenie 

O. na parterze 

L na l piętrze 

2. na 2 piętrz_.ę 

3t na 3 oietrze 

4. na 4 piętrze 

S. na 5 piętrze 

6. na 6 pi~trze 
i wyżej 

7- na poddaszu 

IV, Stałe urządzenie 
kąpielowe 

w mieszkaniu~ 

L jest 

2. nie ma 

V. Wodoci~g ;§241 --
l. jest w mieszkaniu 

nie ma w mieszkaniu, ale miesz. 
kańcy korzystają z wodociągu 

2. wewnątrz tego budynku 

3. poza tym· budynkiem 

4. mieszkańcy nie korzystają 
z wodociągu 

VI. Ustęp i§25j -

'

l. jest w mieszkaniu spłukiwany 
2. jest w mieszkaniu niespłukiwany 

nie ma w mieszkaniu, ale miesz· 
kańcy korzystają z ust~pu 

3. wewnątrz tego budynku 

4. poza tym budynkiem 

VII, Zlew lub umywalka i§26l 

l t. jest w mieszkaniu 

nie ma w mieszkaniu zlewu 
ani umywalki, ale mieszkańcy 

1

2. korzystają ze zlewu wewnątrz tego 
budynku 

3. nie korłystają ze zlewu 

VIII. Gaz w mieazkaniu IT2'fl 
1. jest z sieci 

2. jest z butli 

3. nie ma 

IX. Centralne ogrzewanie __ 
w mieszkaniu l § 28 l 

1
1. je.st 

, 2. we ma 

X. Ciepła woda bież'ca 
w mieszkaniu l § 29 l 

l. jest ogrzewana poza mieszkaniem 

2. jest ugrzcwana w mieszkaniu 

3. nie ma 

Infonnącje o budynku, w którym znajduje się mieszkanie l~ 
(przepisać odpowiednio z formularza B, lub B,) 

XI. FormA własności budynku (przopisać z pytania II) 

a) Czyją własność stanowi budynek: l. instytucji 

Jeżeli budynek jest własnoicią instytucji -

b) nazwa instytucji, która jest wlaścicielem budynku 

c) resort, któremu ta instytucja podlega .............. . 

l. osoby prywatnej 

Jeżeli budynek jest własnością 010by prywatnej -

e) r:zy prywatny właściciel jest płatnikiem podatku 

gruntowego l tak l nie l 

f) łączna powierzchilia użytkowa wszystkich mieszkań 
znajdujących się w tym budynku 

l do llO-m~';-;-1-cP,.-o-na-d.,.l'"'IO.--m''-,1 

1 XII. Symbol roku bodowy budynku (przepisać z pytania V) 

RODZAJ POMIESZCZENIA NIE BĘDĄCEGO MIESZKANIEM 

l 2 l Gospodarstwo zbiorowe l § 31 1 UJ Obiekt ruchomy , § 32 ' PomieSzczenie prowizoryczne i § 33j 

............. "'"(;~~j·p~;,ri~~~~·p~~~~cy~~;)············ · ···· 

·····················(~~-g~~~·i.;;~·-~bi~~~~)·············· 
.............................................................................. 

(nazwisko i imio użytkownika) 

' 
················(~~·i"i,;;ię";,:ty;k~~i····:············ 



SPIS LUDNOŚCI 
Str. 2 . 

A 
OSOBYM~~ĄCESTALE ~~-lt-N_A_zw __ I_S_K_o __________ -i ________________________ i-____________ ~---------i------------------------~ 
PRZEBYW.UĄCE CZASOWO 2 l IMIĘ 
MIHlU tu st.alt (i był w momencie spisu obecny lub nieobecny), 
CZJ prub)wa aasowot 

Odpowiednie zakreślić obwódką 

Dla osób, klóre mieszkają tu stale, lec.z były llieobecDe, podać przya)'Dł 
llloobocoołd · · 

a) Nazwa miejscowości 

l. Mieuka. JtaJe - obecny 

Ja. Mieszka Kale - nieobecny 

2. Przeb!wa czuowo 

l. Mia.z.ka stale - obec::Dy. 

la. Mieszka ltaJe - nieobecny 

2. Prubywa czuowo 

l. Mieuka alole - obotay 

la .' Mieszka lble - nieobecny 
2. Przebywa UMOwo ,

l 

a dm 1------------ł a) ......... . .......... ... ................ .. ...... . .. a) ............................................. .. a) ............... .. ............................ .. . 

Dla osób, które 
przeby~ały tu 

młejsc:a ttałeao b) Ulica i numer domu 
uuoloabola 1---------,---j b) ......... ................ ........... b) ...... .. . .. ...... ... .... .. .................... .. b) ..................... ... ................ ~ ... .. . 

1--
6 

tuiOWO, wpisać: 1 ______ __Lc_J_N,-a_zw_a __ po_w_ia_t_u -------lrc:.!).:.; .. .:.;·===="-=-_.:.;;==+c:!)_.:;; .. :;.:":..:":.:.":;;"':;;·.:.; .. .:.: .. :.:. .. :.:.· "::;":;;" .:.:" .:.:"::."::;"'C:" :;.:" .:.:" !:."':.:."::j' ,_!C:!.)_:•.:.:" .:.:":;."'::."C:":;.:" :..:" .:.:" ::;"'::;":;;":;.:".:.:" ::."':;;":;;" .:.:" :..:" :.:.":;;"'::;"'I' 

-· lila k""J i. pnybyly 

St~k do powy ICJIPC)danłwa doalowqo J wpisać wszystkim osobom l 
l 

PW. Zakreślić obwódk': dla męskiej l. M, dla l>cńskiej 2. t. l. M 2. l - l. M 2. l +- l. M 2. z +-

l ~ -
l l l l l l 

Mlejoco ~ a) Nazwa miejocowojci (lub wpilat t•l4/l , 

'
;;~~~~~ b) W zaletnoki od ellarakten tej lliełiCOW06d 

12 kania matki w zakrdlić obw6dt4 l. miasto lub 2. wid 

e ~~:f~ c) Nazwa powiatu (obceao państwa) 

a) ....................................... ,--,-

b) 1. m1os1o 2. wieś L_ 
c) .. .... ..... .. .............. .. 

:: .. ·;·_ .. ~;;"""' ~:"~""1 l :: .. ·;: .. ~ ....... ;:"~""11 
c) ........... .. .......... c) ...... ... .. . ...... .................. ... . : !-

.... 1 = r 
Dla przybyłych tu w latach 1961-1970 poelat l•> Nazwa mi<j1cowolci 

14 lllle)lct _........ ..-- lb) Nazwa J>Ol"iatu 
(obc:elo pollatwa) 

a) .......................... .... ...... L_ 
b) ................................ ..... . ::··· ... ~~--~---~---·.·.· ·~~---·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.-.·.::·.1 .... ~1- :: · ··.::·.·.:·.:·.·.:: ·.::·.::·.:::::·.::·.: ·. ·.::·.:: ·.~1-

l l l 

'r---~-----~~~----------~,---'· l. TAK 2. NIE · ,__ l. TAK 2. NIE ,__ l. TAK 2. NIE +-

a) .......................... . .. .......... LJ_ a) ................. ......... .. .......... _1 _l a) .................. ... ...... .. .......... LL 
b) ...................... ...... ........ .. .. .. ......... b) ............ .................................... b) ........ .. ...................... .. .... ... .... . 

Nono .,.._ _,-, Poc!at ~ nazwę zakladu pracy 

-~~~~~c!.~~awr'~~= r-

[ j ~--_::_;:_:..-.._b_>"'_.:._"'_=_·_r-"'_· _;_:-_. _f_ ..... _ ...... __ (_ ... _._ ........ __ -_·+--------..... r~-1'=-t---------~.__=l :=ł------=----J._r.!_l-_, 
:i 

21 

-

Zaw6d w,koll)...,. w opłunym wytej zakładzie pracy 
Okrd.li' dokładnie wykooywanc ZĄjocie lub uJmowane stano 
wisko (pełnio._ funltcję) - patrz f 55 

a.- ....-... Wpilat jedno z okre'lcń podanych u doiu 
l str. formularza••) 

l _L l 
1-! III l 

l l l 
1--------------~-1---------------~ 

22 
'-

ł Joteli ptacuje w 1!>61~ pnoC) lu~ rololcuj op6ldzltllll 

~ ... ~~~~=·~ą~~~~a~~~t~j~~- ~~=l~ook~ie~m~,_wp~iuć~~·=zi=•M:.:.::.k~~~~~~~,~ ------------------------·f------------------------~------------------------4 
l la 

23 ~ N..,...,.._pną 
:t -; 

- ~ -~ 
24 :g l i -W JUlio clloroldono .,....._? (Sposób ~lnieoia jak w wier· 

-= 'O uu 2t••) _ ... 

25 . 
-11 

l 
l. stała 

-11 IT 
j_ r 

l. liiola l. IIIaia 2. -

26 
-
27 

2.oe-:wo l 2. IIUODOWI1 l 
l l l 

a ' .FM-~-------... ,_R~~~~~~-==~~~==~ttódm:U~u~t~==~·~a.•wllp~ •. ---1-----------------~--r-+--------~----------~r-r----------------------r-ł 1 l N~ sać: ~fftln'YIIITtl, tvłfQ inWGlJdzlcD, llypelłdiuM itp. 

i , --"' Grupa opołecma ••) -

F u~,....,..,...,., Wpisać. na czyim jest uttzymaniu 

28 ł (np. ojca, ".,w. bi'G/11 lip.) i wpisać nr tej osoby· 
~ Uwap-jeteli nie ma na tym formularzu osoby utrzymuj4Qej, 

, patrz l 63 Instrukcji 

Jetdl posiada wlt<tlllli Jeda rotbal - .....,..-, wskam lltlwaJ. 
29 ZakrdUć obwódq ~ z okrdleń 

Joteli posiada tylto Jeda r~ uódla• utrzymania, przeitrdUć rub
rykq na krzyt 

m praca 

iii niezarobk9we tródło 
m utrzymywanie 

L m praca 

iii niezarobkowe :!ródło 

m utrzymywanie 

B OSOBY TRWALE NIEOBECNE- Z POWODU N}.i.JXI, PRACY Itp. (KW!ej osobie wypełnić ponadto Blankiet Kontrolny Nr 2) 
Z ktOrym IOIPC)CbrN•·nn (=- Nazwa 
domo"71D - nri4;&a.Da. Przycyna Rok mi<;laco-NAZWISKO Nr oeo~~,. , ··- trNakj rdUć uroclzmia Stan wo4ci, Nazwa IZkoly, zakla- Grupa 

I IMIĘ -l do ałoWl' nieobecnolei Ob- <)'wilny w której du p,.c:y itp. apolecma•") 
.. OW4 W~· 
,.~ .. prubywa 

----
l 2 l 3 • 5 6 7 8 9 lO 

I ł t. M 
~ 

:LŻ 

-- -
21 l , M 

2. ż 

2.J - l. M 
2. ż 

L m praca 

I!J niezarobk~we :!ródło 
m utrzymywanie 

•J Oladlenia poziomu wybztałceola : 
wyb%<~ 

_",..._ 
----..---·~ ... -lub 
~W)Ihu· .. ,.._ 

• ... tcltu ukt>ly /'Oibi!IWOW} ·--• "". 1yllco cqtoł 
... - pUot .,., "71« 

L 

u-. Przy obdlm1acb • kropk4 ru. 
podaje się Iderunku wykszlalce. 
Dia w wienzu 16 



Str. 3 
[""Nr8 

l. Mieult& llalo- 0"-Y 

ta. Mielzka Jł:all - nieobecDy 
_2. Pnebywa _ .. _ 

l. Mlcszlca liiale-obecny 

la. Mieszka 1ta1e - nieobecny 

~ 2. Przebywa a:1:10wo 

l. Miazka ..... - o"-y 

la. Mlcszlcwllalo- !>ie<>becnY 
2. Przebywa aaowe 

l. Mieszka liiole - obecny 

lt. Mieszka liiale-nieobecny 

~ 2. Przebywa CZIIOWO 

l. Micuka llalo- o"-y 

lL Mieszka stale - nieobecny 

l 2. Przobywa .....,wo ~ 

a) ..•.•..............•..•.••................•....• "a) ••....•...•• ..•...•..................•.....•... a) ...... ...............••..•.•.........•.......... a) ....••......•••..•..................••..•...... a) ............................................... . 

b) ................................................ b) b) .... .. . ................•.....• .. ................ b) ..........••............•.•....•.•••..••••...... b) ••.•.....•.......•.....•....... ................. 

c) ... .... .................... ... ............ ...... c) •... ••••. ...••••••••.••••••••• ...••. ... ......... c) •••••••••...•••••..••... . .••••••••••...•• .••. ... c) ...••••••••••••...•••...•••..•••.••. .•.• ••...••• c) •. . ••..••••••.••••..••.•••••.•.•• ..•....•.•.••.. 

l. M 2. ż - l. M :Z.Ż l. M 2. ż l. M 2. ż l. M 2. ż 

l l l l l l l l 
a) ····································:--r-
b) l. .tUto 2. wid L

1
_ 

c) ... , ..•................................... 

a) ................ .. ........•...... . .... / __ a>-·-··············:·- .................. L_ a> ................ . .••.............. L_ a) ... ...... ..............•.. ... ...... L_ a> ... .. .... ••..•.•....... . .......... L 1_ 
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Str. 4. 
' OPIS INDYWIDUALNEGO (;OSPODARSTWA ROLNEGO 

Dla każdego indywidualnego gospodarstwa rolnego należy wypełnić odrębną stronę 4 formularza A. Jeżeli w danym mieszkaniu zamieszkuje dwóch lub więcej użytkowników indywidualnych go~podarstw 
'rolnych, to do spisania drugiego i następnych gospodarstw należy utyć dodatkowych formularzy A. Za indywidualne gospodarstwo rolne uważa się jednostkę gospodarczą stanowiącą całość organi:z.acyjoo
produkcyjną o powierzchni ogólnej co najmniej 0,10 ha (IQ arów) jeżeli chociaż w części uż:ytkowanajest rolniczo (to jest jako. grunty orne, ogród, sad, winnica, szkółka drzew, łąka, pastwisko, las i staw) i jeżeli 
stanowi przedmiot samodzieJneao indywidualnego użytkowania. 

Nazwisko i imię użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego 

. CZĘŚĆ I. POWIERZCHNIA GOSPODARSTW A 

W ponitszych tabelkach nalety spisać całkowitą powierzchnię gruntów, na których 
utytkownik gospodaruje, niezaletnie od tego czy grunty te stanowią jeden obszar 
ziemi, czy te.t składają się z kilku odrębnych części polotonych w rótnych miejscach 
(nawet na terenie róinych gromad, miast i osiedli), jak równie:! bez względu na to 
czy są one własnością utytkownjka lub któregoś z członków jego gospodarstwa do
mowego, czy te± są dziertawione lub użytkowane z innego tytUłu. 

A. Tytuł użytkowania gruntów w gospodarstwie . 
hektary l ary 

Grunty własne (bez gruntów oddanych w dzjerżawę, za odrobek lub odstą~ 

~4-~P'_·o~ny~c_h~z~i_oo~e~go~t~~u_ru~)~~~------------------------·I------I---
Gru!tty dzierżawione od Państwa (np. z Państwowego Funduszu Ziemi, 

2 PGR, administracji lasów państwo'A'}'ch itp.). Wymienić od jakiej instytucji 

~4~·~···=··-=·-=·=···=·-=·· ·=···=-=·"=-=·· ~~·=-·=--=··=···= .. ·=-·=·--=·--=-·=·~=··=·-~~=·· .. ·~~·-~=~"~:·~"~"-~"·~---1-~1~ 
Grunty dzieiżawione od osób prywatnych 

--1--"---:-:----:--.,..-:-:-:---------------
Grunty użytkowane z innego tytu,łu (np .. grunty służbowe, deputaty rolne 

4 służby leśnej, grunty otrzymane w dożywocie, za odrobek itp.). Wymienić 

z jalciego . 

Ogółem powierzchnia gruntów gospodorstwa (suma powierzchni 
z wierszy od l do 4) 

B. Sposób użytkowania gruntów w gospodarstltie 

l Grunty orne i ogrody warzywne 

2 Sady oraz szkółki drzew owocowych 

.3 Użytki zielone (łąki trwale, pastwiska naturalne) 

l. hektary l ary 

4 Razem użytki rołDe (suma powierzchni z wierszy l j odldo3) 

5 Lasy, zagajniki, szkółki drzew leśnych 

6 Stawy rybne 

7 Grunty pod zabudowaniami 

8 Pozostałe · grunty 

9 
Ogółem pllwierzchnia gruntów gospodarstwa (suma po_y<ierzchni 
z wierszy od l do 3 oraz od 5 do 8) 

hektary ary 

----

-

-

i-

CZĘŚĆ II. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

W poniższej tabelce należy spisać wszystkie zwierzęta gospodarskie znajdujące się 
w danym gospodarstwie rolnym, które stanowią własność użytkownika gospodar~ 
stwa lub któregoś z członków jego gospodarstwa domowego oraz sztuki przyjęte 
na wychów, opas lub przebywające w gospodarStwie z innego powodu. 

r:k ~ 

l Bydło 3 Konie 

la w tym krowy 

2 Trzoda chlewna 
4 Owce 

CZĘSC III. MASZYNrROLNICZE 

Jeżeli uiytkownik gospodarstwa 
rolnego posiada daną maszyn~ 

stanowiącą 

Lp. Rodzaje maszyn rolniczych jego wyląem, 
1wspólnq pryWatną 

włamość-
własność-

wpisać liczbę wpisać liczbę 
wszystkicb 

lllllSZ)'II wspólników 

a b 

l Siewniki zbofowe 
1--

2 Kosiarki 

3 Żniwiarki 

4 Snopowiązałki 

-
5 Kopaczki do ziemniaków 

6 Młocarnie z czyszczeniem 

7 Młocarnie bez czyszczenia ::><:: 
8 Parniki elektryczne >< 
9 Silniki el~ktryczne trójfazowe (woln~stojące) 

10 Silniki spalinowe 

11 Traktory (.pd<lać typ i serię) ...... .......................... 

12 Przyczepy traktorowe 

13 Wozy ogumione >< 

ZESTAWIENIE DLA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 
UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTW A ROLNEGO-§ 70 

Wypełnić na pOdstawie notowań w "Arkuszu pomocniczym dla sporządzenia zestawień" 

W tym osoby pracuJ~tce 
Nr 

Liczba w spisanym gospodarstwie osoby 
będącej wszystkich rolnym głównie 

głową OłÓb ' 
(i wyłl\(:znie) 

gospo- mleszk.IJtqcb stale ra=n poza tym 
darstwa w aospodarstwie (C+D+E) 

alównie dodatkowo gospodarstwem 
do mo- domowym rolnym 
wego 

(m) (a+ h) (b+ d+() (c +e) 

o A B c D E 

l 

................. .... ... (P~p;~·~~~t;y·~drl~i~i~i·;;d~~1············ 
(Podpis Rachmistrza Spisowego) 



Okręgowe biura spisowe utworzono w drugiej połowie października 1970 r. 
i rozwiązano z końcem stycznia 1971 r. 

Liczebność biur spisowych wzrastała w miarę nasilania się prac przy
gotowawczych i wahała się w granicach od 6-32 osób w wojewódzkich 
biurach spisowych, 3-18 w powiatowych biurach spisowych i 2-7 
w miejskich i gromadzkich biurach spisowych. 

Biura spisowe stopnia wojewódzkiego i powiatowego przyjęły w swojej 
strukturze organizacyjnej po!;lział na dwie sekcje, a mianowicie: 

sekcję organizacyjno-administracyjną, która zajmowała się przygotowa
niem spisu od strony organizacyjnej i zapewniała obsługę techniczną 

biura, 
sekcję kontrolno-instruktażową, która sprawowała nadzór nad przebie
giem prac spisowych i zajmowała się prowadzeniem instruktażu w te
renie. 

Bezpośrednie czynności spisowe wykonywali rachmistrze spisowi powołani 
przez komisarzy spisowych stopnia podstawowego. 

Wojewódzcy i powiatowi komisarze spisowi utworzyli pod swoim prze
wodnictwem komisje spisowe, złożone z przedstawicieli organizacji społecz
nych i politycznych oraz większych zakładów pracy znajdujących się na 
danym terenie. Zadaniem komisji było współdziałanie z komisarzami spiso
wymi na odcinku popularyzacji spisu i rekrutacji rachmistrzów. Dodać 
należy, że w sprawozdaniach z przebiegu spisu, na ogół negatywnie 
oceniano przydatność tego organu i celowość powoływania go w przyszłych 
spisach. 

Zadania aparatu spisowego 

Do najistotniejszych zadań terenowych biur spisowych należało: 
nadzorowanie akcji porządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nie
ruchomości, 

sporządzenie i aktualizacja wykazów nieruchomości i gospodarstw 
rolnych, 
przygotowanie pełnej dokumentacji podziału na stałe obwody spisowe 
i rejony statystyczne, 

- rozprowadzenie druków spisowych, 
- rozesłanie do zakładów pracy "kartek informacyjnych o zatrudnieniu" 

wraz z odpowiednimi instrukcjami, 
powołanie i przeszkolenie rachmistrzów, 
nadzór nad przebiegiem spisu, załatwianie reklamacji i rozstrzyganie 
spraw wątpliwych, 
przyjęcie i kontrola materiałów spisowych oraz przekazanie ich do 
Biura Spisów (bezpośrednio z powiatów), 

- wykonanie prac pospisowych. 
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Wydaje się celowe poświęcić w tym mteJscu kilka słów sprawie "kartek 
informacyjnych o zatrudnieniu". Jak pamiętamy w NSP 1960 r. rachmistrze 
w czasie obchodu przedspisowego pozostawiali te druki w mieszkaniu 
z prośbą o wypełnienie ich samodzielnie, bądź - w przypadku trudności 

w zakładzie pracy. Stopień dokładności wypełnienia tych druków był 
różny. a zatem i przydatność ich oceniono niejednakowo. 

W NSP 1970 r. postanowiono rzecz usprawnić i przerzucić obowiązek 
wypełniania "kartek informacyjnych o zatrudnieniu" na zakłady pracy. 
Biura spisowe miały, w związku z tym, obowiązek przekazać zakładom 

pracy na swoim terenie odpowiednie ilości tych druków wraz ze stosow
nym pouczeniem co do sposobu ich wypełniania. Zakłady pracy z kolei 
miały obowiązek druki wypełnić i doręczyć pracownikom, aby mogli 
je wręczyć w czasie wizyty rachmistrza w ich mieszkaniu. O rozmiarach 
tej pracy niech świadczy fakt, że zakłady miały wypełnić ogółem około 
10 mln kart. 

Przyjęcie takiego rozwiązania nie było trafne. Dla wielu zakładów pracy, 
szczególnie dużych, zatrudniaj<)cych liczną załogę, obowiązek wypełnienia 

kart stanowił duże dodatkowe obciążenie. Z tego względu wypełniano je 
często niedokładnie. ograniczając się nierzadko tylko do przystawienia 
pieczątki. Miały także miejsce przypadki nicdoręczenia pracownikom wy
pełnionych kart. 

Te wszystkie usterki sprawiły, że w sprawozdaniach z przebiegu spisu 
oceniano krytycznie zastosowane rozwiązanie i postulowano wprowadzenie 
w przyszłym spisie odpowiednich zmian. 

Rachmistrze spisowi 

Do bezpośredniego wykonania czynności spisowych zaangażowano po
czątkowo 216 tys. rachmistrzów (łącznie z rezerwą). Opierając się na 
doświadczeniach poprzedniego spisu postanowiono oprzeć nabór kandyda
tów na rachmistrzów przede wszystkim na zakładach pracy i szkołach. 

ponieważ dobrowolne zgłaszanic się kandydatów nie dało spodziewanych 
rezultatów. Nabór kandydatów. prowadzony w wymienionych środo
wiskach, przebiegał początkowo w większości województw z pewnymi 
oporami. Sytuacja uległa radykalnej poprawie po wydaniu pisma okólnego 
prezesa Rady Ministrów skierowanego do przewodniczących wojewódzkich 
rad narodowych. które zalecało nasilenic akcji werbunkowej oraz okazanie 
jak najdalej idącej pomocy organom spisowym. 

W tym samym czasie, tzn. w dniu 16 listopada 1970 r. zapadła decyzja 
rządu zalecająca skrócenia czynności spisowych do 2,5 dnia, tzn. zakończe
nie przed 13 XII. w związku z mającą nastąpić podwyżką cen. 
W związku z tym zaszła konieczność znacznego zwiększenia liczby rach
mistrzów. Dodatkowy nabór nastręczał również wiele trudności, zważywszy 
iż nastąpił prawie przed samym spisem. Nowo zwerbowanych rachmistrzów 
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należało jeszcze odpowiednio przeszkolić i zaopatrzyć w druki spisowe. 
W rezultacie dodatkowego naboru przeszkolono ogółem 257 tys. rach

mistrzów. z czego bezpośredni udział w spisie wzięło 240 tys. Analogicznie 
jak w spisach poprzednich, podczas pełnienia swych czynności. rachmistrze 
korzystali z ochrony prawnej przysługuj<!CCj funkcjonariuszom pai1stwo
wym. Za wykonaną pracę otrzymali nagrody stosownie do liczby spisanych 
jednostek. oraz dyplomy uznania. 

Organizacja szkolenia 

Szkolenic obj~ło cały aparat spisowy. W organizacji szkolenia wyko
n:ystano doświadczenia organizacyjne poprzedniego spisu oraz spisu prób
nego, wydłużaj<!C m.in. czas trwania kursów szkoleniowych do 5 dni. 
Utrzymano te same formy i terminy. a wi~c l-dniowe odprawy instrukta
żowe dla władz spisowych wszystkich szczebli i S-dniowe kursy szkoleniowe 
dla członków biur spisowych. wykładowców na kursach dla rachmistrzów 
oraz dla rachmistrzów spisowych. Obydwie formy szkolenia organizowane 
były systemem szczeblowym. 

W ostatniej dekadzie września i na początku października I<J70 r. 
odbyły si~ odprawy instruktażowe dla komisarzy spisowych wszystkich 
szczebli. a mianowicie w Biurze Spisów G l !S dla wojewódzkich ko
misarzy spisowych. bezpośrednio po tym dla powiatowych komi.sarz) 
spisowych /organizowane przez wojewódzkich komisarzy spisowych) i od
prawy komisarzy szczebla gromadzkiego. zorganizowane przez powiato
wych komisarzy spisowych. 

Przez cały październik organizowane były S-dniowe kursy szkoleniowe. 
W Biurze Spisów dla członków wojewódzkich biur spisowych 1 przeszkolono 
ogółem około 200 osób). w wojewódzkich biurach spisowych dla apa
ratu powiatowych biur spisowych oraz dla wykładowców na kursach dla 
rachmistrzów. 

W listopadzie powiatowc władzc spisowe przeszkoliły aparat gromadz
kich biur spisowych oraz zorganizowały kursy dla rachmistrzów spisowych. 

Ramowy program szkolenia został opracowany w Biurze Spisów GUS 
i przewidywał 1.apoznanie wszystkich uczestników szkolenia z celem i za
kresem tematycznym spisu. podstawami prawnymi i założeniami organiza
cyjnymi. przepisami instrukcji oraz praktycznym wypdnianiem formularzy 
spisowych. Przygotowano przykłady szkolcniowe i pytania kontrolne. które 
uczestnicy wypełniali na zakoi1czenie szkolenia. 

Podział na obwody spisowe 

W dotychczasowej praktyce przed kolejnym spisem dokonywano każdo
razowo podziału terenu kraju na obwody spisowe. Zmiany liczby obwo
dów oraz ich granic uniemożliwiały tworzenie szeregów dynamicznych dla 

75 



tych terenów i porównywanie wyników różnych sp1sow w skali tych 
obwodów, a także tworzonych z nich agregatów przestrzennych. 

Powstała zatem koncepcja dokonania, w ramach prac przygotowaw
czych do spisu, stałego uniwersalnego podziału, który byłby wykorzysty
wany przez wiele lat do różnych badań masowych oraz do przeliczania, 
w dowolnych układach, wyników spisów. Stworzona została sieć sta
łych jednostek terytorialnych, a mianowicie rejony statystyczne - jako 
podstawowe jednoslki ewidencji i dokumentacji statystycznej - i obwody 
spisowe - jako techniczne jednostki przewidziane dla potrzeb spisu pow
szechnego. Rejony statystyczne stanowiły wielokrotność obwodów spiso
wych, a obwód spisowy obejmował taką liczbę ludności, jaką normalnie 
przydzielano rachmistrzowi do spisu powszechnego, tj. około 200 osób. 

Podział na rejony i obwody - dokonany w 1968 r. - został utrwalony 
przy pomocy odpowiedniej dokumentacji. Na szczegółowych mapach na
niesiono granice rejonów i obwodów na tło granic administracyjnych, 
geodezyjnych i urbanistycznych. Sporządzono szczegółowe szkice sytuacyjne 
z zaznaczeniem m. in. szeregu znaków topograficznych oraz usytuowania 
poszczególnych budynków, z podaniem numerów nieruchomości. Dla 
ułatwienia dotarcia do dokumentacji poszczególnych rejonów i obwodów 
oraz dla ułatwienia wykorzystania tych materiałów, jako operatów lo
sowania do badań reprezentacyjnych, stworzone zostały ponadto pomocni
cze wykazy umożliwiające ustalenie numeru i adresu każdego rejonu 
i obwodu w nawiązaniu do każdej jednostki administracyjnej, jednostki 
urbanistycznej oraz do każdej mieJscowosct. Była to jedna z naj
większych prac, jakie dotychczas zostały wykonane w ramach przygoto
wań do spisów powszechnych i innych badań statystycznych.. Ogółem 
podzielono kraj na ponad 54 tys. rejonów statystycznych i około 180 tys. 
obwodów spisowych. 

Omawiane prace były poprzedzone akcją porządkowania nazewnictwa 
ulic i numeracji nieruchomości. Powtórzyła się sytuacja, na którą wska
zywaliśmy przy omawianiu poprzedniego spisu, a mianowicie brak syste
matycznie prowadzonych prac w tym zakresie, powoduje, że przed każdym 
podzielono kraj na ponad 54 tys. rejonów statystycznych i około 180 tys. 
obwodów spisowych. 

Spis próbny 

Spis próbny przeprowadzony został na dwa lata przed spisem pow
szechnym, w grudniu 1968 r. i objął 2 całe powiaty (pow. Rawicz 
w woj. poznańskim i pow. Rybnik w woj. katowickim) oraz we wszystkich 
pozostałych powiatach (miastach, dzielnicach) po 2 lub l obwodzie spi
sowym (jeden miejski, jeden wiejski). 

W powiatach spisywanych w całości, termin spisu (5 XII) był zbliżony 

do daty spisu powszechnego, dla zachowania w próbie możliwie wszyst-
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kich okoliczności towarzyszących właściwemu spisowi powszechnemu. Dla
tego też w tych dwóch powiatach utworzone zostały biura spisowe. We 
wszystkich pozostałych powiatach termin spisu próbnego przesunięto na 
datę późniejszą dla uniknięcia kolizji z terminami przeprowadzanego w tym 
okresie corocznego reprezentacyjnego spisu zwierząt. W tych powiatach 
ciężar przeprowadzenia spisu spoczywał w zasadzie na terenowych orga
nach statystyki państwowej. 

Obwody w tych powiatach zostały dobrane w sposób celowy, tak aby 
charakteryzowały specyficzne cechy terenu, które pozwoliłyby ujawnić 
wszystkie trudności metodologiczne, jakie mogłyby wystąpić w spisie. 
Ogółem przeprowadzono spis próbny w 1248 obwodach, obejmując 253,9 

tys. ludności, 63,0 tys. mieszkań i 23,2 tys. indywidualnych gospodarstw 
rolnych. 

Przed spisem próbnym postawiono następujące zadania: 
wypróbowanie formularzy spisowych, które zostały zmodyfikowane 
w stosunku do formularzy stosowanych w poprzednich spisach, 
wypróbowanie instrukcji spisowych, 

- sprawdzenie programów opracowania maszynowego, 
ustalenie stosunku ludności do niektórych pytań spisowych stawia
nych po raz pierwszy, np. dzietność kobiet, powierzchnia mieszkania, 
zdobycie doświadczeń organizacyjnych. 

Spis próbny dostarczył wielu wniosków. Usunięto m. in. z formularza 
spisowego pytanie o narodowość, a także wydłużono do 5 dni czas 
trwania kursów dla rachmistrzów. Praktyka spisu próbnego dowiodła, 
że w akcji naboru rachmistrzów należy oprzeć się przede wszystkim 
na pracownikach jednostek gospodarki uspołecznionej, młodzieży szkolnej 
i akademickiej. Koncepcja pełniejszego wykorzystania w tym celu gospodyń 
domowych i emerytów nie zdała w praktyce egzaminu. 

Popułaryzacja spisu 

Akcję popularyzacyjną prowadzono w szerokim zakresie i z dużym 
rozmachem. Program kampanii popularyzacyjnej został zatwierdzony przez 
Generalnego Komisarza Spisowego. Zgodnie z tym programem publiko
wano w prasie centralnej i terenowej informacje o spisie. w formie 
notatek, komunikatów, wywiadów. Radio i telewizja zostały również 

szeroko włączone do tej akcji, szczególnie w ostatnich tygodniach po
przedzających spis. W czasopismach GUS regularnie zamieszczano ob
szerne artykuły o charakterze metodologicznym i instruktażowym. 

Z okazji spisu wyprodukowano film krótkometrażowy pt. "Narodowy 
Spis Powszechny 1970 r." oraz kilka rodzajów przeźroczy o tematyce 
spisowej, które były wyświetlane we wszystkich kinach na terenie kraju 
w listopadzie i grudniu. 
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Podobnic jak przed poprzednim spisem. również i tym razem ukazały 
się na rynku papierosy. zapałki oraz zeszyty szkolne ze specjalnym na
drukiem, a poczta emitowała znaczki oraz specjalne karty pocztowe, które 
były w sprzedaży w miesiącach poprzedzaj<!Cych spis. 

W Biurze Spisów GUS zostały przygotowane broszury informacyjne: 
.,ABC Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r." i .,Narodowy Spis 
Powszechny materiały dla szkól" oraz teksty pogadanek dla radio
węzłów. Zobowiązano jednocześnie terenowe władze spisowe do spowodo
wania. aby materiały te były wykorzystywane w różnych środowiskach 

(szkołach, uczelniach, zakładach pracy itp.). jako materiał do przepro
wadzenia wykładów lub pogadanek. 

Ponadto we wszystkich miejscowościach kraju ukazały się obwieszczenia 
o spisie oraz barwne plakaty. W środkach komunikacji miejskiej rozle
piono nalepki o tematyce spisowej. 

Ostatnim akcentem popularyzacji spisu były odezwy do ludności, które 
rachmistrze wręczali mieszkaócom w czasie obchodu przcdspisowego. 

Przebieg spisu 

Jak JUŻ wspomnieliśmy na wstępie, obszerny zakres tematyczny spisu 
spowodował, że przeprowad1.ono go w dwóch terminach. a mianowicie: 
łącznie z doroc1.nym czerwcowym spisem rolnym, pfl.ćprowadzono spis 
budynków gospodarskich, a w pozostałym zakresie przeprowadzono spis 
w dniach od ~ do 13 grudnia 1970 r. 

Wzorem poprzednich spisów, omawiany spis został poprzedzony od
prawą przcdspisową. zorganizowaną przez komisarzy spisowych stopnia 
podstawowego, w dniach pomiędzy 2 4 grudnia, w której wzięli udział 

wszyscy rachmistrze. W czasie odprawy zostali oni zaopatrzeni w nic
zbędne druki i formularze spisowe. 

Następnic w dniach 5- 6 grudnia rachmistrze spisowi przeprowadzali 
obchody przedspisowe. Podczas obchodu weryfikowali zapisy figuruj<)ce 
na wykazie nicruchomości ( N-obw) i dokonywali odpowiednich poprawek. 
O wprowadzonych poprawkach mieli obowiązek informować komisarzy 
spisowych i uzyskać od nich akceptację. Ponadto doręczali w każdym 

mieszkaniu .,odezwę do ludności" informującą o celach i zadaniach 
spisu oraz "kartę pomiaru mieszkania", udzielając jednocześnie wska
zówek co do sposobu jej wypełnienia. Ostatnią czynnością w czasie ob
chodu przedspisowego było spisanie nie zamieszkanych zasobów mieszka
niowych (na form. U). 

Spis rozpoczął się w dniu 8 grudnia i trwał do 13 grudnia 1970 r. 
Stosunek ludności do spisu był pozytywny i życzliwy. 

W obiektach pozostających pod nadzorem władz wojskowych, resortu 
spraw wewnętrznych i resortu sprawiedliwości, spis przeprow<.~dzali rach-



mistrze specjalni, na podstawie odrębnych przepisów wydanych przez te 
resorty w porozumieniu .z Generalnym Komisarzem Spisowym. 
Odnośnie spisania osób odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz 

osób odbywających karę pozbawienia wolności przyjęto tryb postępowa
nia odmienny od dotychczasowego. 

Dla przypomnienia dodajmy, że począwszy od spisu powszechnego 
1931 r., we wszystkich spisach (tzn. również w 1950 i 1960 r.) wy
mienione grupy osób spisywały odpowiednie władze, w sposób scentra
lizowany, podając w publikacjach jedną globalną liczbę, w podziale według 
płci. 

W NSP 1970 r. zmieniono ten tryb i spisano wymienione grupy osób 
w miejscu stałego zamieszkania (w domu rodzinnym) podając źródło 

utrzymania, jakie mieli przed pójściem do wojska b<)dź przed osadze-
. . 

niem W WięZie111U. 
Przyjmowanie materiałów spisowych od rachmistrzów odbywało się 

w terminie do 14 grudnia. Po sprawdzeniu kompletności. poprawności 

zapisów na formularzach spisowych oraz prawidłowości sporządzenia ze
stawień zbiorczych ~ materiały zostały przekazane w dniu 16 grudnia 
do powiatowych biur spisowych. Powiatowe biura spisowe miały obowi<)zck 
dostarczyć całość materiałów spisowych bezpośrednio do Biura Spisów 
GUS. 

Opracowanie wyników 

Jak już wskazywaliśmy, zakres tematyczny spisu powszechnego był obszer
niejszy w porównaniu ze spisem poprzednim. Również i program opra
cowania wyników został znacznie rozszerzony i uwzględniał m. in. większą 

ilość grupowań oraz nowych. nic stosowanych dotychczas powiązań po
szczególnych cech, większą szczegółowość przekrojów terytorialnych itp. 
Pozwoliła na to, zastosowana po raz pierwszy do opracowania wyników 
spisu elektroniczna technika obliczeniowa. 

Pierwszą informację o wynikach wstępnych, opracowam1 na podstawie 
meldunków telegraficznych. podano do wiadomości w połowic stycznia 
1971 r. 

Następnie wydano szereg publikacji zawierających wyniki wstępne, któ
rych tu nie wymieniamy z uwagi na f~tkt. że w aneksic do publi
kacji podany jest wykaz publikacji zawierających wyniki poszczególnych 
spisów. 

Wyniki ostateczne w zakresie spisu budynków gospodarskich przepro
wadzonego o pół roku wcześniej. zostały odpowiednio wcześniej opraco
wane i publikowane w 1971 r. 
Ogółem wyniki spisu opublikowano w 124 tomach publikacji otwartych 

oraz w 1316 zeszytach wojewódzkich i powiatowych przeznaczonych do 
użytku służbowego. Całość zebranego materiału opracowano w 2.5 roku. 
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POISKA RZECZPOSPOLrrA LUDOWA 
GŁOWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURO SPISÓW 

11 
.. NARODoWY SPIS POWSZECHNY 

z c~a~aa ....-tmr. 

ProJekł 

~B1 

FORMULARZ DLA' BUDYNKU W MIEŚCIE LUB OSIEDLU lit .................... l 

Powlot -
OoWie ................. . 

Nr ..... . .......... .... . .............. 

i. Roduj badypku (obiektu) J § 83 / 

Formularze B, na1ety numerować kolejno w obrębie. obwodu spiso. 
wqo. 

l o.... ...:;~.-.:.~ ................. : ..... -.. :.:=.~.:-~] 

Dla biMao z a •Ie n Jr. a uao ...,.Jlllr.a (oWelr.ta llie ~ 
....,....._)..w,~ ~t r...wz B,. Lu.:e \~ycb doclatkow,ch formularzy 8,:: ....... 

- ' 
O ile nie wskazano i!W:Uj, to wewątrz ramki poszczesólnego py
tAnia nalety zalcreślić obwódq tekst wWciwej odpowiedzi wraz z jej 
SYJIIbolem cyfrowym . 

11. F01'818 wlasnÓód badrnJr.a l§ 84/ 

N.-yt. A wypeiDloaych dla~ bud)'Dku 

Bud)'llelr. mieszkaiDy l 2.. lhod)'lltk Dielllleablay a) Czyj11 własnojć stanowi budynek: l. IMtytuc:jl . 
2. ..Oby prywatBej 

10. wyłącznie mieszkalny 

11. mieszkalno-inwentarski lub miesz
kalno-gospodarczy typu wiejskiego 

30. -0IIIekt ale~~ 

•••• • • •• •• •••u~•;;w;;.;;•~;.;;.;·;.;;,;;;;; :•;;.;;.:•·~·;;;;.'-' " ''' '' '''' ' ' ' '' ''U 

Jeżeli budynek jest włunościll illltytaeji-

b) nazwa instytucji, lr;tora jest właścicielem 

budynku ... ... ............... ................ .. 

· ~) resort. któremu ta instytucja podlega 

t-- ....... ~········· · ·· ................................ . 

Jeżeli budynek jest własnością CI80by 
pryirataej - l 

d) nazwisko i imię prywatnego wl&ścicicla 

efCż:Y.iiiYWiiiiir .. wiiiśeicieC.ies(iiiiiiiikiiiii 
podatku gruntowego 

j tak j ni~ j 



Pytania od III do XI dotyczą budynków mieszkalnych oraz tych budynków niemieszkalnych, które przynajmniej w polowie użytkowane są przez gospodarstwa zbiorowe. 

Dl. Material ścian zewnętrznych i§8sl 

l . mur 

2. drewno 

3. mur prpski 

lliA. Materiał stro,Ów l § 86J 

l . niepalny 

2. palny 

3. mieszany 

IV. Materiał pokrycia dachu~ ' 

l. blacha 

2. dachówka 

3. eternit 

4. papa na podłożu niepalnym 

5. papa na po<Vożu palnym 

6. gont 

7. słoma 

inny {wpisać jaki) ................. , .... .. 

v. Rok budowy l§ .sal 
00. przed 1900 

17. od 1900 do 1917 

07. przed · 1918; ale nie wiadomo, czy 
przed 1900, czy od 1900 do 1917 

44. od 1918 do 1944 

50. od 1945 do 1950 

55. od 1951 óo 1955 

60. od 1956 .. do 1960 

65. od 1961 do 1965 

dla budynków wybudowanych 
po 1965 r. wpisać konkretny 

rok 19 ... 

XX. będący w budowie 

Vl. Wysokość IJodyuku l§ 891 

O. parterowy 

l-piętrowy 

l-piętrowy 

3-piętrowy 

'4- piętroWy 

S-piętrowy 

dla budynków wyzszych 

niż S piętrowe wpisać 

liczbę_ pięter ..... : ........ . 

VIi; Elektrycmość l§ 9 II 

t. jesi 

2. nie ma 

vm. WodoelU l§ 92·1 

l. budynek jest podłączony ·do .sieci 
.ogólnomiejskiej 

2. budynek jest podlączony do sieci 
innej 

3. urządzenie własne (lokalne) 

4. nic ma wodociągu 

IX. Kaballzacja l §' 94 l 

l. b_udynek jest podłączony do sieci 
ogólnomiejskiej 

2. budynek jest podłączony do sieci 
innej 

3. urządzenie własne (lokalne) 

4. nie ma kanalizaeji 

X. Gaz [§951 

l. z sieci <>gólnomiejskiej 

2. z sieci innej 

3. nie ma 

XI. Ceatralae opuwanle !§961 

l. z elektrociepłowni 

2. lokalne 

3. ·nie ma 

-t l 



Str. 2 form. Bt 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA BUDYNKU (OBIEKTU) miJ 
Dla każdego mieszkania, gospodarstwa zbiorowego, obiektu ruchomego lub pomieszczenia prowizorycznego, dla łl.łón!go wypełniono formulilrz A, przeznacza się na tej stronie j e d e n 

w i er s z, do którego nalety przepisać z formularza A odpowiednie dane. 

Nr l Nr 
fonn. miesz-

A kania 

a b 

Charakter 
pomiesuzenla 

wpisać: 
.,mieszkanie .. 

,.gospodarstwo zbiorowe" 
."obiekt ruchomy" 

,,pomicszcumie 
prowizoryczne" 

lnlorma<je z pierwszej strony formulana A Jnformac}e z zestawienia na trzeciej &tronie formulru-za A 

czy w mieszkaniu jest: liczba osób mieszkających .bile 

(użytkownika) ll<zbo ogółem _ wocl""'·- uatęp BU wozyst- osób Namoko l Imię loksto.. l l licz~ /liczba 
_ Izb powl<rzclmla -- opluldwa- z olod _ klcb przeby-

gospodarstwa zbiorowego miesz- mieszkania l (pyt. V) l (pyt. VI) l (pyt. Vlllj osób <zasowo 
nazwa 1 rodzaj w utyłkowa oy op•oanych wal4cyeb l ogółem 

kaniu w m
2 

4 

jdli na formularzu A 
zakreślario l)'lllbol 1, 

wplat "tok"; jdli zaladlono 
inny symbol, wpioac! t ... kc <-> 

' l 6 l 7 

I"ZePiS&C z zestawieni& 

z rubr. l l z rubr. 21 z rubr. 3 

lO 

wmi~z
kaniu 

w obiek
cie ru

w aospo-1 chomym 
dantwie łub w po-. 
zb1oro-. miesz-

wym czeniu 
prowizo
rycznym 

wpisać odpowiednio 
w zaletności od zapisu 

o charakterze pomieszczenia 

11 12 13 

l ................ ·················· l· ········--- ··················· .... ··············f ·····················1·················[ ................••............... 

1·········-··········-·1····-·············-·-··-········-- ·ł-······-··········1····-·-·····-····•····-···-······-········-······························ 

Ogólem w budynku 
Do ............. .. 
(oiepotnebne sludlit) t,:!' Z:~nUeszkarue" z rubr. J l r l 1 1 l l l l l l l 

suma zapisów "tak" 

··(:P<KiiiiS·o;;oiii .. iiiiżi<iiiiiiCCi .. <KiiiOWi<dZJ'f······-····· .............. (POdjjiO'Rii<iiiiiiiilia'ii~i·················-···· 



POISKA RZECZPOSPOLrl'A LUDOWA 
Gł.OWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURO srrsow • NAJlODOWY · SPIS POWSZECHNY 
· z dala 8 grudola 1970 r. 

PniiMt 

,--------F_D_RM__,ULARZ DLA BUDYNKU W. GROMADZIE· .l Nr.. .......... : .......... l 
Formularz B2 

Powlat ............................................................... . 
~ .......................................................... .. 
Mlelo<owo6t: 

a) nazwa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••..••.. 

b) rodu,i .................................... : ................... . 
(lip.: .w.._.~-:,.~ = ............................................. Nr~ 

Formularze B, należy numefvwać leolejno w obrębie obwódu spisowego. 

Dla ~ zamloszkaaeao . .budynku (obleltu ale bęąeeao 
bodyuklaa) ~ ~ odręliny formalarz B,. . · · 
O ile nic wskazano inaczej, to "!ewnątri ramki poszczególnego py· 
tania należy zabdlić obwódką tekst wła.!ciwej odpowiedzi wraz z jej 
symbolem cyfrowym. · 

n. Forma wlasuoid bad~~ 

Obwód ąlooW)' Nr 

Liczba za~ dodatkowych formulany B, ... : .... 

Nurnety formularzy A wypdnjooych. dla claJqo bu

dynku 

I. Rodzai llatłyab (olllektlt) li!!] 
z. lłu41Mt aJeaieookaloy 

a) Q;y)\ wlun-'6 ilanowl budynek: t . lenJtutli 
Z,osoby)I<)'WOIDej 

lłu41Mt ........ 
IO.~iomiazb!Dy 

II. mioszkaloo-inweulolll:i 
lub~ 
typu wieJskieao 

.......................................................... 
···;;~·~,;;~·~·;;p:;·~·~···· 

adtowia. iotonr.at itp. 

30. Ob!ekl ole ~ ....,_ ............. ............................................................ .. 
. Wpiut .euct .. ~ .... : ~..",.. WÓ$ ~110. 

lciell budyoek jest w~ '-lrlu<ll, -
b) nuwa iostytuc;j~ klmia jest wldc;cldcm bodynku 

c) r=rt, klónmu ta laslytuc;ja pOdlega ............. .. 

Ieieii budynek jest własnośclil osob)' PQ'Wiłtaef -
d) nawiskp i· imię prywatne&o właściciela 

c)·~··pry~t~;··~bkki~i-~t·~~··~tkQ 
&rontowego · 

. ~klruol 

Pytania od W do VIU d~ tyllco budynków micszlcalnycb oraz tych budynków niemicsŻicalnycb, Jctórri pńynajuimej vi polowic utyłkowane są przez gospodarstwa zbiorowe. 

ID. Małerial klan zewuętrmycb i §.SS l V, Rok budowy[[!!) . VI. W~ ~dynku . Vm. Zcopft~ "wodę j § 93 1 

t. mur 
z. drewoo 
3. mur prusld 

inny (wpioat JakO .................................. .. 

IV. Material polayda dacbu 1 § 87 l 

l. blacha 
:Z. dachówka 
3. e~ernlt 
4. papa oa podlotu niopaluym 
5. papa · .. podlotu palnym 

6. 10111 
7. Iloma 

E'3 l inny (wpisać jakl) ................................ . .. 

00. P.mdl900 
17. od 1!100 do 1917 
117. przed 1918,JI]eDie.wia

domo, czy przed 1900, 
"!'Y od 1900 do . 1917 

44. od-1918 do 1944 

50. od 194, do 1950 

55. od 19$1 do.'l9$$ 

60. od 19~ do 1!160 

65. od 1961 do 196$ 

dla budyaJcbw wy!ii. 
dowan,.:l,. pe 1965 1; 

~--ń>lt 19 ...... 
XX. ~ w budowie 

1 §~1 --
'--:-"" 

o. potterowy 

1-.~wy 

2-piettowy 

3-p~wy 
dla budynków~ 
rut· 3 piętroWe wpisać · 
~ pięier : ............. . 

ViJ. Elektryczność Jim 

~~:Ima l 

1. jtst w budyoku wodociąg sieciowy 

Z. t'.:J,~ynku ~- w!amo.:.. wodoclu 

·3. ==~ .. ~,.---
4. nio ma wOciod.,ir.,w .~Q ąa ~ 

nierucl>om<>ki,_oia4Dia ź-~do picla 

5.·w budynku ) '1111 lorallo:~ ·n;e ma 
ani wododQ1(1ai atudni l woc!4..zdatną do picia 



00 
.j::. Sb'. l r ..... B2 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA BUDYNKU (OBIEKTU) 1§971 
Dla kdcteao mieszkania, gospodarstwa zbłorewego, obiektu rocbomqo .lub pomieszczenia prowizorycznego, ·dla którego wypełniono formWarz A, przeznacza się na tej stronie je d e o 
wIersz, do któreao należy przepl .. t z formularza A odpowiednie dane. 

Nr l Nr 
form. miesz-

A kania 

• l b 

Cliorokter -
wpisać: 

,.m..ieukanie .. 
• .aospodarstwo zbiorowe'' 

.. obiekt ruchomy'' 
,,pooUc:szc:zenie prowizoryczDe'' 

Nuwlllto l Imię Jobtono (utytkownika) 

nazwa i rodDj .sospodarstwa zbioroweko 

Informacje z pierwsuj strony formulana A lnforma<je z zestawlenia na trzeciej strooJe formulana A 

liczba 
Izb 

miesz
kaniu 

czy w mieszkaniu 
jest: 

oeókm WSZJSI· osób liczba ~aba 

-=- wodoclu ~:n- & ded ~ czasowo 
mna (pyt. V) (pyt .. VI) (pyt. VIIJ: 

tniCSZ· 

liczba osób mJcszkających stale 

oaółem 

w obiek~ 
cie rucho

w gospo-.1 mym lub 
w miesz- darstwie w po-

kaniu lzbioro- miesz-
wym cz.eniu 

praw~ 
rycmym 

wl~~- l ostęp l pz l ~~=- ~;b 
kania . . ' . ' '. . l 
w ma fo~10 n;:_:~~~~ przepisać z zestawieni& w k~!u~~~;;~u 

jeśli zak,rdlono inny symbol, , o charakterze 
wpisać kreskę (-) rubr. llz rubr. 21 z rubr. ). pomieszczenia l 

s l 6 7 8 -~9--[· 10 Ił l 12 l 13 

EE i ~-- 1 ~'EE __ _ 
t===~---1===== 

ł--1-----l l 1----1 l 1--1--1-1--1--

tli , __ 
J..iczt. mieszkań o..-. .. llol1ob 

.,."_ 
__ , 

(IUID& zapiłów ,.micozkanic" w rubr. l) L-. --L----'---ł-,b;;uma;-;;;;zapdisów:;---1---...l..-....!---1---l.....___l____J 
.,tak" 
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POLSKA 'RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURQ SPISOW 

Projekt 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

z IlDia 8 grudDla 1970 r. 

Fomtulan D 

FORMULARZ DO BADANIA DZIETNOŚCI KOBIET l Nr .l 
(badaole metoq reprezentacyjq) 

Powlat . 

Miasto 

Osiedle 

Gromact. ... 

Fonnularz należy wypełnić tylko l · l 
dla kobiet do -70 roku życia 

(urodzonych w r. 1900 lub póL- Obwód Nr ~ 

niej). któn: są lub byly kiedy· 1.. -------------...1-
kolwiek w związku małt.eóskim 
- lj.ldla zamężnych, wdów, roz.. Nr fonnulana A, na którym 
wiedzionych i separowanych spisano kobietę obj~tą badaniem .... . 

l. Nazwisko i imię kobiety objętej badaniem .............. ..... ... .. ........................ ............................... .. ............. .. " . 

2. Stan cywilny (o4powicdnie zakrdlić obwódk~ l. Wdowa 3. Rozwiedziona 4. Scparo ..... 

3. Ile razy wstępowała w związek małżeński 

4. Rok zawarcia pierwszego małżeństwa . . 

S. Rok wygaśnięcia , ostatniego małżeństwa. Dla wdów podać rok śmierci męia, a dla rozwiedzio

nych i separowanych - rok ustania małteństwa. . . . . . . . . . 

........ .. ........ 

.......... .. ...... 

.................. 
6. W poniższej tabelce wpisać wszystkie uieci urodzone przez kobietę objętą badaniem według kolejności roczników uro

dzenia (od najstarszego). Dotyczy tylko dzieci tywo urodzonych. Jeśli nie miała dzieci- przekreślić tabelkę na krzyż. 

Rok 
Czy dziecko żyje 

Rok Czy dziecko tyje. 
Lp. Imię dziecka . Pł<ć urodzenia Wpisać Lp. Imio dziecka Pleć urodzenia Wpisat 

tak lub nie tak lub nie 

d 

LM LM 

2. ż 2. ż 

l. M l. M 

2. ż 2. ż 

1. M l. M 
10 

2. ż 2. ż 

l. M l. M 
11 

2. ż 2. ż 

l. M LM 
12 

2. ż 2. ż 

l. M l. M 
13 

2. ż 2. ż 

J. M· l. M 
14 

2. ż 2. ż 

Ogólna liczba żywo urodzonych dzieci 

w tym żyjących 
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7 Cechy podstawowo kobiety objętej badaniem i jej męża 

"_, ollkł<l _..... 

• Roi<-

Mlejoce-
b Odpo--

.. _ 1. Miasto 2. Wid 

l . w~ uk.o6czone 

1. Pornaturalne utoóczone 

l . Niepełne wymo 

4. Srednie ukollaone 

p- S • .l.uadnic:zC .zawodowe uko6czone ..,.._ 
6. NiepełnO lrednie • .,... ...... ...-- 7. Podstawowe uko6czone 

l . Niopdae podslawowe 

9. Samouk 

to. Umie: tylko ceytat 

11. Nie umie ~ ani pisać · 

Gl6ne- l.l'nl<:a 

• -- 2. Niezuobl:owc fródlo 
Odpo ............. - l. Utrzym,....,;e 

ZJUI<It- l . _z rolDlczydl 

• ~.....,....., --- 2.Zpozarolnic:>y<:h 

r -..,....,_ 
l. - f"a:yc:my 

2. l'n<:owai1t ...,ya1owy 

J. Wyton.,;o pncc -•aldaclc:q 

er,...,..._ 4. Prac.;. w OJ)an:iu o umo"' ~lub~ 
~ 

l --- S. Ul:ytkOWDil: PI>Odanlwa roineto 

6. Pomap utytkOWDikowl I"'IJ<)dantwa rolneao 

7. Prac.;. 110 ncbullri wluny 

l. Pomap pnc.u-nu Da rachunek wlurty 

Tę stronę wypełnić w oparciu o infor~ 
macje zamieszaone jut na form. A 

Jej .p 

t. Miasto 2. Wid 

l . Wyt:su ukoóczone 

2. Pornaturalne ukołiczoM 

l . Nóepdne wyiszo 

4. Średnie ukończone 

s. Zasadnicze zawodowe ukot.tczone 

6. Niepelne ·!rodnie 

7. Podstawo"Ne ukończone 

l. Niepełne pod"awowc 

9. Samouk 

10. Umie tylko c:zytat 

J 1. Nie umie czylat ani pisać 

l.l'nl<:a 

l. Niezarobkowe tródlo 

l . Utrzymywanie 

1. Z rolnic::eycb 

2. Z pozarolnk:zyd! 

l. Pncownik fizyc:my 

2. Pnc:ownik ~)'Iłowy 

J. Wykonuje praq Daklaclc:q 

4. Pracuje w oparciu o umowę prowizyjn' lub *"~ 
~ 

S. UtytkOWDil: ppodantwa rolneao 

6. Pornap utytkownitowi ppodantwa rolneao 

7. Prac::uje na rac:hwxk wlałny 

8. Pornap prac:~u na rachunek własny 

8. Jeśli kobieta objęta badaniem utytkuje gospodaniwo rolne lub ntlleiy do gospodarstwa domowego, l l 
w którym jest 11ŻY\l<Ownilt gospodarstwa rolnego - wpisać powierzchnię ogólną tego gospodarstwa ·· · ..... . ha .•. ... a 

·· ········~j,j;"";;;;;.;y·~~-·;,;j~ ········· 
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POUU. UECZPOSPOUT4 LUDO'\"A. 
Gt.O'#loln' uaz.ĄD STATYSTYCZNY 

lll!'RO SPISOW 

l=:_,;,.;, m • ] 

M 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

zdolał..,...lmr. 

prace uapełDiaj'ce 

Formularz U 
dla obwodu sp~ t! rao Nr D 

Z:Ę:STA WIENIE NIE ZAMIES4!(ANYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 

Nun i roduli llliej.scowoid 
- dotyczy tylko aromad 

Nuwa ulicy (placu) 
- dolya~ miast ·i osiedli 

oru. miejsct'lwoici \\o"iejskich, 
\\" których Występuje 

O.;Ołem w ob•od.dt 
Do przenitsinia 
(Q)epotrn:bnc sludlit) 

., 
ale

ru<l•o-

Budynki micszkalnt nie :r..amłeszkaoe 

liczba Pl"l)'czyna ainaalieszkl.l'lia 

l l :r';::PJ::~:m' ,:;s~~~~~.: okrdlcll wfu 
1. nowozbudo•·u~· 
l. zmiana lokatora 

mośd lmleszkail 
J. letniskowy 
4. w remoncie w. 

·-' łludynk.."' 

lub • pnyp.adk11 imlcj przynyay wpdał l)'mbol 

s·i =-W)'DlłeDlć koatnm, pnyą)'Dł 

Nie tamleslkaDe m.iesz.kaala w bucłynkacb mieszkalnych umieukanydl 

numer 

Dle• ....... - mleu· 
bU" 

·, ........ 

Uczba 
Izb 

pnyaysa niuaadeukula 
wpiut jedno l następuMC)'dl okrfłlali wnr. 
l prl.)"pit•nrm mu ł)'f"'bo'-

1. w budyaka aowo:a:budo~aJ• 
1. zmlllłll lokatora 
3. letDłskow 
4. w reDtODCie 

lub w prąpadkil inaej p~ wpłaat S)'Uibol 

51Wl'mleoltkoo_...,...,.. 

l 
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY W 1978 R. 

w Pol-
1978 r. 

')''').;. =~nffi.-
- etniego. 

II za, , ia techniki 
elektronicznej opracowanie wyników trwało 2,5 roku. Praktycznie, aby 
zapewnić dane do opracowania planu społeczno-gospodarczego na lata 
1'171 ---197 5 spis należało przeprowadzić w l 96 7 r. Przeważała wówczas 
opmia o colo\\ości zachowania rytmiczności spisowej porównywalności 

w czasie. Problct · k pozostal nadal otwarty. 
m i czyn n i kam t s taa'Wr·1r·rnemri-tTir-mrrzmtlrn-&rm~.lHII+iłil-łlmti 

szcgo spisu były potrzeby, które ujawniły sir; w wyniku zmian w 
administracyjnym kraju, wprowadzonym w czerwcu 1975 r. Likwidacja 
powiatów. wprowadzenie dwustopniowej struktury organów administracji 
terenowej, zmiany zasięgu terytorialnego i kompetencyjnego tych organów. 
a 1właszcza miast i gmin, stworzyły now<! sytuację. Posiadane szacunkowe 
dane o strukturze demograficznej i społeczno-zawodowej ludności okazały 

sir; nicwystarczaj<)ce i za mało dokładne. Podjęty przez GUS ogromny 
wysiłek przeliczenia niektórych danych NSP 1970 i bież<)cej sprawozdaw-
czości według nowego podziału terytorialnego jedynie częściowo złagodził 
ostrość problemu. W tej sytuacji zaszła konieczność przyspieszenia terminu 
i przeprowadzenia spisu w grudniu 1978 r. z jednoczesnym radykalnym 
skróceniem czasu opracowania wyników do l ,5 roku. 

Podstawy prawne 

Pierwszym aktem prawnym, który zainaugurował rozpoczęcie przygotowań 
do spisu była uchwała nr 100/76 Rady Ministrów z dnia 20 maja 
1976 r. w sprawie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszech
nego w 1978 r. W uchwale tej postanowiono, że spis zostanie przeprowa-
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dzony w 1978 r. i obejmie swym zakresem ludność i jej warunki miesz
kaniowe. 

Wspomniana uchwała powołała również Generalnego Komisarza Spiso
wego oraz wojewódzkich, miejskich i gminnych komisarzy spisowych, 
a ponadto uregulowała podstawowe zasady kierowania pracami związanymi 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu. Równocześnie w uchwale tej 
nałożono na niektóre resorty i terenowe organy administracji określone 
obowiązki związane z realizacją prac przygotowawczych. W szczególności 
uchwała zobowiązała Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochro
ny Środowiska do uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nierucho
mości, a terenowe organy administracji państwowej do sporządzenia wy
kazów nieruchomości według wytycznych i w terminach ustalonych przez 
Generalnego Komisarza Spisowego. 

W następnych aktach prawnych uregulowano sprawy mające istotne zna
czenie dla należytego przygotowania, przeprowadzenia oraz opracowania 
wyników spisu próbnego. I tak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 kwietnia 1978 r. w sprawie przeprowadzenia Narodowego Spisu Pow
szechnego w 1978 r. ustaliło dokładną datę Spisu oraz jego zakres. Jed
nocześnie w rozporządzeniu zobowiązano komisarzy spisowych do utworze
nia biur spisowych według zasad i w trybie określonym przez General
nego Komisarza Spisowego. 

Ponadto rozporządzenie postanowiło, że na wniosek komisarzy spiso
wych jednostki gospodarki uspołecznionej mają obowiązek zwolnić od 
pracy - z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na okres nie 
przekraczający 3 miesięcy pracowników powołanych do biur spisowych 
oraz na okres 16 dni roboczych pracowników powołanych na rachmi
strzów spisowych. 

Kolejny akt normatywny, a mianowicie uchwała nr 51 Rady Ministrów 
z dnia 17 kwietnia 1978 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia 
i opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. uregu
lowała zasady finansowania kosztów spisu oraz określiła zadania instytucji 
i resortów gwarantujące sprawne i terminowe przeprowadzenie Narodowego 
Spisu Powszechnego 1978 r. 

Oprócz delegacji imiennych, w uchwale nałożono na wszystkie urzędy, 

przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej, instytucje państwowe oraz inne 
państwowe i społeczne jednostki organizacyjne obowiązek współdziałania 

z Generalnym Komisarzem Spisowym i terenowymi komisarzami spisowymi 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu spisu. 

Ostatnim aktem prawnym podjętym również w dniu 17 kwietnia 1978 r. 
było zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów (MP Nr 15, poz. 52) 
wprowadzające obowiązek świadczenia usług przewozowych na rzecz Na
rodowego Spisu Powszechnego w okresie od 15 października 1978 r. do· 
15 stycznia 1979 r. Zapewnienie potrzeb transportowych miało dla spisu 
znaczenie podstawowe. 
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Zakres tematyczny 

Przystępując do ustalenia tematyki spisu oraz klasyfikacji spisowych, 
a także podstawo\\>)'Ch pojęć i definicji, Główny Urząd Statystyczny za
stosował praktykę stosowami przy spisach poprzednich. W grudniu 1975 r. 
przesłano ogólne założenia projektowanego spisu powszechnego do podsta
wowych użytkowników danych spisowych z prośbą o zgłoszenie uwag 
i propozycji dotyczących przyszłego spisu. Wystąpienie GUS spotkało się 
z żywą reakcją wielu instytucji. Zgłoszono ponad 100 tematów. w tym 
wiele nowych, nie badanych w dotychczasowych spisach. 

W oparciu o zebrane i usystematyzowane propozycje, Biuro Spisów GUS 
przygotowało wstępny projekt tematyki NSP 1978. Projekt ten przed
stawiono do przedyskutowania Programowej Komisji Spisowej powołanej 

zarządzeniem prezesa GUS z dnia 12 VI 1976 r. W Programowej Ko
misji Spisowej - poza specjalistami z GUS -- uczestniczyli przedstawiciele ' 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwa: Administracji. 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Obrony Narodowej, Oświaty 
i Wychowania, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Spraw We
wnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej. Centralnej Rady Związków Za
wodowych, Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, 
urzędów wojewódzkich. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Instytutu Badań Nad Mło
dzieżą, Gospodarstwa Społecznego, Geografii i Przestrzennego Zagospoda
rowania oraz Kształtowania Środowiska. 

W ramach Programowej Komisji Spisowej wyłoniono zespoły robocze, 
które dokonały wnikliwej oceny zgłoszonych tematów, mając przy tym na 
względzie dążenie do zachowania maksymalnej porównywalności z poprzed
nimi spisami, zaspokojenia społecznego zapotrzebowania na nowe informacje 
oraz możliwość porównania wyników spisu z danymi spisowymi innych 
krajów. 

Do zadań Programowej Komisji Spisowej należało również zaopiniowa
nie, przygotowanych przez Biuro Spisów GUS, definicji oraz klasyfikacji 
spisowych, a także programu opracowania wyników spisu. 

W efekcie wnikliwych dyskusji ustalono, iż będzie to narodowy spis 
powszechny ludności i jej warunków mieszkaniowych. W stosunku do 
poprzednich spisów zrezygnowano więc z przeprowadzania równoległego 
spisu rolnego oraz spisu budynków mieszkalnych. 

Dla charakterystyki ludności rolniczej postawiono jedynie pytanie o po
wierzchnię ogólną gospodarstwa rolnego, a także nowe, nie stawiane w po
przednich spisach pytanie o wkład pracy w indywidualne gospodarstwo 
rolne. 

Dla charakterystyki warunków mieszkaniowych postawiono kilka pytań 
dotyczących cech budynków, w których znajdowały się spisywane mieszkania. 

Zakres tematyczny spisu w swej podstawowej części nawiązuje do spisów 
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poprzednich, jak również do zaleceń ONZ i R WPG. Z tematów nowych, 
które zbadano w spisie po raz pierwszy wymienić należy inwalidztwo 
(prawne i biologiczne), przyczyny nieaktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym, główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego oraz tytuł 
zajmowania mieszkania. 

Program opracowania wyników wzbogacono w sposób istotny o proble
matykę struktur gospodarstw domowych i rodzin biologicznych. 

W badaniu reprezentacyjnym, opartym na lO~~ próbie mieszkań, zbadano 
migracje ludności oraz dojazdy do pracy i szkół. 
Szczegółowy zakres tematyczny zawierają przedrukowane w całości formu

larze spisowe. 
Na podkreślenie zasługuje fakt zasadniczej modyfikacji podstawowego 

formularza spisowego (form. A - mieszkaniowo-ludnościowy). Stosowany 
w dotychczasowych spisach formularz formatu A-3 był bardzo kłopotliwy 
w użyciu, co podkreślano wielokrotnie przy różnych okazjach. 

W Narodowym Spisie Powszechnym 1978 zastosowano zmniejszony 
o połowę formularz (w formacie A-4) starając się jednocześnie wykorzystać 
do maksimum jego powierzchnię. m.in. rozszerzając warianty gotowych 
odpowiedzi na szereg pytań zawartych na formularzu. Nowy formularz 
wypróbowano w spisie próbnym. U zyskane doświadczenia potwierdziły 

słuszność przyjętych rozwiązań. 

Organizacja aparatu spisowego 

Zgodnie z uchwałą nr l 00/76 Rady Ministrów ogólne kierownictwo 
spisem zostało powierzone prezesowi GUS prof. dr. Stanisławowi Kuzii'I
skiemu jako Generalnemu Komisarzowi Spisowemu. Zastępcami General
nego Komisarza Spisowego zostali mianowani: wiceprezes GUS -- doc. dr 
hab. Tadeusz Walczak i dyrektor Biura Spisów mgr Jan Bielec. Organem 
wykonawczym Generalnego Komisarza Spisowego było Biuro Spisów GUS. 

W terenie pracami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
spisu kierowali komisarze spisowi wojewódzcy. miejscy (dzielnicowi), gminni. 
Na szczeblu wojewódzkim funkcje te pełnili wojewodowie (prezydenci) lub 
wyznaczeni przez nich zastępcy, na szczeblu podstawowym naczelnicy (pre
zydenci) miast, naczelnicy dzielnic oraz naczelnicy gmin. 
Zastępcami komisarzy spisowych na szczeblu wojewódzkim byli dyrek

torzy wojewódzkich urzędów statystycznych, na szczeblu podstawowym -
pracownicy organów administracji określonego szczebla. 

Do bezpośredniego wykonania prac ciążących na komisarzach spisowych 
wszystkich szczebli, jako aparat wykonawczy tych komisarzy, były powoła
ne na ściśle określony czas biura spisowe, w skład których wchodzili: 

w województwach - pracownicy terenowych organów statystyki pań
stwowej, urzędów wojewódzkich oraz innych jednostek gospodarki uspo
łecznionej; 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO W 1978 R. 

Programowa komisja spisowa 

Biuro Spisów GUS 

Wojewódzkie biuro spisowe 



w jednostkach podziału administracyjnego stopnia podstawowego -
pracownicy urzędów terenowych organów administracji państwowej tego 
stopnia oraz innych jednostek gospodarki uspołecznionej. 

Miasta powyżej 20 tys mieszkańców oraz dzielnice miast zostały po
dzielone na okręgi, w których powołano okręgowe biura spisowe. W mia
stach tych wielkość okręgów była bardzo zróżnicowana, np. w Gnieżnie, 
Zabrzu i Bytomiu wynosiła średnio 11300 mieszkańców, około 20000 
mieszkańców w Wejherowie, Inowrocławiu, Bielsku Białej, 27300 mieszkań
ców w Rzeszowie. 

Na szczeblu wojewódzkim biura spisowe powołano w maju 1978 r. i funk
cjonowały do końca lutego 1979 r., natomiast na szczeblu podstawowym 
powołano w sierpniu 1978 r. i funkcjonowały do końca stycznia 1979 r. 

Skład biur spisowych powiększany był w miarę rozwoju prac spisowych. 
Założenia organizacyjne zawierały określone wytyczne dotyczące liczebności 
biur spisowych, a mianowicie: 
l) na szczeblu województwa docelową (szczytową) obsadę biur spisowych 

zróżnicowano (od około 40 do około 100 osób) przyjmując m.in. jako 
kryterium wielkość województwa; 

2) na szczeblu podstawowym założono obsadę składającą się z kierowni
ka biura, jego zastępcy, pracownika pomocniczego oraz takiej liczby 
członków, aby na każdego z nich przypadło: 

w gminnych biurach spisowych - 5-7 obwodów, 
w miejskich biurach spisowych nie podzielonych na okręgi 

7-1 O obwodów spisowych, 
w miejskich (dzielnicowych) biurach spisowych podzielonych na 
okręgi - 1-2 osoby na jeden okręg, 

- w okręgowych biurach spisowych - 7--10 obwodów spisowych. 
Bezpośrednie czynności spisowe w terenie przeprowadzali rachmistrze spi

sowi powołani przez komisarzy spisowych stopnia podstawowego. 
W poprzednim spisie powszechnym funkcjonowały na szczeblu wojewódz

kim i powiatowym komisje spisowe. Przed przystąpieniem do opracowania 
założeń organizacyjnych Narodowego Spisu Powszechnego w 1978 r. prze
prowadzono sondaż opinii wojewódzkich urzędów statystycznych na wiele 
tematów, w tym również na temat przydatności komisji spisowych. Wobec 
bardzo rozbieżnych opinii zdecydowano nie powoływać komisji na szczeblu 
podstawowym, a na szczeblu wojewódzkim pozostawić sprawę do uznania 
wojewódzkiego komisarza spisowego. W rezultacie komisję spisową powo
łano tylko w Pfocku. 

Zadania aparatu spisowego 

Zadania aparatu spisowego, uregulowane instrukcją organizacyjną, prze
widywały, że poszczególni członkowie wojewódzkich biur spisowych spra
wowali nadzór nad pracami spisowymi w przydziełonej im jednostce stopnia 
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podstawowego (podobnie zresztą jak w poprzednich spisach). Członkowie 
biur spisowych stopnia podstawowego nadzorowali bezpośrednio pracę 
w przydzielonych im obwodach spisowych. Przyjęto potocznie określenie, 

że byli oni "opiekunami" powierzonej im grupy rachmistrzów (5~7 na wsi 
i 7 -l O w miastach). Oznaczało to. że każdy .,opiekun" sprawował bez
pośredni nadzór nad praq rachmistrzów i ściśle z nimi współpracował od 
momentu odprawy przed obchodem przedspisowym. aż do zakończenia 

spisu. tj. do czasu przyjęcia od rachmistrzów materiałów spisowych i spo
rZ<!dzenia zestawień zbiorczych. 

Funkcja nadzoru to tylko jedna z bardzo wielu czynności i zadań. 
jakie miały do wykonania biura spisowe, które jednocześnic: 

dokonały aktualizacji podziału kraju na rejony statystyczne i obwody 
spisowe, 
sporządziły pełną dokumentację dla tego podziału (wykazy mieszkań. 

szkice sytuacyjne itp.). 
dokonały rozdziału i rozprowadzenia druków spisowych. 
przeprowadziły werbunek rachmistrzów spisowych. 
przeszkoliły aparat spisowy, 
nadzorowały przebieg spisu. a następnie przyjęły materiały spisowe od 
rachmistrzów i przekazały je nadrzędnym organom spisowym. 

·- sporządziły zestawienia zbiorcze i sprawozdania z przeprowadzenia 
SpiSU. 

Rachmistrze spisowi 

Stosownie do zaktualizowanego podziału na rejony statystyczne i obwody 
spisowe (l 55,7 tys.) powołano w październiku 193 tys. kandydatów na 
rachmistrzów. przewidując w tej liczbie niczbędną rezerwę. Kandydaci re
krutował i się z: jednostek gospodarki uspołecznionej (51. 70,,), uczniów szkól 
średnich (30.9'\). studentów ( 13.4':0 ), emeryci. gospodynie domowe. rolnicy 
itp. stanowili łącznie 4"". 

Werbunek kandydatów na rachmistrzów, oparty na dobrowolnych zgło
szeniach, już przy spisie próbnym okazał się założeniem nierealnym. Bez
pośrednie zgłoszenia ograniczały się do przypadków sporadycznych i z tego 
względu akcję naboru kandydatów trzeba było oprzeć o środowiska mło
dzieżowe i jednostki gospodarki uspołecznionej. Znalazło ,lo wyraz w od
powiednich postanowieniach zawartych w aktach normatywnych. a miano
wicie w uchwale nr 51178 Rady Ministrów. która zapewnić miała udział 
młodzieży szkolnej i akadcmick i ej oraz w rozporządzeniu RM z 17 kwietnia 
197X r. nakładającym na jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązek 

delegowania pracowników. 
Zakładano, że ułatwieniem w naborze rachmistrzów będą postano

wienia uchwały nr 51178 RM z dnia 17 kwietnia 1978 r. zobowiązującej 
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Ministra Oświaty i Wychowania oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki do zapewnienia udziału w pracach spisowych starszej 
młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej. 

Przed rozpoczęciem spisu liczba kandydatów zmniejszyła się o 6.5 tys. 
z następujących przyczyn: nie zostali zakwalifikowani po przeszkoleniu, 
zrezygnowali w trakcie szkolenia. zostali odwołani przez instytucję. z po
wodu choroby itp. W przewidywaniu takich okoliczności instrukcja or
ganizacyjna zalecała utworzenie grupy rachmistrzów rezerwowych (co 
najmniej 20°;;}. W większości województw rezerwa taka była w wysokości 
zgodnej z instrukcją lub nieco niższa. Ale miała miejsce również sytu
acja odwrotna (np. w Warszawie, gdzie utworzono zbyt nikłą rezerwę 

i z braku innego wyjścia musiano oddelegować pracowników Biura 
Spisów GUS). 

W czasie wykonywania swoich obowiązków rachmistrze korzystali z u
prawnień przysługujących funkcjonariuszom państwowym. Za swoją pracę 

otrzymali nagrody w wysokości stosownej do liczby spisanych jednostek 
oraz dyplomy uznania. 

Organizacja szkolenia 

Szkolenie prowadzone było systemem 3-szczeblowym: centralnie. w WOJe
wództwie i gminie. Szkoleniem na szczeblu centralnym objęto, stosownie 
do wielkości województwa, 5-12 pracowników wojewódzkich biur spiso
wych, którzy z kolei stanowili kadrę wykładowców na szkoleniu pozo
stałych członków wojewódzkiego biura spisowego i biur spisowych stopnia 
podstawowego. Na szczeblu podstawowym organizowano szkolenie kandy
datów na rachmistrzów. Czas trwania kursów szkoleniowych dla rach
mistrzów wynosił 4 dni, a dla członków biur spisowych ~· 5 dni. Nie 
organizowano odpraw instruktażowych dla komisarzy wojewódzkich, ogra
niczono się tylko do kilku telekonferencji. natomiast szkolenia i narady 
przeprowadzano z zastępcami wojewódzkich komisarzy spisowych --- dyre
ktorami wojewódzkich urzędów statystycznych. Komisarzy spisowych stopnia 
podstawowego przeszkolono na 1- lub 2-dniowych kursach organizowanych 
przez wojewódzkich komisarzy spisowych. 

Biuro Spisów przygotowało ramowe zasady organizacji szkolenia oraz 
szczegółowy plan zajęć, zgodnie z którym uczestnicy kursu zapoznali się z: 
celem, zadaniami i zakresem spisu, podstawami prawnymi i organizacyj
nymi, przepisami instrukcji i formularzami spisowymi. 

Opracowane zostały 3 przykłady szkoleniowe w wariantach: miejskim. 
miejsko-gminnym i gminnym, przy czym zalecano na szkoleniu dla rach
mistrzów rozwiązywanie tylko jednego przykładu, odpowiedniego dla terenu 
ich przyszłej pracy. Na pozostałych kursach szkoleniowych (dla członków 
biur spisowych i pracowników Biura Spisów) rozwiązywano wszystkie trzy 
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przykłady. Oprócz przykładów przygotowano zestaw pytań kontrolnych, 
które stanowiły praktyczny sprawdzian stopnia przyswojenia wiadomości 

teoretycznych. 

Podział na obwody spisowe 

Omawiając organizację Narodowego Spisu Powszechnego 1970 wska
zaliśmy na olbrzymią pracę wykonaną w ramach prac przygotowawczych 
do tego spisu, a mianowicie podział terenu kraju na stałe rejony sta
tystyczne i obwody spisowe. Po upływie kilku lat okazało się, że ten "stały" 
podział wymaga gruntownej aktualizacji. Wpłynęły na to zmiany w podzia
le administracyjnym kraju wprowadzone w 1975 r. oraz rozwój niektórych 
terenów, szczególnie miejskich. 

Pierwszym etapem aktualizacji podziału było uporządkowanie nazewnic
twa ulic i numeracji nieruchomości. Zgodnie z cytowaną na wstępie uchwa
łą nr 100 Rady Ministrów z dnia 20 maja 1976 r. prace te miały wy
konać terenowe organy administracji, a następnie sporządzić wykazy nie
ruchomości. Jak pamiętamy, przed poprzednimi spisami sprawa ta zawsze 
wymagała uporządkowania, gdyż w okresach międzyspisowych nie poświę
cano jej dostatecznie dużo uwagi. 

W inwentaryzowaniu braków w zakresie nazewnictwa i numeracji brali 
udział harcerze, na podstawie porozumienia zawartego przez Biuro Spisów 
z Kwaterą Główną ZHP. 

Mimo interwencji i monitów, porządkowanie nazewnictwa i numeracji 
przeciągało się i na niektórych terenach trwało prawie do momentu spisu. 
W trakcie spisu ujawniły się jeszcze pewne niedociągnięcia oraz fakty 
zastosowania prowizorycznych rozwiązań. 

Po wykonaniu tych prac można było przystąpić do aktualizacji sieci 
rejonów i obwodów. Uwzględniono wszystkie zmiany, jakie nastąpiły 
w ostatnich latach oraz podzielono od nowa na rejony i obwody te tereny, 
które ulegly intensywnej rozbudowie. Ponadto dokonano przeglądu i analizy 
wszystkich rejonów i obwodów w celu zwiększenia ich średniej wielkości, 

zlikwidowania słabo zaludnionych lub nie zamieszkanych, poprawienia 
kształtu i przebiegu granic. 

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji liczbę rejonów zmniejszono 
z 54 tys. do 30 tys., a liczbę obwodów z 195 tys. do 155,7 tys. Średnia 
wielkość rejonu wynosiła około 5 obwodów, a średnia wielkość obwodu -
320 osób: 

Zaktualizowana sieć rejonów i obwodów została utrwalona na mapach 
i wraz z dokumentacją kartograficzno-adresową stanowi w okresie między
spisowym stały operat losowania prób do badań reprezentacyjnych, który 
będzie systematycznie aktualizowany. 
Następny etap prac obejmował sporządzenie wykazów mieszkań. Należy 

podkreślić, że wykazy o takim stopniu szczegółowości były przygotowane 
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do spisu po raz pierwszy, bowiem dotychczas ograniczano się tylko do 
wykazów nieruchomości. W tym przypadku oprócz dążenia do zapewnienia 
kompletności spisu chodziło jeszcze o stworzenic podstawy do losowania 
mieszkań do badania reprezentacyjnego. Szkice sytuacyjne sporządzono tylko 
dla rejonów, zaznaczając na nich granice właściwego obwodu. 

Spis próbny 

Podstawą do przeprowadzenia spisu próbnego było rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie przeprowadzenia spisu prób
nego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszech
nego. 

Spis próbny przeprowadzony został w dniach od 7 do 13 grudnia 
1977 r. według stanu o północy z dnia 6 na 7 grudnia. na obszarze 
celowo dobranych 19 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego, 
usytuowanych na terenie województw utworzonych po l lipca 1975 r. 

Jak wspominaliśmy w poprzednim rozdziale. najkorzystniej jest, gdy tern1in 
spisu próbnego wyprzedza spis powszechny o dwa lata. Można wówczas 
postawić przed spisem próbnym znacznic szersze zadania. Można na przykład 
wypróbować tematykę spisu, gdyż pozostaje wystarczająca ilość czasu na 
wprowadzenie ewentualnych zmian i poprawek, w oparciu o doświad

czenia spisu próbnego. 
Decyzja o przyspieszeniu spisu powszechnego o dwa lata spowodowała, 

że uległ również przyspieszeniu o jeden rok termin spisu próbnego. 
Rezultat tych decyzji wpłynął na sprecyzowanie zadań, jakie postawiono 
przed spisem próbnym. 

Celem spisu próbnego było: 
zdobycie doświadczeń organizacyjnych, szczególnie cennych dla aparatu 
terenowego, zatrudnionego w nowo powstałych województwach, 
sprawdzenie. jasności sformułowania pytań na formularzach spisowych 
i przepisów instrukcyjnych, 
wypróbowanie formularza spisowego w zmodyfikowanym, zmmeJszo
nym formacie, 
wypróbowanie instrukcji i wykazów do symbolizacji materiału spisowego. 
wypróbowanie programów opracowania wyników. 

Popułaryzacja spisu 

Popularyzację spisu rozpoczęto w połowie 1977 r. artykułami o charakterze 
problemowym i instruktażowym na tematy metodologiczne i organizacyjne, 
zamieszczonymi na łamach .,Wiadomości Statystycznych". Celem tych arty
kułów było przede wszystkim doszkolenie terenowego aparatu statystycznego. 
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Ten nurt popularyzacji problematyki spisowej kontynuowany był aż do 
momentu spisu. 

Prasa codzienna i czasopisma popularne zamieszczały informacje o spi
sie w formie notatek prasowych. komunikatów, wywiadów itp. Zamiarem 
Biura Spisów było zamieszczanie w prasie formularza spisowego w całości 
wraz z komentarzem. Jednakże usiłowania w tym względzie nie dały re
zultatów, z wielką szkod<! zarówno dla usprawnienia samego procesu spi
sywania, jak i poprawności merytorycznej informacji ·uzyskanych w spisie. 

Bardzo dużą rolę, przede wszystkim z uwagi na szeroki zasięg odbior
ców. miała popularyzacja radiowa. Oprócz form oddziaływania podobnych 
do prasowych, tzn. komunikaty, wywiady, informacje, uwzględniono pro
blematykę spisową w specjalnych audycjach radiowych m.in. w cyklu po
wieściowym .. W Jezioranach". N i e mniej szeroki zakres popularyzacji zasto
sowano pr1y pomocy telewizji. 

Podjęto również kroki zmierzające do przybliżenia społeczeństwu pro
blematyki spisowej poprzez film. Na kilka tygodni przed spisem ukazał 
się krótkometrażowy film zatytułowany "Spis", przeznaczony do wyświe

tlania jako dodatek przed seansami filmowymi. Pod względem komunika
tywności film ten nie spełnił chyba swego zadania, był bowiem dość trudny 
w odbiorze, utrzymany w konwencji luźnych wypowiedzi naukowców 
pr7erywanych wstawkami filmowymi. nic zawsze związanymi bezpośrednio 
z przygotowaniami do NSP. 

W porozumieniu z M inistcrstwem Ł<)czności wydana została karta pocz
towa z okolicznościowym nadrukiem, która ukazała się w sprzedaży na 
kilka miesięcy przed sp1scm. 

Również na kilka miesięcy przed spisem ukazały się w sprzedaży za
palki ze specjalnymi etykietami informuj<)cymi o zbłiżaj<)cym się terminie 
spisu powszechnego. 

Przygotowany został ponadto plakat spisowy i trzy rodzaje nalepek 
propagandowych. Nalepki informowały o zbliżaj'!cym sic; terminie spisu. 
a jedna z nich zawierała apel do społccze11stwa o zgłaszanic się do 
ud;iału w spisie w charakterze rachmistrza spisowego. Nalepki te były 

eksponowane w miejscach publicznych oraz w telewizji. Dodać należy. ic 
apel do społcczclistwa o /głaszanie -.ię do ud/iału w NSP w charakter;c 
rachmistr;ów był publikowany zbyt późno (na poez<)tku listopada), kiedy 
już nabór kandydatów na rachmistrzów był zakończony. 

D<!Ż<)c do wykorzysta.nia wszelkich możliwych form popularyzacji spisu 
zadbano n·l\vniei o przygotuwanie odpowiednich materiałów informacyjnych 
dla środowisk młod;ieiowych . 

. \nalogicznic jak w "JSP 1970 i tym razem opracowano popułarn<! bro
szurkę zawicraj<)e<! ważniejsze informacjL' dotycz4ce lematyki Narodowe)!O 
Spisu Powszechnego l 97X, jego znaczenia i przydatności dla gospodarki 
narodowej i polityki społecznej pal1stwa, organizacji prac spisowych ora; 
proponowanych l'orm pomocy młodzióy \\' przeprowadzeniu akcji spisowej 



Broszurka pomyślana była jako materiał pomocniczy dla nauczycieli szkół 
ogólnokształcących i zawodowych do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą 
na lekcjach wychowania obywatelskiego we wrześniu, tj. w momencie 
nasilenia kampanii popularyzacyjnej. 

Oprócz wspomnianej broszurki wydano folder informacyjny zawierający ~ 
w bardzo syntetycznym skrócie ·-- najważniejsze informacje o Narodowym 
Spisie Powszechnym. Folder został rozprowadzony do biur spisowych stopnia 
podstawowego i wyłożony w urzędach gmin i innych miejscach publicz
nych uczęszczanych przez ludność. 
Końcowym akcentem popularyzacji spisu były obwieszczenia wojewódz

kich komisarzy spisowych rozlepiane na terenach poszczególnych woje
wództw oraz odezwy do ludności. Odezwy wręczali mieszkańcom rachmistrze 
spisowi podczas dokqnywania obchodu przedspisowego w przydzielonych 
im obwodach spisowych. 

Na zakończeuie wspomnieć należy o publikacji popularyzującej NSP 
1978 zatytułowanej "Narodowy Spis Powszechny 1978 ~ metodologia 
i organizacja" wydanej w ramach serii wydawniczej "Biblioteka Wiadomości 
Statystycznych". 

Przebieg spisu 

Ostatnim akcentem kończącym przygotowania do NSP 1978 był obchód 
przedspisowy i odprawa przedspisowa. 

Obchód przedspisowy poprzedziły spotkania "opiekunów" z rachmi
strzami, które odbyły się w dniach 30 listopada i l grudnia, tj. na ty
dzień przed spisem. Celem tych spotkań było wręczenie rachmistrzom nie
zbędnych materiałów oraz udzielenie dodatkowych wskazówek na temat 
prawidłowego przeprowadzenia obchodu, który odbył się w dniach po
między 2 a 4 grudnia. Celem obchodu było zapoznanie się rachmistrza 
z przydzielonym terenem. Przed wyruszeniem w obchód rachmistrze otrzy
mali wykazy nieruchomości i mieszkań. Były to dla nich podstawowe 
materiały informacyjne o terenie, zawierające adresy wszystkich mieszkań, 
pomieszczeń i gospodarstw zbiorowego zamieszkania podlegaj<jcych spisaniu 
w danym obwodzie spisowym. Obok tego niektórzy rachmistrze otrzymywali 
szkice sytuacyjne dla swojego obwodu. 

Poza dokładnym sprawdzeniem zapisów na wykazach nieruchomości, 

zadaniem rachmistrzów podczas obchodu przedspisowego było spisanie nie 
zamieszkanych zasobów mieszkaniowych na formularzu oznaczonym li
terą "C". W każdym mieszkaniu rachmistrz pozostawiał odezwę informu
jącą o celach i zadaniach spisu oraz formularz pomocniczy z prośbą 
o wpisanie na nim powierzchni mieszkania oraz informacji o zatrudnie
niu każdego pracującego domownika. 

Konieczne jest tu kilka słów wyjaśnienia w sprawie formularza po
mocniczego. Formularz pomocniczy był połączeniem (wprowadzonym dla 
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oszczędności papieru) dwóch odrębnych druków zastosowanych w NSP 
1970, tzfl. ,.karty informacyjnej o zatrudnieniu'" i .. karty pomiaru mieszka
nia'" .. .Kartę informacyjną o zatrudnieniu" wypełniały wtedy zakłady pracy, 
a ,.karty pomiaru mieszkania" wypełniali mieszkańcy, dokonując uprzednio 
dokładnych pomiarów samodzielnie lub przy pomocy rachmistrza. 

W N SP 1978 zastosowano inne rozwiązanie. Informacje o zatrudnieniu 
wpisywali sami zainteresowani na jednej stronic formularza pomocni
czego, a na drugiej wpisywali powierzchnię zajmowanego mieszkania 
na podstawie odpowiednich dokumentów. Nie wymagano przeprowadzania 
dokładnych pomiarów, chyba że wymagały tego okoliczności, jak np. brak 
dokumentów lub nieznajomość zajmowanej powierzchni. 

Po przeprowadzonym obchodzie rachmistrze ponownie spotkali się ze 
swymi "opiekunami'" na odprawie przcdspisowej. Tym razem celem spotkania 
było omówienie poprawek wprowadzonych przez rachmistrza ·- w wyniku 
konfrontacji ze stanem faktycznym -- na wykazie nicruchomości i mieszkań, 
a nast~pnic wylosowania, na tymże formularzu. mieszkań do badania re
prezentacyjnego migracji oraz dojazdów do pracy i szkół. Do tego badania 
zastosowano osobny formularz oznaczony literą .. B". 

Wojewódzkic biura spisowe przekazały do biur spisowych stopnia pod
stawowego wykazy wylosowanych centralnie dla każdego obwodu dwóch 
liczb określających początek losowy numerów formularzy. 

Spis rozpoczęto w ustalonym terminie. tzn. 7 grudnia. Nieliczne były przy
padki, gdy rachmistrze z przyczyn obiektywnych nic zgłosili się do przepro
wadzenia spisu. W takiej sytuacji zastępowano ich rachmistrzami rezer
wowymi. We wszystkich biurach spisowych stopnia podstawowego odbyły się 
po pierwszym dniu spisu spotkania rachmistrzów z "opiekunami'". Do zor
ganizowania takich spotkań kierownicy biur spisowych stopnia podstawo
wego tostali zobowi<!zani przepisami instrukcji organizacyjnej. Chodziło 
bowiem o to. aby sprawdzić prawidłowość dokonywanych przez rachmi
-;trzów zapisów. udzielić wyjaśnień i wskazówek, a tym samym uniknąć 

powtarzania przez rachmistrzów tych samych błędów. wynikających z nie
zrozumienia przepisów instrukcyjnych. 

Spis trwał do 13 grudnia i zakończył się w terminie. Ludność była 

. przychylnic ustosunkowana do spisu. życzliwie przyjmowała rachmistrzów 
i chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytani<!. 
Trochę niepokoju, zwłaszcza u starszych osób w miastach posiadaj<!cych 

dość duże mieszkania. wywołało pytanic o inwalidztwo biologiczne. rozu
miane jako poważne ograniczenie zdolności do wykonywania podstawov.'Ych 
funkcji życiowych. Osoby te obawiały się ewentualnego przeniesienia do 
domu starców. Dla usunięcia tych nicporozumień trzeba było wielu wyja
śnień i pr7ekonywania zainteresowanych o przestrzeganiu zasady zachowania 
tajemnicy statystycznej. 

Mimo tej niew<!tpliwie życzliweJ atmosfery trzeba było przezwyciężyć 
trudności natury obiektywnej. które komplikowjtły lub wręcz paraliżowały 
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prace spisowe. Wysokie zaspy śniegu na terenach wiejskich powodowały, 
że trzeba było uciekać się do korzystania z podwód, jako jedynego 
w tych warunkach środka lokomocji. Ponadto systematyczne wyłączanie 
prądu uniemożliwiało wykonywanie czynności spisowych. 

W tej sytuacji ustalone przez rachmistrzów (podczas obchodu przedspi
sowego) precyzyjne harmonogramy odwiedzin w kolejnych mieszkaniach 
w celu przeprowadzenia spisu okazały się nierealne. W rezultacie rach
mistrze realizowali swój plan przeprowadzenia spisu w obwodzie niejedno
krotnie z kilkugodzinnym opóźnieniem. Nierzadko zastawali drzwi zam
knięte. Z kolei mieszkańcy, zniecierpliwieni nicpunktualnością rachmistrza, 
zgłaszali się do biur spisowych reklamując fakt nieprzybycia rachmistrza 
i prosząc o spisanie. Stąd m.in. wzięły się dość liczne reklamacje. 

W obiektach pozostających pod nadzorem władz wojskowych oraz spraw 
wewnętrznych spis przeprowadzali specjalni rachmistrze spisowi, wyzna
czeni przez odpowiednie władze. Dla osób odbywających zasadnicZ<! służbę 
wojskową oraz dla osób odbywaj<!cych karę pozbawienia wolności przyjęto 
tryb postępowania analogiczny jak w NSP 1970. 

Od momentu zakończenia spisu do 16 grudnia "opiekunowie" przyjmo
wali od rachmistrzów teczki z materialami spisowymi. Zadaniem .. opieku
nów" była pełna, wnikliwa i szczegółowa kontrola kompletności tych ma
teriałów oraz kontrola rachunkowa zestawienia zbiorciego. które sporn)dzał 
każdy rachmistrz dla swojego obwodu spisowego. 

Następnie biura spisowe stopnia podstawowego przekazywały całość ma
teriałów spisowych do wojewódzkich biur spisowych, których zadaniem 
było sporządzanie zestawień wojewódzkich oraz dostarczenie kompletu ma
teriałów do Biura Spisów GUS. 

Spis kontrolny 

Po raz pierwszy w polskiej praktyce spisów powszechnych, bezpośred

nio po zako!lczcniu spisu powszechnego 1978 r., przeprowadzono pospiso
we badanie kontrolne. Badanic przeprowadzono na terenie C<lłego kraju 
w 160 dobranych losowo obwodach spisowych. 

Celem badania kontrolnego było ustalenie dokładności ujęcia w spisie 
stanu ludności zamieszkalej w mieszkaniach. a także liczby i wielko.~ci 

micszka!l. Pominięto w badaniu osoby zamieszkałe w gospodarstwach zbio
rowych stanowi<)Ce 2.5",. ogólnej liczby ludności. 

Spis kontrolny przeprowadzony został przez pracowników wojewódzkich 
biur spisowych. Polegał on na powtórnym wnikliwym przeprowadzeniu 
wywiadu we wszystkich mieszkaniach na terenie wylosowanego obwodu. 
a następnie na skonfrontowaniu zebranych informacji 1 odpowiednimi da
nymi ze spisu powszechnego oraz z materiałami ewidencji ludności. Uzys
kane informacje z badal)ia kontrolnego poddawane są wnikliwej anali;ie 
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i bezsprzecznie będą służyć organizatorom przyszłego spisu powszechnego, 
m.in. do podjęcia decyzji czy i na ile należy wiązać spis powszechny 
z ewidencją ludności. 

Opracowanie wyników 

Informacja o wynikach wstępnych uzyskanych w drodze ręcznego su
mowania zestawień wojewódzkich została opracowana 18 l 1979 r. Ofi
cjalny komunikat zawierający wyniki wstępne ukazał się w prasie 30 I 1979 r. 

Postanowienia o charakterze prawnym nałożyły na GUS obowiązek 

opracowania wyników spisu w następujących terminach: 
do 30 VI 1980 r. w zakresie niczbędnym do opracowania S-letniego 
planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 1981-1985 (około 
60" o całości), 

do 3 l III 1981 r. -- w pozostałym zakresie. 
Przyjęcie takich ustaleń oznaczało konieczność opracowania wyników w ciągu 
L5 roku od daty przeprowadzenia spisu, tj. w terminie o l rok krótszym 
w stosunku do spisu poprzedniego. 
Dodać należy, że w stosunku do spisu poprzedniego program opraco

wania wyników został znacznie rozszerzony o nowe korelacje cech, w szcze
gólności dotyczących gospodarstw domowych i rodzin biologicznych, a także 
bardziej szczegółowe przekroje terytorialne. 

W celu przyspieszenia prac i przynajmniej częściowego rozwiązania trud
ności kadrowych i lokalowych zdecydowano się na przeprowadzenie sym
bolizacji systemem zdecentralizowanym. Zorganizowano w tym celu odpo
wiednie biura spisowe przy WUS w Łodzi i w Radomiu. Nadzór mery
toryczny nad całością opracowania sprawowało Biuro Spisów GUS. Rów
nież w systemie zdecentralizowanym przeprowadzono opracowanie maszy
nowe w kilkunastu ośrodkach na terenie kraju. Natomiast materiały z ba
dania reprezentacyjnego opracowano centralnie w Warszawie, stosując po 
raz pierwszy analizator optyczny, tj. odpowiednio zasymbolizowane infor
macje odczytywane były wprost z formularzy spisowych i rejestrowane 
w pamięci maszyny elektronicznej. · 

Wszystkie informacje uzyskane w spisie zostały utrwalone na taśmach 
magnetycznych i w pełni skontrolowane, co umożliwi w każdej chwili 
ewentualne dalsze ich przetwarzanie. 

Wyniki spisu publikowane są w formie tablic wynikowych (przeznaczonych 
do użytku służbowego) i publikacji tzw. otwartych, przeznaczonych dla sze
rokiego kręgu odbiorców i obejmują łącznie około 38 000 pozycji publika
cyjnych. 



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURO IPISÓW 
Formularz A 

NARODO.'IYY SPIS POWSZECHNY 
% dnia 7 srudnla 1978 r . Ił Województwo •.............. .. .•. .•.•.......... 

~~~~ ······················ · · ·· · · ·· · ····· · ············:· 
Miejscowość .•.•.•.•.... .•. .. .... , ............ . 

•u-

""'UJ 
Ulica · (plac) ........ . 

Nr. .................... Nr ......... . 
niwuc:homokl mł•tklnł& 

FOR~ULARZ MIESZKANIOWO-LUDNOŚCIOWY ~ 

Dla kaidego z a m i e s z kan e 1 o 
mieszkania, obiektu ruchomego lub" ~ 
mieszczenia prowizorycznego nalei:y wy· 
pełnić odrębr:ay formul'*'z A. 

Liczba załączonych dodatkowych 

formularzy A 

Obw6d spisowy Nr .................. . 

KoleJny numer 

bu~_I!'Iku w obwodzie . ........... . . 

l Mleszk~nie 
RODZAJ ZAMIESZKANEJ rJ'-ED:;_;_N_;O_;S_;T..;,K;,;,I ______ ~--..,.--,.--, 

l Obiekt ruchom.y ........ ;.;,j;;j"""'" l 2 l l Pomieszczenie prowizoryczne ........ ;.;.;~ ....... 1 3 

Nazwisko i imię lokatora (uiytkownika) .............. .. .......................................... ...... ............. .. 

OPIS MIESZKANIA 
W PYT. l l 11 WPISĄĆ OOPOWIEONIE DANE LICZBOWE ; W PYT. 111-X ZAKREŚLIĆ OBWÓDKĄ WŁAŚCIWY SYMBOL. 

.l. Powierzchnia uiytkowa 
(ogólna) mieszkania 

Wpisać powierzchnię użytko
wą (ogólną} całego mieszkania 
w pełnych m2 

F~wierzchnia użytkowa jest sumą powierz
chni wszystkich znajdujących się w obrębie 
mieszkania pomieszczeń, tj. pokoi, kuchni 
z oknem lub bez okno, izb pustych lub 
wykorzystywanych sezonowo, przedpokoju. 
łnzienki, ustępu. spiżarni (komory), we-
randy oszklonej itd. 

11. Liczba izb w mieszkaniu 

~ 

a) pokoi 

b) kuchni z oknem, 
o powierzchni 4 m2 

i większych 

~ ~----~--------~----., 
c) innych · izb* 

np. pokoje puste, wy
korzystywanesezonowo, 
służqce do przechowy
wania sprzętów 

Izby razenl (a+b+c) 

• W rubryce tej nie nalety wykuywat typowych 
splłarnl l kornOr wiejskich OtU IJ.b ldewastowaroych 
l niezdatnych jut do llł.ytku. 

III. Pomieszczenie kuchenne 
w m ieszka niu 
nie stanowiące izby 

Po mieszczenie jest. 

~~~;:w~:R~~a~----+-----4 
mniejsze; nii 4 m2 

nie ma o 

IV. Wodociąg 

r z sieci 
wewnątrz 

mieszkania z urządzenia 
~ lokalnego 

~ poza I sieci .g mieszkaniem, 
- ~ ale wewnątrz z urządzenia i tego budynku lokalnego 

Mieszkańcy nie korzystają 
ani w mieszkaniu ani w budynku 

V. Ustęp spłukiwany 

.. 
ł 

do sieci 

'f wewnątrz 

mieszkania do urząd:renia 
~ lokalnego 

! i do sieci poza . 
mieszkaniem, u 

$ ale wewnątrz 1 do urządzenia i tego budynku lokalnego 

Mieszkańcy nie korzystają 
ani .."mieszkaniu ani w budynku 

VI. Zlew lub umywalka . 
·~ 

c do sieci 
wewnątrz ~ 

~ mieszkania .J! 
do urządzenia 

~ l lokalnego 

1;- i 
~ poza . do sieci 

$ mieszkaniem, ~ ale wewnątr:r ] do urządzenia i tegO budynku lokalnego -

Mieszkańcy nie korzystają 
ani w mlesz.kaniu ani w b..udynku 

2 

3 

4 

o 

2 

3 ' 

4 

o 

2 

3 

4 

o 

VII Łazienka w mieszkaniu 

.l z wanną lub prysznicem 
Jest 'l bez wanny i prys:rnicu 

Nie ma 

VIII. Ciepła woda bieiąca 
w m ieszkaniu 

ogrzewana pou. mienkaniem 
z elektrociepłowni. z kotłowni 
OSiedlowej lub blokowej 

Jest ogrzewana w mieszkaniu 

1 

2 

o 

~;;~~~;:, 1:}~;:: ;ueot~~e~~o. 2 
w budynku jednorodzinnym 

Nie ma 

IX Gaz w mieszkaniu 

l z sieci 
Jest l z butli 

Nie ma 

X. Sposób ogrzewania 
mieszkania 

zbiorowe 
z elektrociepłowni, 
z kotłowni osiedlowej 

Centralne lub blokoweJ 
ogrzewanie indywidualne 

z kotła w budynku 
jednorodzinnym lub 
etożowe 

Elektryczne ogrzewanie 
akumulacyjne 

Inny sposób ogrzewania 
pieCe węglowe, gazowe itp. 

o 

1 

2 

o 

2 

3 

4 
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S P l S l U D N 0 ,S C l 111 NAZWISKO j Nu- 1
01 

l 
MIESZKAIĄCEI TU STALE mer 1----------ł 1----------ł Ol 
l PRZEBYWAJĄCEJ CZASOWO . 1211MIĘ losoby l l 

3 Mieszka tu stale (i był w momencie spisu obecny lub nieobecny). 
czy przebywa czasowo l Odpowiednie zakrUiit obwód"" 

Dla mieszkaj~cych sule- nieobecnych (a) oraz przebywaj~cych 
czasowo (c) podać przyczynę nłeobecnokl lub czuoweao 
przebywania 
Dla os6b jak w pyt. 4-(a. c) określić ł~zny czas trwania nłe· 
obecnołcł lub czasow .. o przebywania (dotychczasowy wraz :r. 
pozostajilcym do zamlerzoneso powrotu). Odpowiednie u.kr•illt obwOdq 

Dla os6b czasowo tu przebywaJ": j•) mlejs(owołt ' 
cych (c) podat. adres mieJsca sta• b) uliaro (plx) 1 Nr ,.l.,.·uchomotcl 
łe1d zamieszkania c) cmlna • 

7 Stosunek do Iłowy 1ospodarstwa domoweao. Wpisał: odpowiednio: 
g/owa gospodarstwa• , żona (mqż), syn, córka, wnuk, ojciec itp. 

Płet:. Zakrdllt obw0dk4: męska t. M, żeńska l. :2: 

9 Rok urodzenia. Wpiull! Ilu~ cnu~ 

10 Stan cywilny. Wp111t j..:lno z.okrełld : kawaler, panna, żonaty, zamężna, 
wdowiec. wdowo, rozwredziony, rozwiedziona 

11 Pozlom wykształcenia. Ola osób urocłwnydl w r. 1963 1 wadniej wplsK 
jlldno zokrdleń wymlenlony.;:h u dołu Itr. 2 formullt'D ~ 

12 Klerunek wykształcenia. Wpilatnp. ogólnokształcący. mechaniczny. 
w/6k1enniczy. budowlony. rolny. ekonomiczny 1tp. 

13 Czy uczy sił w szkole l Odpowiednie ulireilit ollwódlq 

Czy z powodu kalectwa lub przewlekłej choroby ma całko-
14 wicie lub poV(ażnie ograniczoną zdolność wykonywania czynnoki 

podstawowych dla dane1o wieku, takich jak praca uwodowa, 
nauka, prowadzenie gospodarstwa domowego, a dla dzieci -zabawa? 

Główne trócfło utrzymania. Odpowiednie ukrdllt obwódk" 
16 Ola 01ób utr17mywanych wpisać td numer o.oby uuzymuj~ej 

U w
1a 1 a - jełll na tJm formuianu nie 1pilano osob1 utnymuj~j. patrz lnnrukqa 

!rJ~~~;"~~~k~u:rn~/o ut rud-; l :a) mlejscowoit: 
nienia (np. adres budowy, a nie b) ulica (pl.c) l Nr nłeruchomokl 
siedziby przedsiębiorstwa) c) ''"'"' 

17 

20 

Nazwa zakładu pracy 

23 NIEZAROBKOWE l RodzaJ, np. emerytura: ren.ta inwalidzko, 
_ ŻRĆDŁO ~l renta rodzmno. stypendwm 1tp. 

24 UTRZYMANIA l Grupa społeczna (palrz lnmukcJa) 

R 
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Wkład pr- w ..,.podarstwo 
rolne . 
Odpowllldnltl uJu-.łlll: ołłw6dlą; 

Wput rok podftcla pracy poza ps~ 
dantwemhibukr-dlltobw6dq"NM4otrnJ" 

A. Hl•tb stale Obecny 
B. H l•tkl nale- 1tleobtcny 

C. Pneby..n CUIOWO 

., . 
b) ... 

<) 

t. M 1. Ż 

O. Nie t. Tak 

O. Nie 1. Tak-calkowkie 
1. Tak-,_....• 

O. Nie 
1. Tak-1 I"'PY 
l. Tak-11 VVPr .. 
J. Tak-m 1rupy 

.. Pno l l l l 
B. Nleurobkowe Uódło 
C. Na utrzymaniu Nr .... 

•l 
b) 

<). 

r-- B. H~U:a tcale- nleobKIIy 

1 C. Prubr- aa.a-

l 

1. Do 2 l'l!iet.y 

· l. Pow)'łal 2 mlealltq 

•l 
b) 

<) 

t. M 1. Ż 

O. Nie t. Tak 

O. Nie 1. Tak-u&wkie 
l. Tak- powUnie 

O. Nie 
1. Tak-11rupy 
1. Tak -11 1rupy 
l. Tak- III 1rupy 

A. Praa l l l l 
a. Nleurobko- UOdło 

C. Na utrzyMII'IIII Nr .. 

•l 
b) 

<). 

l 

l l l l l l 
L L 

r r 
l l 
l l 

..... ha .. 

l. Pncut- pnu ały rok t. P,..lalfe "_a ały rok 
2. l'ncu)e ......... "'*ltcr w roku r- l. Pracuje ......... mltllłtey w roku r-
e. Nie pracuJ• wuM l t. Nie PAtUI• ....uh~ 1 

19 ..... . Nie dotyczy 19 ..... . Nie dotyczy 

l l l l l l l l l l l l l l 



A. Hitltb lUf.: ...... , 
8. Hl.-ab stale- nkoOtcny 

c. ~r-e-owo 

1. Da 2 Miełltq 

l. Powp.j 2 "'*ltc7 

•l ........................ 
b) ............................ 
<) . 

1. M l.Ż 

o. Nie 1. Tak 

1. Tak-1"..." 
O, Nie l. Tak-tt I"'PY 

J. Tak-111 1"'P1 
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r 
l 

r 

r 
l 
r 

• ,_ l l l l l 
I. N~b'Odło 

C. Na IK"Jmlllkl Nr . 

~ 
b) . 

<) 

l l l 
L 

r 
l 

.......... .. .......... . 11 

19 ..... . Nie dotyczy 

1.,. 
l 

A.Hiazkasua. -;- oMu~r 

• . Hitldla.•ale-"*'"'*' r C, ....... ,.. a-łJo 

l 
t. Do t m'-itcY 

l. PoW)UI t "''-"" 

~ .................................. 
b) ............................................ 
t) .•..•.. 

r 
1. M l.Ż 

l 
l 
C 

O. Nie 1. Tak 

l l l l l 
l. Niuatobko- łr60ło 

C. Nł.uuz.yiMiłkiNr . 

•) ........................ . 
b) ...............................• 

<) 

l l l 
L 

.... .. ............ rr 

19 ..... . Nie dotyczy 

l l l l l l l l l l l l l 

los 
l 

A. Hittdla •W.-obeul)' 
. . ..... lkai'UJe.-~7 r c. ~a.owo 

l 
ł, · Do 2 mletltą 

l. ,owytej t ,., ... .,. 

•l 
b) . ............................................... 
<) . 

1. M l.Ż 

o. Nie t. Tak 

O. Nie .t::::~== 
t. Tak-1......,7 

O. Nie l. Tak-lt'""" 
J. Tak-łtl lf'IPY 

r 

l 
l 
l 

.. ._ l l l l l 

•l 
b) .• 

l l l 
L 

l 
..... .. .... ha ··ll 

19 ...... Nie dotyay 

L _L 

A. H*du. st ... - -.o.y 
I . Ht. .. Kale-..-...y 
C. "aft)'WIC::U.OWO 

t . Do t rnlelltą' 

l.l'owrt-i2M._itq 

~ ························ 
b) . ................................ 
<) 

1. M l.Ż 

.. Nie t. Tak 

1. Tak-1 '"'" 
O. Nie 1. Tak-•'""" 

ł. Tak-In,.., 

106 
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r 
l 

r 

r 
l 
r 

....... L~ l l l 

. . ... ~trO!Ao 

C. Nauln)"Mftłu Nr .. 

b) 

~ 

l l l 
L 

r 

............... .. ........... . ~~ 

19 ...... Nie dotyay 
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OPIS BUDYNKU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ MIESZKANIE 

Każdy budynek opisać tylko raz - w pierwszym mieszkaniu. W pozostałych mieszkaniach w tym 
budynku tę część formularza przekreślić na krzyż. 
W PYT. l, n, IV, V ZAKI'.Ełllć. OIWÓOKĄ OOPOWIEDNI SYMBOl; W PYT. 111 wPISAĆ Wt..A$CJWĄ INFOAHACJĘ. 

l Rodzai budynku 11. Okres (rok) wybudowania 
budynku 

IV W k ść b d k rYSO o u n u 

mieszkalny 1 parterowy o 
mleszkalno-inwentanki 
lub mieszkalnoMgospodarczy 2 
typu wiejskie&o 

przed 1918 rokiem X 

1918--1944 9 

1-plętrowy 1 
2-plttrowy 2 

zbiorowego umieszkania 
co nojmni~j w połowie zajęcy np. 
przez internat. hotel, szpital 

3 1945--1970 o 3-plętrowy 3 

niemieszkalny 
4 więcej niż w polowie zajt;ty 

np. przez biuro, sklep, szkołę 

dla b"udyrtk6w wybudow~ych 
po 1970 r. wplsat konkretny rok 
budowy (dwie ostatnie cyfry ro~u) 

4-plttrowy 4 
5--9-piętrowy .s 

III Forma własności budynku . 
10-plętrowy 6 

Włuno.łt InstytucJI Włunołt otoby 'prywatnej l 11-pittrowy 7 

Pełna nazwa Instytucji, kt6ra jest właścicielem Nazwisko l l mit właściciela budynku 
12-1 wltcej piętrowy 8 

budynku ........ ..... . 

Czy budynek jest w dyspozycji terenowego 
oraanu administracji państwowej ł 

V. Materiał klan zew
nętrznych budynku 

B B odpowiednie 
TAK :akreMit ......... 

niepalny 
mur, beton, cegła Itp. 

palny 
drewno. mur pruski Itp. 

OPIS GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIESZKANIU 

l. Tytuł zajmowania mieszkania 
(części mieszkania) przez 

11. Podstawowe źródło dochodów 
gospodarstwa domowego 

1 

2 

gospodarstwo domowe· ospodarstwo domowe ospodarstwo domowe 

l l li l III Zakrełllt obw6cl~ włdc:lwy •rmbol l li III 

Numer osoby będ~cej &łową gospodar-
stwa domowego w lospodarce uspołecznionej· 1 1 ,1 

Go!~~'!~olq '!!.:~w•~m:!mieszkuje z tytułu: 

"własnoki k!b współwłasności 1 1 1 

Praca 
poza na rachunek 2 2 2 rolnic- w gospodarco.: własny twe m nie uspo-

spółdzlelc:r.e1o j własnościowego 2 2 2 
prawa do młeu-
kania !lokatorskiego 3 3 3 

r::J.d.!~~!~cr:'~!':':,~J~~~~· mieszkania uw. 
4 4 4 ~d::::=k;~i!:~.:~r~~~~m~=~~~i~u '~J:~c 

JOipodlrłli uspołeat~lont] 

umowy najmu 
5 5 5 z. prywatnym właścicielem lub człon-

kłem sp6łdz.ieln l mlesz.kaniowej 

podnajmowania 
częłci lub cłjego mieszkania kwuerun- 6 6 6 koweao . iunkcyjnea:o (d2.wnego służbo-
wego) itp. 

łecznionej 
najemna 3 3 3 

w rolniczej 
4 4 4 

w. gospodarce 
sp6łdzielnl 
produkcyjnej 

uspołec:r.-
w PGR, obsłu-nJonej 

Praca dz.e rolnic- 5 5 5 
w roi· twa Itp. 

nic- w swoim gos-
twle podarstwie 6 6 6 

w gospodarce rolnym 
nie uspo· 
łecznlonej 

najemna 7 7 7 
pokrewieństwa l u rodziców lub 7 7 7 z właścicielem u dzieci 
lub tzw. głów- J u InneJ osoby 8 8 8 nym lokatorem bliskiej 

NJeza .. 
emerytura oraz wszystkie 8 8 8 

rob-
renty 

kowe 

z łnneao tytułu .................. .. .. ... ...... 9 9 9 
wpDK t flitleJO 

fródło pozostałe 9 9 9 

l06 



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 
GŁOWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

BIURO SPISOW . 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
dnia 7 grudnia 1978 r. 

Formularz B ~r .............. l Wypelnić czarnym dlugopisem. znakiem 171 
wfa!ciwą odpowiedl przy pytaniach 2. N 1 O. 11, 12. 
Na pozostałe pytania udzielrć odpowiedzi 
po prawej suonie formularza 

BADANIA REPREZENTACYJNEGO LUDNOSCI 

7(1 l l l l l 

12( 
131 rn 
14(1 l l l l • l l 

ts( rn 

Województwo 

Miejscowość 

Miasto .. 
......... Gmina 

Nr osoby j 
na łorm. A/Az/.. ....... .. ............. ;.;~;;;,;•~ · ; .. ;;;,~· 

1-s.osunek do głowy ............................................. . 
gospoda~twa domowego (lub rodzoj gosp. rlliO<.) 

--2 3-

_.Miejsce urodzenia 

Nr obw. 
Nr fonm 
A/Az/ 
Nr arkusza 
form. Az 

Uw~ J11uh cUn• osobl urodził• sit a} miejscowaić... . ................................ . 
PQIII m!e!SCetn ~WCIII.stregO Stli~ 

;:;:::ic!':7.SI::;t•,~l ~;.~~ s::,: b} były powiat.! ............................................. .. 
uk11ni11 tNtki. • nit mi'fsce polożfNJill 

szpa•'• c) wojew6dnwo~~-
lułl nazwa '''"0~--~~;;··;··w;;;nj· 

-s lkodzil sio w rodzinie obcego państwa ':;':"::u~-~.s=zy•l 

6 --Od kiedy mioslka (przebywa) w tutajszej miejscowolci1 .................................................. . 
W,01s.t qod utodz•ni•- lub tOk przyb'IC;. uwz(łlfdni•J4C 

olt,.s z•m~dow•nie M pobyt cz•sowy 

O$oby, kt6rt nie m•tszkti• tu od urodzenia, odpowitdtj' na pyt1ni1 7·9 

7 .__. Poprztdnia miejscowołt umieszkania a) miejscowośt ... 
Uw•~ Cz•sowo przebr;w•JfłCY podljfł . * 
mfoimM:J•. odno.szfłC• S l f do mi(JJ#O- b) były pQWIII... 
wokl. z któr•J pnybyły 

c) wojtwódnwo~ ............................................. . 
lub nazw• 
obcego Jllllstwa 

s~ Przyczyna pntniesienia sio do tutejszej miejscowości 
lub przybycie no poby! czosowy powyitj 2 miosi1cy 

Zekt(Jśl/t obwódk4 włakiw4 
odpow1(J(Jt n• dol• 
lormui(Jfl•••• 

13-+ Cm dojazdu wr8l z dojlciem lub dojlcia·w jedni stroOf godz ................. min .. 

14-Miejsce do kt6rego sil udaje al miajscowolt 
b) w mit.łcia RllWI 

ulicy (plocu) .......... . 

15 - Godzina 1ozpoczynania p!acy ........ c) Ar nieruchomości 

•••Przyczyna przeniesienia się do tuteJszej miejscowości : •J•żel, m. zn• lub 
ni• PM'ritftl n•zwv 
b~ powi•ru. 
tJOd.t "....., 
m«mi.;.sz• 
m1~t• w pobilłu 
r»Mj mMiscCJwoJci 

PRACA 01 PodjfCII PllfWSltj pracy ZlfobtowiJ 
Ol Zmin toltjntgo łlltjstł lWICY 

~ ~j,~1. ~·~~:",oł:v~ =~ 
05 lii'TIItsZhllłl blirtJ dotytftClłsowtgO III PfiCY 

NAUKA 00 PodjfCII llłUkl w szkoli liSłctnitztj liW. l~ łłliniiJ 
07 PodJfCie nauk• w Wie W'flSlłJ 

ZDiłOWt!. =N! 
**Jdfłlt' n~ ztN 

;~ =::,':-:·:: ~dz~=IM ~ ·~ 
fii'ICist6w itp/ 

19 Przybyc•t z zagramcy /btt wniUnia w rf~Jłfprf/ 

~ r.u;:.::.~~~=~·=Jł 
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00 

P'OLSKA A%ECZPOSII'OLITA LUDOWA 
Gł.ÓWNY UIIV;D 1TATTITTCZNT 

IIUAO SPłiÓW 

Województwo 

M iasco 
G m; na 

M Formularz C 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 

l dnia 1 arudn•a 1978 r . 

ZESTAWIENIE NIE ZAMIESZKANYCH ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

l Cbwod •P:•owy Nr ... l 

Jeden wieru. pn:~znacu się do s~sania jecłn•1o ru• um•en:ka~JO I'TUnz\QnU> 

-~-)~ .......... k_,... ........... --......................... , 
."...~~~~:.-~-:'!t.,....._ 

t. nie u.+edlotte w budynku I\OWO zbudo-.nym 
1. unłana łok.atora 

lp. - ,......_1, otlky (,..ocu) 

Nr ........ ...... 
-l 

... -k-

~ -. ~ 1911 rokMm 
1918-1944 
1945-1970 

~~~~~~~~ 

J . w remonde 
l. letniskowe 

.. 

Oaółem- do przeniesienia 
~~~lt) 

Dr-. ZWIID - z-.,_ - l'f' - ,. _ .... 

--- po 1970 r. w~~~Mt 
konkretny rok budowy 

J . w bUdynku pruznaczonym do rozbiórki 
6. opusiCIII)ne- włałckiel pruniósł s Ie do noweco 4omu 
J , opuszc.:HM- włUc:iciel prunał się do inne; mie1KOwości 

• ~· .._. ~ ..,.,o.-t syntłloł l ; ..,. ... -.ot konkretny powód 

llczł>a l l l liczba 
Mt.zkań - - mieszkań 
~ letniskowych 

,.....,. ............ ~ 



...... 
o 
'-0 

Lp. Nazwa młepcowołcl. ulky (piKu) 

Qa6łem -do pruniesienia 
,~ ...... IQ 

Drvk. ZWSJO- z-. t"- N -71-81.000 

Nr 
nłoru
cho",_, 

Nr 
mi• r.· 
kania 

Lkzba 
lab 
w 

m lesz· 
kan lu 

Otc ... (roll) budowy 
budynku, w kt6rym 

znaJdule •l• m lenkanie ..,.....,....,.......,: 
pned 1918 rokMim 

1918-1944 
194.5-1970 .... ~~ 

po 1970 r . ....,..._ 
konkretny rok budowy 

.,w Ied"- ~~~r..!~~~~ ~z:::a~z!!n!•,..:',:~!~l~lel ,, ... ~ 
t. nie Dliedlone w budynku nowo zbudowanym 
1. zmiana lokaton 
) . w remoncie 
4. letniskowe 
5. w budynku pnnnaaonym do rozbiórki 
.. opuszczone - włakkleł pnenłósł sit do noweco domu 
7. opunaon•- wbiciciel prt:ełlł6łł alę do Innej młll}lcowokl 

w pr1yp.clku 1~ przya:yny wplsat symbol l t ..,.mlenlt konkretny pow6d 

liaba r ~~- l l liczbo 
mieszkań - - mlts:tkań 
oa6łem łetnlskowydl 

~"-"""'.,_.,.._...., 



TEMATYKA NARODOWYCH SPISÓW POWSZECHNYCH 

=- ~-~. Ch===~ b:·:::,, (m("''' '"'~'"Y·t[ 1921 ~~~· '"' ' 

mieszka stale - nieobecny, przebywa cza- / 
sowo) x ') x 1 

STAN Przyczyna nieobecnoŚCI lub czasowego przeby-
LUDNOŚCI · 't l l wama x 

Okres nieobecności (czasowego przebywania) 1 1 
Adres miejsca stałego zamieszkania - dla prze- '1 

bywających czasowo l ,
1 

x 2
) 

Stosunek do głowy gospodarstwa domowego x x 

Spokrewnienie gospodarstw domowych wspólnie zamieszkujących / / 

CECHY l Płeć 
DEMOGRAFICZNE Data urodzenia 

Stan cywilny 

CECHY 
ETNICZNE 

WYKSZTAŁCENIE 

INWALIDZTWO 

Sieroctw o" 

Obywatelstwo 
Narodowość 
Język ojczysty 
Wyznanie religijne 

Poziom wykształcenia 
Kierunek wykształcenia 
Uczęszczanie do szkoły 
Analfabetyzm 

l Inwalidztwo biologiczne 
Inwalidztwo formalno-prawne 

D z i e t n o ś ć k o b i e t" 

CECHY 
SPOŁECZNO· 
ZAWODOWE 

Główne źródło utrzymania 
Dla pracujących informacje dotyczące: 

pracy głównej 
Adres zakładu pracy 
Nazwa zakładu pracy 
Forma gospodarki 
Charakter zatrudnienia 
Zawód wykonywany (stanowisko) 
Liczba pracowników najemnych (w prywatnych 

zakładach) 
pracy dodatkowej 

Nazwa zakładu pracy 
Charakter zatrudnienia 
Zawód wykonywany 
Stały lub sezonowy charakter pracy 
Dla posiadających niezarobkowe źródło utrzy-

mania 
Rodzaj niezarobkowego źródła 
Grupa społeczna 
Utrzymywanie przez rodzinę 

Patrz notki a, b na str. 90. 

110 

l X l X 

l ~ l ~ 
l X l X 

l X l 
l ~ l ~ 

X l X 4) 

X 

X 7) 

X 

< 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 7) 

X 

X 

X 4) 

X 

X 
X 4) 

X 

X 



W ZAKRESIE LUDNOŚCI 

~-;.,e~- t "l ,:zE ~;;;~wo,;%~~~-:.-:-. ~~~~1,~~;oc;~~, 
l x l ;< i wano również miejsce pobytu. Podstawą 
1

1 
1 1 opracowania wyników ostatecznych była 

ludność obecna 

l l l 

... ') 

' ') 

y 7) 

l l i 
l l l 
l l l 

l l 
l l 

l i 
l l 

l l 

l l 
l 
i 

l 

l 
l 

7) l 

') 

. Q) . ") 

7) 

"l 

2) zbierano także informacje dotyczące miejsca 
czasowego pobytu dla czasowo nieobecnych 

3) badano tylko stan małżeński 

4) zebranych informacji nic opracowano 

5) dla osób uczących się zebrano także infor
macje dotycz:1ce nazwy i rodzaju szkoły, lecz 
nie opracowano 

6) badano pewne ułomności fizyczne, takie jak: 
głuchoniemota, ślepota, brak koiłczyn 

7) informacja pomocnicza do ustalenia działu 
i gall!zi gospodarki narodowej w NSP l97X 
wykorzystana zostanie również do opraco
wania dojazdów do pracy 

X) usuda si~ w oparciu o nazw\! zakładu pracy 

9) pytano o rodzaj działalności zakładu pracy 

10) zbierano w celach pomocniczych do ustalenia 
. 11 ) l działu gospodarki narodowej 

II) dla pracuj:1cych w rolnictwie indywidualnym 
informację t, uzyska si, z pytania o wkład 
pracy w gospodarstwo rolne 

III 



TEMATYKA NARODOWYCH SPISOW POWSZECHNYCH 
- -~-------~---- ~~-----------,---------

;rzy_c_z_y-na_n_i_e_a~~:~:~-,-. -za-· W-C:::~~:·--------------+-':'") r ':'-
CECHY 
UJDNOŚCI 
ZWIĄZANEJ 

Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego x 1 

Wkład pracy w gospodarstwo rolne 1 

Z ROLNICTWEM 
INDYWID. nym 

Rok podjęcia pracy poza gospodarstwem roi- l 

Podstawowe źródło dochodów gospodarstwa domowego 

Tytuł zajmowania mieszkania przez gospodarstwo domowe 

MIGRACJE 

Miejsce urodzenia 
Pochodzenie społeczne 
Okres zamieszkiwania w danej miejscowości 
Poprzednia miejscowość zamieszkania 
Przyczyna przeniesienia się do danej miejsco

wości 

Przynależność do rodziny rolniczej w poprzed
niej miejscowości zamieszkania 

Zamierzenia migracyjne 

Dojazdy do pracy i szkół (środek lokomocji, czas dojazdu. 
miejsce do którego się udaje, godzina rozpoczynania pracy) 

X 

X 

X 

X 4) 

a Badaniem objęto osoby w wieku do lat 16 wł::tcznie. badano czy sierota (pó!sicrota) jest dzieckiem ślubnym, 
czy ojciec zginął skutkiem działań wojennych. ostatnie miejsce stałego pobytu rodziców. 

h Badanie przeprowadzone metodą reprezentacyjną. w którym zebrano takie informacje, jak: liczba zawartych 
żywo urodzonych w kolejności roczników urodzenia. 

TEMATYKA NARODOWYCH SPISOW POWSZECHNYCH ---- ----------------~~- ---t~-----

Cechy badama - t--~ 
1921 1931 l 

Rodzaj za~~~~:anej ~~:ost:i- --- --- ------ ------ -= -:-l 

Połoźenie mieszkania 

Powierzchnia użytkowa mieszkania 

Liczba izb (w podziale na pokoje i kuchnie) 

Występowanie pomieszczenia kuchennego 

112 

Cechy mieszkań 

X 

X 



W ZAKRESIE LUDNOŚCI (dok.) 

~~;:T::. T"" ~-,:;T> ~~.~~'~?;,~~j~·~ ~~~:~''' .;:~~~~ 
l 
~ l _x_ l ~ l : l bezrobocia 

13) przed wojną - w sierpniu 1939 r. 

l l x ~~14) w dn. 31 XII 1950 r. 

l 
x; 15) poprzednie - tylko dla przybyłych w ciągu 

l 

ostatnich l O lat 

l ~ 
l 

X") l 

X 

X 

l 

X 

X 

X 

X 

nicślubnym, czy posiada rodzeństwo, wiek rodzeństwa oraz takie cechy rodziców, jak; zawód, data śmierci. 

związków małżeńskich. rok zaw<trcia pierwszego małżeństwa, rok ustania ostatniego małżeństwa. liczba dzieci 

W ZAKRESIE ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 
---~---- -. ·--------1·--------- ---Spis z roku 

~~oTI97or8 
1-~---~--x--r-~ l x--T--------
zamieszkanych 

Uwagi 

X l) zbierano również informacje o powierzchni 
mieszkalnej, lecz nie opracowano 

X X 

113 



TEMATYKA NARODOWYCH SPISÓW POWSZECHNYCH 

I~ST,\I.ACJE 
W \1ll.S/K.-\'<IL 

Cechy hadania 

Wodoci<W 
Zlew lub umywalka 
Ust~p 

Łazienka 

Ciepła woda bieżąca 

Gaz 
Centralne ogrzewanie 

' Elektryczność 

Fakt korzystania z instalacji ( wodoci<!gu, zlewu, ustępu) znajdu
jących się poza obrębem mieszkania, tj. wewnątrz danego budynku. 
poza budynk icm 

Rodzaj budynku 

Forma własności 

Dla budynków z przeznaczenia mieszkalnych" 

Rok wybudowania 

Rok odbudowy 

Wysokość budynku (liczba pięter) 

MATERIAŁ 

INST ALAClE 
W BUDYNKI' 

l 
ścian zewnętrznych 
pokrycia dachu 

l stropów 

Wodociąg 

Kanalizacja 
Gaz 
Centralne ogrzewanic 
Elektryczność 

Winda 
Pralnia 

Warunki mieszkaniowe w zakładach zbiorowego zamicszkaniah 

Nie zamieszkane zasoby mieszkaniowe 

1921 

' ') 

Cechy budynków 

' 7) 
' 7) 

X 7) X 

' 7) 
/ 1) 
X 7) 

/. '") 

a W sp1sie 1931 r. i 1978 r. odnotowane informacje zbierano dla wszystkich budynków zamieszkanych 

h Powierzchnia pokoi mies:rkalnych,. wyposażenie pokoi w urząd1.cnia sanitarne, cechy budynków: wyposażenie 
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W ZAKRESIE ZASOBOW MIESZKANIOWYCH (dok.) 

Spis '- roku 

l ~j() 1960 1970 

. 4) . 4) 

zamieszkanych 

. '') . ") 

. ") ! 

. '') ' . ") l 

. 'l"li '')")l 
. ") 

. ')"); 
l 

l 
l 

- l 

197X 
11 wag:i 

· ') 2) bada si~ również rod.wj danej instalacji 
. 2 ) (sieciowa, lokalna) 

') 

/ ') 
. ') 
o') 

') 

badano ł~tkt korzystania: 

3) z ust~pu 

4) z wodociągu 1 mtępu 

5) badano tylko łitkt kortystania z danych 
instalacji w budynku. uwzgl~tdniając jedno
cześnic rodzaj instalacji 

6) badano formę ;arządu 

7) tylko na terenie większych miast 

8) na terenie miast 

9) z uwzględnieniem rodzaju instalacji (sieciowa. 
lokalna) 

l 0) tylko w budynkach z przemaczen i a miesz
kalnych 

w instalacje. okres hudowy, matt.:ri;li ś<.:ian /CWil'c'lfl:nych. 

115 



WYKAZ PUBLIKACJI ZA WIERAJĄCYCH WYNIKI 
SPISOW POWSZECHNYCH W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM 

Powszechny Spis Ludności z dnia 30 IX 1921 r. 

"Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe". 17 zeszytów wojewódzkich (w zeszycie 
miasta stołecznego Warszawy załącznik pt.: "Miasto stołeczne Warszawa -- dane 
dla obwodów spisowych") i zeszyt dla Polski. Łącznie 18 zeszytów l załącz
nik, Warszawa 1926--1928. 

"Mieszkania. Analiza wyników spisu mieszkań", Warszawa 1932. 
"Gospodarstwa domowe". Tablice, Warszawa 1930. 
"Miejsce urodzenia. Czas pobytu". Tablice, Warszawa 1928. 
"Gospodarstwa wiejskie". 4 zeszyty dla województw: centralnych, wschodnich. 

zachodnich i południowych, Warszawa 1926-1928. 
"Grunty wspólne". Tablice, Warszawa 1927. 
"Budynki". 2 zeszyty (tablice, analiza), Warszawa 1926--1928. 
"Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej". Opracowany na podstawie 

wyników Powszechnego Spisu Ludności z dnia 30 IX 1921 r. i innych źró
deł urzędowych. 15 zeszytów wojewódzkich. Warszawa 1923--1926. 

Powszechny Spis Ludności z dnia 9 XII 1931 r. 

Wyniki tymczasowe, "Wiadomości Statystyczne" 1932 s. 138-142, 194--202, 
238--240, 311-314, 331-336. 

"Mieszkania. Dane tymczasowe", Warszawa 1933. 
"Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Polska (dane 

skrócone)", W<Irszawa 1937. 
"Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe". 22 zeszyty 

wojewódzkie, Warszawa 1936-1938. 
"Nieruchomości i budynki w miastach", Warszawa 1935. 
"Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność", Warszawa 1938. 
"Stosunki zawodowe. Ludność w rolnictwie", Warszawa 1938. 
"Stosunki zawodowe. Ludność poza rolnictwem". Cz. 1-2, Warszawa 1939. 
Niektóre waźniejsze informacje z zakresu wyników ostatecznych w postaci skróconej 

opublikowano w oddzielnych dodatkach specjalnych "Wiadomości Statystycznych" 
dla poszczególnych województw, powiatów i miast powyźej 20 tys. mieszkańców 
(396 dodatków). 

Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki na podstawie 
tymczasowych wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dnia 9 XII 1931 r. 
oraz powierzchnia ogólna i uźytki rolne. 3 zeszyty dla: województw centralnych 
i wschodnich, dla województw zachodnich (wraz z uzupełnieniem), dla woje
wództw południowych (wraz z uzupełnieniem); l zeszyt - skorowidz alfabe-
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tyczny miast, gmin wiejskich i obszarów dworskich. Łącznie 6 zeszytów, 
Warszawa 1933-1936. 

"Alfabetyczny wykaz miast w Polsce w granicach administracyjnych z dnia l V 1933 r.", 
Warszawa 1933. 

"Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Województwo wileńskie", Warszawa 
1938 (zeszyty dla pozostałych województw przygotowano do druku, ale nie 
wydrukowano). 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 Xll 1950 r. 

"Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Mieszkania. Prywatne gospodarstwa 
rolne. Wyniki skrócone opracowane metodą reprezentacyjną", Warszawa 1952. 

"Struktura zawodowa i demograficzna ludności. Indywidualne gospodarstwa rolne". 
19 zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski. Łącznie 20 zeszytów, Warszawa 
1954. 

"Gospodarstwa domowe w miastach", Warszawa 1956. 
"Miejsce zamieszkania ludności w sierpniu 1939 r.", Warszawa 1955. 
"Nieruchomości. Budynki. Mieszkania". 5 zeszytów (zestawienia wojewódzkie, miasta 

imiennie, wieś - zestawienia powiatowe), Warszawa 1955. 
"Praca uboczna", Warszawa 1955. 

Spis Powszechny z dnia 6 XII 1960 r. 

"Ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne". (Do 
użytku służbowego) 17 zeszytów wojewódzkich (miasta wydzielone dołączono 
do poszczególnych województw) i zeszyt dla Polski. Łącznie 18 zeszytów, War
szawa 1961-1962. 

"Ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne". Wy
danie II według podziału administracyjnego z dnia l X 1962 r. (Do użytku 
służbowego) 17 zeszytów wojewódzkich (miasta wydzielone dołączono do poszcze
gólnych województw) i zeszyt dla Polski. Łącznie 18 zeszytów, Warszawa 1962-
1963. 

"Ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne", War
szawa 1961. 

"Ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne". Wy
danie II według podziału administracyjnego z dnia l I 1962 r., Warszawa 1964. 

"Ludność. GosiJOdarstwa domowe. Mieszkania". (Do użytku służbowego). Wyniki 
opracowane metodą reprezentacyjną. 22 zeszyty wojewódzkie i zeszyt dla Polski. 
Łącznie 23 zeszyty, Warszawa 1962. 

"Ludność. Gospodarstwa domowe. Wyniki ostateczne". Cz. I tablice wojewódzkie. 
Cz. II A, B tablice powiatowe. 22 zeszyty wojewódzkie i zeszyt dla Polski. 
Łącznie 23 zeszyty, Warszawa 1964--1965. 

"Ludność. Dodatkowe informacje dla powiatów - miast dzielnic". (Do 
użytku służbowego) 452 zeszyty dla powiatów (równorzędnych) i województw, 
Warszawa 1965. 

Niektóre ważniejsze informacje z zakresu ludności i gospodarstw domowych opub
likowano wcześniej w oddzielnych zeszytach specjalnych "Biuletynu Statystycz
nego" dla poszczególnych województw i miast wydzielonych z województw oraz 
dla Polski. 
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"Mieszkania. Budynki mieszkalne. Wyniki ostateczne". 22 zeszyty wojewódzkie 
i zeszyt dla Polski. Łącznie 23 zeszyty, Warszawa 1965~1966. 

Niektóre ważniejsze informacje z zakresu mieszkań i budynków mieszkalnych 
opublikowano wcześniej w oddzielnych zeszytach specjalnych "Biuletynu Statys
tycznego" dla poszczególnych województw oraz dla Polski. 

"Indywidualne gospodarstwa rolne. Wyniki opracowane metodą reprezentacyjną" 
(Do użytku służbowego), 22 zeszyty wojewódzkie i zeszyt dla Polski. Łącznie 
23 zeszyty, Warszawa 1961. 

"Indywidualne gospodarstwa rolne. Wyniki opracowane metodą reprezentacyjną", 
Warsza w a 1962. 

"Indywidualne gospodarstwa rolne. Wyniki ostateczne". 17 zeszytów wojewódzkich 
(miasta wydzielone dołączono do poszczególnych województw) i zeszyt dla 
Polski. Łącznie 18 zeszytów, Warszawa 1963~1965. 

Nicktóre ważniejsze informacje z zakresu indywidualnych gospodarstw rolnych 
opublikowano wcześniej w oddzielnych zeszytach specjalnych "Biuletynu Statysty
cznego" dla poszczególnych województw i miast wydzielonych z województw 
oraz dla Polski. 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 8 XII 1970 r. 

"Ludność. Zasoby mieszkaniowe. Indywidualne gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne", 
Warszawa 1971. 

"Ludność według płci i wieku. Wyniki wstępne". 17 zeszytów wojewódzkich 
i zeszyt dla Polski. Łącznic 18 zeszytów, Warszawa 1970. 

"Ludność. Zasoby mieszkaniowe. Indywidualne gospodarstwa rolne. Wyniki wstępne". 
(Do użytku służbowego). 22 zeszyty wojewódzkie opracowane i wydane przez 
wojewódzkic urzędy statystyczne, 1971. 

"Zwierzęta gospodarskie i pomieszczenia inwentarskie w indywidualnych gospo
darstwach rolnych. Wyniki wstępne". (Do użytku służbowego). Stan w dniu 
5 czerwca 1970 r. 17 zeszytów wojewódzkich opracowanych i wydanych 
przez wojewódzkie urzędy statystyczne i zeszyt dla Polski. Łącznie 18 zeszytów, 
1970. 

,.Uwagi analityczne do wyników wstępnych". (Do użytku służbowego). 22 zeszyty 
wojewódzkic opracowane i wydane przez wojewódzkie urzędy. statystyczne, 1971. 

"Ludność. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe". 
Cz. I Tablice wojewódzkie. Cz. II Tablice powiatowe. 17 zeszytów wojewódzkich 
w każdej części, 5 zeszytów dla miast wydzielonych i zeszyt dla Polski. Łącznie 
40 zeszytów, Warszawa 1971--1972. 

,.Ludność. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe". 
(Poufne). Dodatkowe informacje dla powiatów. 427 zeszytów powiatowych 
(równorzędnych), Warszawa 1972. 

"Przegląd podstawowych informacji o ludności Polski", zawartych w publikacji pt. 
"Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe". (Do 
użytku służbowego). Warszawa 1973 . 

.,Zawód wykonywany". (Poufne). 22 zeszyty wojewódzkie i zeszyt dla Połski. Łącznie 
23 zeszyty, Warszawa 1973. 

"Pracujący według grup społeczno-zawodowych". (Poufne). 22 zeszyty wojewódzkie, 
Warszawa 1973. 

"Ludność. Dzietność kobiet". 2 zeszyty. Cz. I Polska. Cz. II Tablice wojewódzkie, 
Warszawa 1971. 
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"Ludność. Migracje ludności". 22 zeszyty wojewódzkic i zeszyt dla Polski. Łącznic 
23 zeszyty, Warszawa 1972 1973 . 

.. Sytuacja mieszkaniowa ludności Polski w świetle ostatecznych wyników NSP 
1970 r." (Do użytku służbowego). Warszawa 1973. 

"Mieszkania i budynki. Zasoby i warunki mieszkaniowe". 17 zeszytów wojewódz
kich, zeszyt dla miast wydzielonych i zeszyt dla Polski. L1cznie 19 zeszytów, 
Warszawa 1972 1973. 

"Mieszkania i budynki. Zasoby i warunki mieszkaniowe". (Poufne). Dodatkowe 
informacje dla powiatów. 427 zeszytów powiatowych 1 równorz~dnych). Warszawa 
1973 . 

. .Instalacje w budynkach". (Poufne). 22 zeszyty wojewódzkie i zeszyt dla Polski. 
Ł<1cznie 23 zeszyty. Warszawa 1973. 

"Rolnictwo. Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych". 
Stan w dniu 5 czerwca 1970 r. 17 zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski. 
Łącznie 18 zeszytów, Warszawa 1971. 

.. Rolnictwo. Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych". (Do 
użytku służbowego). Stan w dniu 5 czerwca 1970 r. Analiza. 17 zeszytów 
wojewódzkich opracowanych i wydanych prz<:z wojewódzkic urz~dy statystyczne, 
1972. 

.. Rolnictwo. Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych" 1 Do 
użytku służbowego). 427 zeszytów powiatowych (równorzędnych), 1971 . 

.. Rolnictwo. Indywidualne gospodarstwa rolne". 17 zeszytów wojewódzkich i zeszyt 
dla Polski. Łącznie 18 zeszytów, Warszawa 1972 1974 . 

.. Miejscowości. Statystyczna charakterystyka miejscowości". Warszawa 1971. 
"Miejscowości. Statystyczna charakterystyka mJejscowoscJ (Poufne). 427 zeszytów 

powiatowych (równorzędnych), Warszawa 1971 I'J72. 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978 r. 

"Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności". Cz. 1·1Do użytku służ
bowego). Cz. II (Poufne). 49 zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski w każdej 
części. Łącznie 100 zeszytów. Warszawa 1979 1980. 

"Ludność, gospodarstwa domowe i warunki mieszkaniowe". Warszawa 1980. 
"Ludność w rolnictwie indywidualnym". (Do użytku służbowego). Cz. I i II. 

49 zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski w każdej części. Łącznie l 00 
zeszytów, Warszawa 1979~1980. 

"Gospodarstwa domowe i rodziny". (Do użytku służbowego). Cz. l i Ił. 49 ze
szytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski w każdej cz.;ści. Łącznie l 00 zeszytów. 
Warszawa 1979~1980. 

"Rodzina". Warszawa 1981. 
.. Ludność i warunki mieszkaniowe". (Poufne). Mutacje terenowe. Dla miast wojc

wódzkich i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców cz. l i II. dla pozostałych 
jednostek administracyjnych stopnia pod s ta wowcgo tylko c z. l. Łącznie 2983 ze
szyty, Warszawa 1979~1980. 

"Warunki mieszkaniowe". Cz. l (Do użytku służbowego) i cz. II (Poufne). 49 
zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski w każdej części. Łącznie l 00 zeszytów, 
Warszawa 1979--1980. 

"Inwalidztwo". 49 zeszytów wojewódzkich (Do użytku służbowego) i zeszyt dla 
Polski (Do użytku służbowego). Łącznie 50 zeszytów, Warszawa 1980. 
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,,Inwalidzi". Warszawa 1981. 
"Migracje wahadłowe ludności czynnej zawodowo". (Do użytku służbowego). 

49 zeszytów wojewódzkich i zeszyt dla Polski. Łącznie 50 zeszytów, Warszawa 
1981. 

"Migracje ludności". Wyniki badania reprezentacyjnego, Warszawa 1981. 
"Migracje ludności". (Poufne). Wyniki badania reprezentacyjnego. 49 zeszytów wo

jewódzkich i 15 zeszytów dla wybranych miast i grup miast. Łącznie 64 zeszyty, 
Warsza w a 1981. 

"Nie zamieszkane zasoby mieszkaniowe". <Do użytku służbowego). 49 zeszytów wo
jewódzkich i zeszyt dla Połski. Łącznie 50 zeszytów, Warszawa 1979-1980 . 
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WYKAZ PUBLIKACJI OPRACOW ANYCH W ZWIĄZKU 
ZE SPISAMI LUB W OPARCIU O WYNIKI SPISÓW 

Powszechny Spis Ludności z dnia 30 IX 1921 r. 

Buławski Rajmund, Opracowanie spisu zawodowego przeprowadzonego łącznie ze 
spisem ludno.§ci w dniu 30 IX 1921 r., "Miesięcznik Statystyczny" 1923 r. 
-: Organizacja i technika opracowania pierwszego polskiego spisu powszechnego 

z 30 września 1921 r., "Kwartalnik Statystyczny" 1920 r. 
Grossman Henryk, Znaczenie i zadanie pierwszego powszechnego spisu ludności 

w Polsce, "Miesięcznik Statystyczny" t. l, 1920 r. 
Janiszewski Tadeusz, Powszechny spis ludności, "Miesięcznik Statystyczny" t. 3, I 921 r. 
Kopeć Eugeniusz, Rynek pracy w bielsko-bialskim przemyśle włókienniczym w okre

sie XX-le!'ia międzywojennego (na podstawie danych spisu powszechnego 1921 r.) 
Zaranie Sląskie I 969 r. 

Kozy, ule i drób według wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dnia 
30 IX 1921 r., "Kwartalnik Statystyczny" 1924 r. 

Krzywicki Ludwik, Rozbiór krytyczny wyników spisu, "Miesięcznik Statystyczny"' 
z. 6, 1922 r. 

Landau Ludwik, Metody porównywania spisów ludności r. 1897 i 1921. ,.Kwartal
nik Statystyczny" 1926 r. 

Piekałkiewicz Jan, Organizacja pierwszego spisu ludności w Polsce, .,Miesięcznik 
Statystyczny" c z. l, 1922 r. 

Strzelecki E., Pański J., "Wyniki spisu powszechnego z 1921 r. na terenie m. st. 
Warszawy. Zestawienie i rozbiór krytyczny", W-wa 1928 r., Magistrat m. 
W-wy. 

Powszechny Spis Ludności z dnia 9 XII 1931 r. 

Baranowicz Edward, Bezużyteczność opracowywania zawodu subiektywnego w spisach 
ludności, .,Przegląd Statystyczny" 1939 r. 

Buławski Rajmund, Projekt drugiego polskiego spisu powszechnego na tle doświadczeń 
spisu 1921 r. oraz praktyki zagranicznej, .,Kwartalnik Statystyczny" 1930 r. 

Ciechocińska Maria, Bezrobocie wśród robotników najemnych na wsi według spisu 
1931 r., ,,Zeszyty naukowe SGPiS" 1960 r. 

Figowa Alicja, Struktura narodowościowa Opolszczyzny w świetle spisów ludności 
w latach międzywojennych, .,Kwartalnik Opolski" 1967 r. 

Heinrich Jerzy, Powszechne spisy ludności a ustawodawstwo Polski Odrodzonej, 
"Kwartalnik Statystyczny" I 931 r. 

Piekałkiewicz Jan, Sprawozdanie z badań składu ludności robotniczej w Polsce 
metodą reprezentacyjną (na podstawie materiałów spisu powszechnego z 9 XII 
1931 r.). Instytut Spraw Społecznych 1934 r. 
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Plan opracowania drugiego powszechnego spisu ludno.~ci o mieszkaniach, "Kwartalnik 
Statystyczny" 1933 r. 

Spis 1931 r. jako :':ród/o danych o be::.robociu w.~ród ludno.ki miejskiej w Polsce, 
.. Przegląd Statystyczny" 1960 r. 

Szturm de Sztrem Edward, U11'agi o planie opracowania drugiego, powszechnego 
spisu ludności H' Polsce, "Kwartalnik Statystyczny" 1932 r. 

Żeglicki Józef, Analf'abetyzm H' Polsce według spisów powszechnych 1921 i 1931 r., 
,.Wiadomości Statystyczne" nr 9, 1969 r. 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 XII 1950 r. 

Czcrniewska Maria, Przyczynek do zdredniaczenia wsi H' świetle liczb NSP 1950 r., 
.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1952 r. 

Dangel Jan. "Metr)(/a przystosowania materialóH· Narodowego Spisu Powszechnego 
do potr::eb iml'entary::acji urbanistyczne/'. Kazimierz Dziewoński, "Program 
i \l'ska::ówki dla iml'entaryzwji urbanistycznej H' teren i!.''· W-wa: PWT 
1952 r. 

Oluska Teresa, Kozłowski Czesław, Publikacje z wynikami Narodowego Spisu 
Powszechnego 1950, "Wiadomości Statystyczne" nr 2, 1959 r. 

Fisz Marek, Pmjekt badania reprezentacyjnego .1pisu powszechnego, "Studia i Prace 
Statystyczne" z. I. 1950 r. 

Kapitaniakowa Z., Zastosowanie metody inwentaryzacji pośredniej na przykładzie 
m. Jmrorzna 11' oparciu o materia(\' pierwotne Narodowego Spisu Powszechnego 
1950 r., "Biuletyn Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego" z. 10, 1951 r. 

Kozłowski Czesław, "Powszechne spisy ludno.~cr·. Polgos 1951 r. 
Morawski Wiktor, Uwagi w sprawie badania ll'arunków mieszkaniowych w ra

mach narodowego .1pisu powszechnego 1950 r., "Studia i Prace Statystyczne" 
z. l, 1950 r. 

Padowicz Zygmunt. Narodowy Spis PoH·.ceclmy 19511 r. Gospodarka planowa 19511, 
.. Studia i Prace Statystyczne" z l. 1950 r. 

Pohoski Michał. Anali::a przemieszc::o1 ludności woj. krakowskiego H' latach 
/939-/950 (na podstawie materiałów NSP 1950 r.), "Przegląd Statystyczny" 
195R r. 

Polkowski Bolesław, "Struktura zawodowa ludno.ki miast portowych Gdańska. 
Gdyni i S::c::ecina H' oparciu o Hyniki NSP 1950 r.", Instytut Morski w Gdań
sku 1958 r. 

Smoleński Karol. O H1aściwv szacunek ludno.~ci zmmdml'o c::ynnej H' rolnictwie 
(H' oparciu o dane spisów. powszechnych /931 i 1950 r.), "Wiadomości Sta
tystyczne" nr 2, 1958 r. 

Smoliński Zbigniew, W .1prawie liczby ludno.vci czynnej zawodowo H' rolnictwie 
(n· oparciu o dane spisów powszechnych l 931 i l 951 r.), "Wiadomości Statystycz
ne" nr l. 1959 r. 

Szulc Stefan. Jeszcze H' .lprml'ie opracowania 11yników .1pisu p01\'S::echnego metodą 
rcpre::emacyjną . .,Studia i Prace Statystyczne" z. l. 1950 r. 

Viclrose Egon, Prr!ba szacunku potcll(jalu czynnej pracy \t' Polscc \1' 1950 r., 
"Zeszyty Naukowe" WSE Łódź, 1961 r. 

Zasępa Ryszard, Opracowanie materia/ów Narodowego Spisu Powszechnego metodą 
reprezentacyjną . .. Przegląd Statystyczny" z. 1--2. 1954 r. 
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Spis Powszechny z dnia 6 XII 1960 r. 

Andrzejewski Adam, Udział lnstytlllu Budmmicllm Mieszkanimrego , .. pracach nad 
przygotowaniem Narodowego Spisu Pmrs::echnego, "Biuletyn Instytutu Budownictwa 
Mieszkaniowego" z. 6, 1960 r. 

Bronsztajn Szyja, Struktura społeczna ludno.ści Dolnego Śląska 11· ·''wil!tle spi.l"lill' 
ludności z 1950 i 1960 r., "Wrocławski Rocznik Ekonomiczny" 1968 r. 

Chojecki Stanisław, O wykorzystaniu wyników spisu l 960 r. do oceny warto.ści 
i zużycia zasobów mieszkanimrych, "Biuletyn Instytutu Budownictwa Mieszkanio
wego" z. 6, 1960 r. 

Czerniewski Konstanty, Powszechny spis rolny, "Nowe Rolnictwo", 1960 r. 
Dangel Jan, W sprawie opracmrania wyników .1pisu powszechnego l 9(>(1 r., .. Biuletyn 

Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego" z. 6, 1960 r. 
--: Rozmiary zasobów mieszkaniml'ych i zalllllnienia mieszkań 11' .świetle spisu 

powszechnego 1960 r., .. Biuletyn Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego", z.8. 
1961 r. 

Oluska Teresa, Holzer Jerzy, Do.i11·iadczenia pml'szechnych spisów ludno.ści Polsk i 
11' zakresie cech demograficznych, .,Wiadomości Statystyczne" nr. 3, 1958 r. 

Eliasiewicz Tadeusz, Przed spisem pmrszechnym (z województwa krakmrskiego), 
"Gospodarka i Administracja Terenowa" nr 2, 1960 r. 

Talski Marian, Wykształcenie 11' ~pisach ludno.ki, ,.Wiadomości Statystyczne" nr l, 
1967 r. · 

Frenkel Izasław, Zmiany stanu i struktury ludno.ici rolniczej 11· Polsce 11· latach 
1950-1960 11' .ś1rietle pierwszych 11ynikó11· spisu pmrszechnego, .. Gospodarka Pla
nowa" nr 8-9, 1961 r. 

·- : Zmiany stanu i struktury ludno.ści zatrudnionej 11' rolnictwie 11' Polsce w latach 
1950-1960, "Gospodarka Planowa" nr 11, 1962. (Oprac. na podstawie danych 
spisu powszechnego 1960 r.). 

Gliszczyński Franciszek, Sytualja mieszkanimra H' regionie 11·arszawskim H' ś11·ietle 
wynikó1r spisu pmrszechnego z 1960 r . .. Biuletyn Instytutu Budownictwa Miesz
kaniowego" z. 12, 1962 r. 

Indywidualne gospodarstwa rolne i działki powiazchni ogólnej. Spis ptmszechny 
1960 r., "Nowe Rolnictwo" nr 8, 1962 r. 

Kania Tadeusz, Spisy ludności, .. Wiedza i Życie", 1960 r. 
Kowalska Henryka, Opracowanie metodą reprezentacyjną materia/ów Spisu Pml'szech

nego z dnia 6 grudnia 1960 r. "Wiadomości Statystyczne" nr l, 1962 r. 
-: Metoda reprezentac)jna 1r spisie ptmszechnym, "Wiadomości Statystyczne" nr li, 

1968 r. 
Kozłowski Czesław, Spis próbny w styczniu 196(1 r., "Wiadomości Statystyczne" 

nr l, 1960 r. 
-: Stan prac w Biurze Spisów, "Statystyk Terenowy" nr 12, 1965 r. 
--: Wyniki spisu powszechnego z grudnia 1960 r., .. Rocznik polityczno-gospodarczy", 

1961 r. 
Król Franciszek, Budynki i nieruchomości 11' spisie powszechn}m l 960 r., .. Wia

domości Statystyczne" nr 4, 1959 r. 
-: Mieszkania 11' Narodowym Spisie Powszechnym 1960 r .. "Wiadomości Statys

tyczne" nr 4, 1958 r. 
Latuch Mikołaj, Proh/ernatyka statystycznego u.ifcia i badania rod:iny, .. Biuletyn 

IGS" nr l, 1958 r. 
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Latuch Mikołaj, Problematyka statystycznego ujmmmnia i definiowania gospo
darstwa domo11·ego i rodziny 11' spisach ludnościowych, "Przegląd Statystyczny" 
t. 6, 1959 r. 

Matusik Marian, Udzial studentón· Wydziału Geografic::nego WSP 11' spisie pow
szechnym w 1960 roku, "Zeszyty geograficzne" WSP Gdańsk 1962 r. 

Mieczkawski Ludwik, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w świetle spisów powszech
nych, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 1960 r. 

Mierzejewski Sławomir, Dlaczego budynki indywidualnych gospodarstw rolnych nie 
mogą byt' ujęte w spisie powszechnym 1960 r., .. Wiadomości Statystyczne" nr 4, 
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--: Rola propagandy 1r Spisie Pmr.ceclmym 1%0 r., .. Wiadomości Statystyczne" 
nr l, 1960 r. 

-< Indywidualne go;podarstwa rolne Ziem Zachodnich i Północnych w .~wietle wynikón· 
spisów poil'szechnych 1950 i 1960 r., "Wieś Współczesna" nr l, 1963 r. 

--: Smoleński Karol, Ludnośt' rolnicza ogółem i zasoby siły roboczej w indywidual
nych gospodarstwach rolnych stanowiących główne źródło utrzymania 1r .~lrietle 
wynikó11· Spisu Pmrszechnego I %0 r., .. Wieś Współczesna" nr 8, 1963 r. 

Nieciuński Witold, Zmiany sytuatji mieszkaniowej w .~wietle Spisu Pmrszechnego, 
"Miasto" nr 9, 1961 r. 

Otrębski Franciszek, Sprawa zawodu subiektywnego w spisie ludności, "Przegląd 
Statystyczny" t. 2. 1960 r. 

Padowicz Zygmunt, 40 wagonów ll'aźnych informacji (Spis po11·szechny), "Tygodnik 
Demokratyczny" nr 46, 1960 r. 

~: O przedmiocie i terminie najbliższego spisu pclll'szechnego, "Wiadomości Sta
tystyczne", nr l. 1958 r. 
: Spis powszechny 6 grudnia 1960 r., "Gospodarka i Administracja Terenowa", 
nr 2, 1960 r. 

Spis powszechny 1960 r., "Rada Narodowa" nr 43, 1960 r. 

Spis powszechny 1960 r., "Nowe Drogi" nr 7, 1960 r. 
Spis powszechny a plany g1J.1podarcze . . Życie Gospodarcze" nr 49, 1960 r. 
Spis powszechny · -- koszty i cele. Wy w. "Polityka" nr 47, 1960 r. 

5'pis powszechny w grudniu 1960 r., "Wiadomości Statystyczne" nr l. 1960 r. 

Pavlik Zdenek, Demograficzne. geograficzne, ekonomiczne i społeczne problemy .1pisów 
ludno.ki 1r rozu·oju historycznym. "Rocznik Dziejów Społecznych" t. 28, 1967 r. 

Smoliński Zbigniew, Wrks::talcenie 1r spisie ludno.ki - uwagi i propozycje (na 
marginesie spisu 1960 r.), "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 1968 r. 
: W spra11·ie liczby ludnoki czynnej ::mrodmro 11' rolnicllrie. (Oprac. it· oparciu 
o dane spisów pmrs::echnych :: 1931 i 1950 r.), "Wiadomości Statystyczne" 
nr l, 1959 r. 

· : Zmiany 11' stanie i struktur~e ludności c:ynnej zawodowo w rolnictwie (dane 
spisów 1950 r. i 196tJr.) . .. Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1964 r. 

Sochacki Włodzimierz, Spis pmrszechny a statystyka mieszkaniowa, "Wiadomości 
Statystyczne" nr 5. 1958 r. 

Stokawski Franciszek. Przemiany 11' strukturze demograficznej woj. warszawskiego 
11' .5trietle spisów pmrs::echnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 1969 r. 

Vielrose Egon, Aktynnoś(' zawodmm ludno.ki wedfug spisu z 1960 r., "Studia 
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Struktura rodzin w Polsce n·!!dlug 1rojewództ11' H' 1960 r., .. Studia Demogra
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Ziółkowski Janusz, Socjologic::.ne aspekty przemian ludnościo11ych na Ziemiach Za
chodnich (na podstawie spisu powszechnego 1960 r.) . .,Ruch Prawniczy" z. 3, 
1962 r. 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 8 XII 1970 r. 

"ABC Narodowego Spisu Pows::.echnego 1970". W-wa: GUS 1970. 
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naukowa. W-wa 17~18 IV 1974 r. W-wa: PTE, GUS 1974 r. 
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~: Ak tywno.~c' ::.mmdowa kobiet 11' .vwietle danych spisów pmrs::.eclmych. W: "Aktu
alne problemy demograficzne kraju". PTE, W -wa 1974 r. 

Borkowska Krystyna. Płaskowicka Janina, Niektóre problemy ::.wią::.ane ::. ujrciem 
11· spisie infórm(J(ji o ::.mrod::.ie 11ykonpranym. ..Wiadomości Statystyczne" nr 5. 
1970 r. 

Borkowski Stanisław. Rodzina jako pr::.edmiot badml 11' NSP 1970 r. W: "Aktualne 
problemy demograficzne kraju", PTE, W-wa 1974 r. 

Chaliński Jarosław, Obmrią::.ki i uprmmienia rachmistr::.tjll· 1r trakcie pr::.cprmrad::.a
nia spisu, .. Statystyk Terenowy" nr 12, 1970 r. 

Cieślak Jerzy, O dystrybucji publikacji NSP 19711 r. (wypowiedź dyskusyjna). 
"Statystyk Terenowy" nr 7. 1973 r. 

Cieślińska Barbara, Źródła utr::.ymania /udno.ki 11· N SP 1970 r.. "Statystyk Tere
nowy" nr 9, 1970 r. 

~: Heininger Maria, Różańska Mirosława. Typmre hlr,:dy i usterki 1r materiale 
spisu próbnego 1r ::okresie in/(Jrmacji o ludności. ..Statystyk Terenowy" nr 2. 
1970 r. 
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pows::.eclmy 1970 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 5. 1969 r. 

~: Możliwo.ki anali::.y sytuacji mies::.kanimrej /udno.ki 11' oparciu o ll')'niki spisu, 
"Wiadomości Statystyczne" nr Ił, 1971 r. 
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Dangel Jan, Ocena jakościowa zasobów mieszkaniowych, "Wiadomości Statystyczne" 
nr l, 1972 r. 

Dłuska Teresa, O pracy Programowej Komisji Spisowej oraz jej podkomisjach 
branżowych, "Statystyk Terenowy" nr 6, 1968 r. 

-: Podzial utrzymywanych członków rodziny według cech społeczno-zawodowych, 
"Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1968 r. 

-: Tematyka i niektóre problemy metodologiczne powszechnego spisu ludności 
w 1970 r., "Wiadomości Statystyczne" nr l, 1969 r. 

-: Niektóre problemy związane z tematyką i programem spisu (powszechnego 
1970 r.), "Wiadomości Statystyczne" nr 12, 1969 r. 

-: Jakich danych dotyczą wyniki wstępne NSP 1970 r., "Statystyk Terenowy" 
nr 12, 1969 r. 

--: Narodowy Spis Powszechny 1970, "Wiadomości Statystyczne" nr l, 1970 r. 
Rozmowa z Wicedyrektorem Biura Spisów obywatelką Teresą Dluską. (R~zmowę 

przeprowadziła Redakcja "Statystyka Terenowego"). "Statystyk Terenowy" 1970 r. 
Dudek Irena, Zamierzenia publikacyjne NSP 1970, "Wiadomości Statystyczne" nr 

12, 1970 r. 
Dzienio Kazimierz, Możliwości wykorzystania danych NSP 1970 w zakresie ludności 

i zatrudnienia, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 1971 r. 
-: Analizy wyników NSP 1970 dotyczące zatrudnienia, aktywności zawodowej, 

wykształcenia i młodzieży, "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 1972 r. 
Fudała Tadeusz, Wykorzystanie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 1970 

na szczeblu powiatu, "Statystyk Terenowy" nr 3, 1971 r. 
-: List do redakcji w sprawie "izb" w publikacjach NSP 1970, "Statystyk 

Terenowy" nr 12, 1971 r. (Odp.): Podurgiel Barbara, "Inne izby" i "pokoje" 
w publikacjach NSP. Tamże. 

Gajdemski Tadeusz, Organizacja przetwarzania danych NSP 1970, "Wiadomości 
Statystyczne" nr 7, 1970 r. 

Galperyn Zbigniew, "Wykorzystanie informacji z NSP 1970 w pracach miejsco
wego planowania przestrzennego", W-wa 1972 r. Centralny Ośrodek Informacji 
Budownictwa. Problematyka Budownictwa (z. 26). 

Gontarski Zbigniew, Wykorzystanie wyników spisu w badaniach procesów urbaniza
cyjnych, "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 1971 r. 

Graczyk Bolesław, Spis próbny w grudniu 1968 r., "Statystyk Terenowy" nr 1·2, 
1968 r. 

-: Aktualne problemy związane z podziałem terenu na stale rejony statystyczne 
i obwody spisowe, "Statystyk Terenowy" nr 2, 1969 r. 

-: Zadania dla terenowych organów spisowych na miesiąc marzec-grudzień 
1970 r., "Statystyk Terenowy" nr 3-12, 1970 r. 

-: Podzial terenu kraju na stale rejony statystyczne i obwody spisowe, "Wia
domości Statystyczne" nr 8, 1970 r. 

-: Miejscowości w Narodowym Spisie Powszechnym 1970 r., "Statystyk Tere
nowy" nr 2, 1972 r. 

-: Rozmieszczenie zjawisk demograficznych i mieszkaniowych w mikrojednostkach 
przestrzennych i statystycznych, "Statystyk Terenowy" nr 4, 1973 r. 

-: Przelicżenie wyników NSP 1970 r. na aktualny podział administracyjny kraju, 
"Statystyk Terenowy" nr II, 1973 r. 

Gutowa Mieczysława, W trosce o lepsze w przyszłości przygotowanie szkoleń przed
spisowych, "Statystyk Terenowy" nr II, 1971 r. 
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1970 r., ,;Statystyk Terenowy" nr 10, 1970 r. 

Jacek Julian, NSP 1970 jako źródło informacji o rolnictwie, "Wiadomości Sta
tystyczne" nr 3, 1971 r. 

Jagiełski Andrzej, Niektóre :::agadnienia demograficzne i społeczne miast w świetle 
wyników NSP 1970 r. W: "Aktualne problemy demograficzne kraju". Konfe
rencja naukowa. W-wa 17~18 IV 1974 r. PTE, GUS, Warszawa 1974 r. 

Jamkowski Zbigniew, Projekt podziału kraju na stale rejony statystyczne i obwody 
spisowe oraz jego niedostatki, "Statystyk Terenowy" nr 2, 1970 r. 

Karczewski Stanisław, Uporządkowanie numeracji nieruchomości przed NSP 1970 r., 
"Statystyk Terenowy" nr 4, 1970 r. 

Kawalec Wincenty, Cel i problematyka spisu powszechnego 1970 r., "Wiadomości 
Statystyczne" nr 4, 1968 r. 

~: "Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego 
w 1970 r." Ref. na plenarne posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospo
darowania Kraju. W-wa: (GUS) 1969 r. 

~: Narodowy Spis Powszechny 1970. Pierwsze re:::ultaty i pierwsze wnioski, "Nowe 
Drogi" nr 4, 1971 r. 

< Inauguracja roku spisowego. Streszczenie. "Wiadomości Statystyczne" nr 4, 1970 r. 
--: Przed Narodowym Spisem Pmrszechnym 1970, "Statystyk Terenowy" nr 12, 

1970 r. 
Klonowicz Stefan, Możliwości wykorzystania wyników Narodofl'ego Spisu Powsze

clmego w badaniu stanu zdrmria spolecznlsllra polskie!(o. W: "Aktualne problemy 
demograficzne kraju". Konferencja naukowa. W-wa 17~18 IV 1974 r. PTE, 
GUS. Warszawa 1974 r. 

Kłodziński Marek, Dwuzawodowość w rolnictwie polskim H' świetle danych spisu 
powszechnego z 1970 r., " Wieś i Rolnictwo" nr l, 1974 r. 

Kondrat Władysław, Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 
1950, 1960 i 1970 r., "Studia i Prace Statystyczne" 1972 r. 

Koncentracja przestrzenna ludności, tempo i skala zmian w latach 1950----1970 
(w oparciu o wyniki spisów powszechnych), "Statystyka Regionalna", GUS 1973 r. 

Kosk Lidia, Dyskus;jnie o nazewnictwie prz.rirtrm w NSP 1970, "Statystyk 
Terenowy" nr l, 1970 r. 

Kowalska Henryka, Metoda reprezentaCJjna w spisie pmrszechnym 1970 r., "Wia
domości Statystyczne" nr 11, 1968 r. 

~: Program opracowania wyników spisu rolnrgo, "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 
1970 r. 

--: Mrtodologia spisu budynków gospodarczych H' rolnictwie indpridualnym, "Wia
domości Statystyczne" nr 5, 1970 r. 

--: Metoda ustalania lrskaźnikóll' prze/ic:::eniowych na sztuki stanowiskmre", "Wia
domości Statystyczne" nr 6, 1970 r. 

--: Spis kontrolny budynków go.1podarc:::ych n· c:erwcu 19711 r., "Statystyk Tere
nowy" nr 6, 1970 r. 

~: Tematyka spisu rolne!(o, "Wiadomości Statystyczne" nr l, 1970 r. 
--: Zasady spisywania budynków i pomies:::czeń gospodarc:::ych w gospodarce indy

widualnej w czerwcu 1970. "Statystyk Terenowy" nr 5, 1970 r. 
--: Zasada spisywania mas:::yn rolniczych w NSP 1970, "Statystyk Terenowy" 

nr Ił, 1970 r. 
Kowalski Władysław, Organi:::acja NSP widziana :::,powiatu, "Statystyk Terenowy" 

nr 8, 1971 r. 
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Kozłowski Czesław, Miejsce spisów powszechnych i innych badań masowych w sys
temie statystyki państwowej. Ogólne założenia pr::yszlego spisu powszechnego. 
Zakres i termin przyszłego spisu powszechnego. Tematyka spisu ludności. Tema
tyka spisu mieszkań i budynków. Tematyka spisu rolnego. Ogólna charakterystyka 
programu opracowania przyszłego spisu... W: "Wybrane problemy statystyki 
w Polsce". Sympozjum 22-24 XI 1966 r., W-wa: GUS 1967 r. 

-: Powszechny spis ludności w 1970 r. W: "Problemy demograficzne Polski 
Ludowej". Sympozjum 5-7 X 1967 r. W-wa: GUS 1967 r. 

Koncepcja spisu - zadania na 1968 r., "Statystyk Terenowy" nr 4, 1968 r. 
-: Spis próbny w grudniu 1968, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1968 r. 
-: Stale rejony statystyc::ne i obwody 'spisou·e, "Wiadomości Statystyczne" nr 7, 

1968 r. 
-: Organizacja Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r., ,,Statystyk Terenowy 

nr l, 1970 r. 
-: Nowe akty prawne w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r., 

,,Statystyk Terenowy" nr I 2, 1969 r. 
-: Przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego, "Gospodarka, Administracja 

Terenowa" nr 3, I 970 r. 
-: Po spisie o spisie, "Statystyk Terenowy" nr 5, 1971 r. 
Krajewski Stanisław, Cele i realizacja podziału terenu kraju na stale rejony sta

tystyczne i obwody spisowe, ,,Statystyk Terenowy" nr 8, 1970 r. 
Krzysztofiak Mirosław, Przydatność wyników spisu ludności w pracach badawczych 

na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego. W: "Aktualne problemy demograficzne 
kraju", PTE W-wa l 974 r. 

Kurzynewski Adam, Aktywność zawodowa mężatek w świetle NSP 1970 (poza rol
nictwem), "Biuletyn IGS" nr 2, 1973 r. 

-: Aktywność zawodowa kobiet zamężnych w Plocku (na podstawie danych NSP 
1970 r.), "Notatnik Płocki" nr 4, 1973 r. 

Latuch Mikołaj, Gospodarstwa domowe w NSP 1970, "Wiadomości Statystyczne" 
nr 4, 1971 r. 

-: Demograficzno-geograficzna struktura wewnętrznych przemieszczeń ludności w Pol
sce w świetle NSP 1970 r. ·W: "Aktualne problemy demograficzne kraju". 
Konferencja naukowa. W-wa 17-18 IV 1974 r. W-wa: PTE, GUS 1974 r. 

Lignar Leszek, V Narodowy Spis Powszechny w Warszawie, ,,Kronika Warszawy" 
nr 35, 1971 r. 

-: Wykorzystanie wyników wstępnych NSP w pracach organów rad narodowych, 
,,Statystyk Terenowy" nr II, 1971 r. 

Litterer-Marwege Wanda, Migracje ludności w NSP 1970, "Wiadomości Statystycz
ne" nr II, 1974 r. 

Macboński Ireneusz, Spisowe problemy miast wydzielonych, ,,Statystyk Terenowy" 
nr 10, 1970 r. 

Mączka Józef, Pierwsze wnioski z l etapu prac przygotowawczych do spisu pow
szechnego, ,,Statystyk Terenowy" nr 2, I 969 r. 

Możdżyńska Teresa, Zakres i metoda opracowania programu kontroli spisu ludności, 
"Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1970 r. 

"Narodowy Spis Powszechny 8 XII 1970". Materiały do zajęć w szkołach, W-wa: 
GUS 1970 r. 

Niedzielski Mieczysław, Tematyka spisu powszechnego w 1970 r. w zakresie zasobów 
mieszkaniowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 4, 1968 r. 
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Niedzielski Mieczysław, Kierunki wykorzystania NSP 1970 w zakresie zasobów miesz
kaniowych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2, 1971 r. 

Nowak Wacław, Narodowy Spis Powszechny 1970 - okazją do ::gromadzenia po
mocy naukowych do nauczania statystyki, "Statystyk Terenowy" nr 4, 1971 r. 

--: Udział młodzieży szkolnej w Narodowym Spisie Pmrs::echnym I970, ,,Statystyk 
Terenowy" nr 3, 1971 r. 

Paczyńska Ewelina, Kijewska Stefania, Kópczyńska Krystyna, Blęl~)l w materialach 
spisu próbnego mieszkań i budynkó1r oraz sposoby ich uniknięcia w NSP I970 r., 

.. Statystyk Terenowy" nr 2, 1970 r. 
Pietraszek Edward, Problemy wsi rolniczo-robotniczych na tle danych NSP I 970, 

,,Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6, 1974 r. 

Podoski Kazimierz, Badanie wyks::ta/cenia ludności 11' oparciu o wyniki NSP 1970, 
"Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1972 r. 

Podurgiel Barbara, Tematyka spisu mieszkm1, "Wiadomości Statystyczne" 1970 r. 
-: Tematyka spisu budynków, "Wiadomości Statystyczne" nr 2. 1970 r. 

·-: Program opracowania wyników spisu mies::km1 i budynków, "Wiadomości Sta
tystyczne" nr 3, 1970 r. 

--: Pojęcie mieszkania i sposób spi.l')'ll'ania mieszkań \1' NSP 1970, "Statystyk Tere
nowy" nr 7, 1970 r. 

-: Jak ujmow{l(' prawid/owo wie/koś<' mieszkania 1r NSP I 970 r. "Statystyk Tere
nowy" nr 8, 1970 r. 

-: Sposób ujmowania 11· NSP 1970 ::asobÓI\' mies::kaniowrch nie zamieszkanych, 
"Statystyk Terenowy", nr 9, 1970 r. · 

Podurgiel Barbara, ..Inne izby" i ,pokoje" 11' publikacjach NSP, . .Statystyk Tere
nowy" nr 12, 1971 r. 

Rajkiewicz Antoni, Spis ludności, "Wiad~mości Statystyczne", 1969 r. Streszczenie 
wypowiedzi wygłoszonej na VII Plenarnej Sesji Naukowej Rady Statystycznej 
18 IV 1969 r., poświęconej NSP 1970 r. 

Ratajczak Bronisława, Kontrola i analiza wyników wstępnych NSP I 970 11· zakresie 
spisu mieszkań i budynków, .. Statystyk Terenowy" nr 12, ·J970 r. 

Redowa Bogdana, Badanie infrastruktury miejscowości, .,Wiadomości Statystyczne" 
nr 9, 1970 r. 

-: Niektóre elementy kontroli formularzy Mw, .,Statystyk Terenowy" nr Ił, 1970 r. 
-: Probfematyka miejscowości w badaniach masowych GUS, .,Wiadomości Sta-. 

łystyczne" nr 3, 1970 r. 
Rojewski Stanisław, Niektóre aspekty prawne Narodmrego Spisu Powszechnego, 

"Statystyk Terenowy" nr 6, 1970 r. 
Romaniuk Kazimierz, Pmrs::echne .1pisy ludności, .. Przegląd Bibliograficzny Piśmien

nictwa Ekonomicznego" z. 5, 1970 r. 
-: Proces reprodukcji ludności jako przedmiot badań \1' spisach powszechnych, 

"Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1970 r. 
Różańska Mirosława, Sposób ustalenia w NSP wla.vciwego stanu ludności, .,Sta

tystyk Terenowy" nr 12, 1970 r. 
Rusinek Kazimierz, Podstawowe zmiany 11· stanie i strukturze demograficznej i spo

/eczno-zawodowej ludności województwa 1rroclawskiego 1r latach I960--/970 (na Ile 
wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.), "Rocznik dolno
śląski" 1972 r. 

Sidorowicz Antoni, Niektóre zagadnienia organizacyjne NSP 1970 r., "Statystyk 
Terenowy" nr 5, 1971 r. (Połemika): Kozłowski Czesław, Po spisie o spisie. 
Tamże. 

129 



Sieczkawska Danuta, Przygotowanie do spisu powszechnego 1970, "Statystyk Tere
nowy" nr 5, I 968 r. 

Smoczyński Andrzej, Wykorzystanie danych z NSP 1970 r. w pracach planistycznych, 
"Statystyk Terenowy" nr 4. 1972 r. 

Socha Krzysztof, Program wydawania otwartych publikacji źródłowych z serii 
Narodmty Spis Powszechny 1970, "Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1972 r. 

Sochacki Włodzimierz, Moźliwości 11ykorzystania danych NSP do analizy stanu za
sobów i warunków mieszkaniowych, "Statystyk Terenowy" nr 5, 1971 r. 

-: W sprawie niektórych definicji przyjętych w NSP 1970 r., "Statystyk Terenowy" 
nr I, 1972 r. (Dyskusja): KOSK Lidia. Dyskusyjnie o nazewnictwe przyjętym 
w NSP 1970. Tamże. 

Stefanowicz Bogdan, Kilka uwag na temat metod opracowywania programów reda
gowania danych spisowych, "Wiadomości Statystyczne'' nr 7, 1970 r. 

Stpiczyński Tadeusz, Wykorzystanie NSP 1970 H' bieżących i perspektywicznych 
opracowaniach o ludności według pici i wieku, "Wiadomości Statystyczne" nr I, 
1971 r. 

Surwillo Monika, Porządkowanie naznrnictwa ulic i numeracji nieruchomości, ,,Sta
tystyk Terenowy" nr 3, 1970 r. 

·: Wybrane problemy prawne NSP 1970 r., "Statystyk Terenowy" nr 9, 1970 r. 
--: Zasady wykorzystywania samochodów do prac spisowych, "Statystyk Terenowy" 

nr 10, 1970 r. 

Śliwiński Tadeusz, W województwie warszawskim przed NSP 1970, "Statystyk Tere
nowy'' nr l I, 1970 r. 

-: Synteza wyników wstępnych Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r. w u•oje
n·ód::twie warszawskim, "Notatnik płocki" nr 3, 1972 r. 

Turos Wiesław, Tematyka spisu ludno.ści, "Wiadomości Statystyczne" nr l, 1970 r. 
--: Metodologia ujmowania tr .1pisic właściwego stanu ludno.ści, "Wiadomości Sta

tystyczne" nr 7, 1970 r. 

-: Sposób zbierania 11' NSP informacji o poziomie i kierunku wyksztalcenia, 
"Statystyk Terenowy" nr I l, 1970 r. 

--: Migracje ludno.ści w NSP 1970, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, 1970 r. 
-: Jak należy się pr::ygotowm' do kontroli i analizy 11yników wstępnych tv za-

kresie ludno.vci, .,Statystyk Terenowy" nr 12, 1970 r. 
Turos Wiesław, Gospodarstwa domowe i rod::iny w ujęciu NSP 1970 r. W: "Ludność", 

W-wa I 972 r. 

Wachnachter Wili, Wczytywanie danych w ramach opracowania spisu ludno.ści 
i mieszkań na maszynie elektronicznej, ,.Wiadomości Statystyczne" nr 8, I 970 r. 

Wacławska Pelagia, Spostrzeżenia ze spisu próbnego budynków gospodarczych 
z czerwca 1969 r., "Statystyk Terenowy" nr 4, 1970 r. 

Walczak Tadeusz, Elektroniczne przetwarzanie danych NSP 1970, ,.Wiadomości 
Statystyczne" nr I I, I 970 r. 

Waluszewski Karol, Wyniki NSP 1970 w pracach planistycznych nad zagospo
darowaniem przestrzennym miasta, "Statystyk Terenowy" nr 5, I 971 r. 

Wereżański Stanisław, Przed Narodowym Spisem Powszechnym 1970 w woj. lubel
skim, "Statystyk Terenowy" nr 4, 1970 r. 

Widulińska Krystyna, Typowe błędy w materialach spisu próbnego 1968 r. dotyczące 
indywidualnych gospodarstw rolnych, "Statystyk Terenowy" nr 4, I 970 r. 

Zagórski Krzysztof, Podzial ludnoJeż na ,.grupy spoleczno-zawodmve" w NSP 1970 
- źródłem informacji dla polityki społecznej, ,.Wiadomości Statystyczne" nr 5, 
1971 r. 

130 



Zagórski Mieczysław, Przygotowania do NSP 1970 r. na terenie m. Lodzi, . .Sta
tystyk Terenowy" nr 7, 1970 r. 

-: Sprawny werbunek rachmistrzów spisowych i wlaściH·e szkolenie warunkiem po
wodzenia NSP 1970, .,Statystyk Terenowy" nr 11, 1970 r. 

.• Założenia programowe i organizacyjne Narodowego Spisu Powszechnego w 1970 r." 
Posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 5 V 1969 r. 
Wwa, GUS 1970 r. 

Zaremba Zygmunt, Jak korzystać z 11yników wstr:pnych spisu ludno.ici, .,Statystyk 
Terenowy" nr 3, 1971 r. 

-: Znac:::enie i wykorzystanie informacji o miejscu urodzenia, .,Wiadomości Sta
tystyczne" nr 3, 1971 r. 

Żegzdryń Ryszard, Wykorzystanie NSP I970 w zakresie problematyki o.iwiatowej, 
.,Wiadomości Statystyczne" nr l, 1971 r. 

Żarski Tadeusz, Źródła utrzymania ludności 11· .iwietle spisów pmrszechnych, .,Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne" nr 10, 1971 r. 

Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978 r. 

Bejnarowicz Janusz, Jak będzie badany stan ::.drmria ludno.ici w . v'SP I 978 r., 
.,Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1978 r. 

Belok Barbara, Badanie H'):posażcnia miesckań H' instalacje, .. Wiadomości Statystycz
ne" nr 10, 1978 r. 

Bielec Jan, Narodon~v Spis P!ms::.echny I 978 --- prohll'my organizacji aparatu spiso
wego, .,Wiadomości Statystyczne" nr 9, 1976 r. 

-: Spis próbny przed Narodoll'ym Spisem Poll's:::echnym I978 r., .,Wiadomości Sta
tystyczne" nr 4, 1977 r. 

-: Po spisie próbnym, .,Wiadomości Statystyczne" nr 4. 1978 r. 
~-: Przed kolejnym Narodow~vm Spisem Pmt·sz!'clmym, .. Wiadomości Statystyczne" 

nr 7, 1976 r. 

-: Za kilka dni Narodoll'y Spis Powszechny I978 r., "Rada Narodowa, Gospodarka 
i Administracja Terenowa" nr 24, 1978 r. 

Borkowska Krystyna. Pod:::ial ludno.ici według stwwH·isk, .. Wiadomości Statystyczne" 
nr 10. 1978 r. 

Cieślińska Barbara, Źródła utrzymania ludności n· NSP I 978 r., .,Wiadomości 
Statystyczne" nr 9. 1978 r. 

Cyndecka Anna. Dośll'iadc:::enia ::: przeprowadzonego l!' grudniu I 977 r. spisu próh
nego w ramach prac pr:::ygotmt·awc:::ych do NSP, .. Wiadomości Statystyczne" nr 3. 
1978 r. 

Oluska Teresa. Tl'matyka Narod!mego Spisu Pmrs:::echnego I 978 r. -- założenia 
ogólni', .. Wiadomości Statystyczne" nr II. 1976 r. 

-: Zatwierdzona tematyka NarodoH'I'f!.O Spisu Pmrs::cchnego I 978 r., .. Wiadomości 
Statystyczne .. nr 5, 1978. 

Dominik Jerzy, Oficjaiska Halina, Organi::acja NSP I978 r. H' .i·H·ietle do.iH·iadczC!I 
WUS H' Kielcach, .. Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1979 r. 

Fudała Tadeusz, Badanie inwalid::tll·a H' Narodolt'ym Spisie Pmrs::ccluzym I978 r., 
.. Wiadomości Statystyczne .. nr 4, 1977 r. 

Graczyk Bolesław. Prace pr::.ygo/Oll'illl'C::c do Narod!Jlt'Cf!.O Spisu Pmrs::echnego I 978 r. 
do realizacji H' l pólroc:::u 1977 r., .. Wiadomości Statystyczne.. nr 3. 1977 r. 
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Graczyk Bolesław Prace przygotowmrcze do Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r. 
w l/l kwartale 1977 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1977 r. 

-: Prace pr~ygotowmrcze do Narodon·ego Spisu Pows~echnego 1978 r. n· IV kwar
tale 1977 r . .. Wiadomości Statystyczne nr l O. 

Grajek Barbara, Metoda komputerowego opracowania wyników reprezentacyjnego 
badania ludności w ramach NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 10 
1979 r. 

Hazel Anna, Spis (Powszechny), Argumenty nr l, 1979 r. 
Heininger Maria, Ludno.fc' w gospodars/H"ach domowych z użytkownikiem indywidual

nego gospodarstwa rolnego (NSP 1978), "Wiadomości Statystyczne" nr 11, 1978 r. 
Jamkowski Zbigniew, Porządkowanie nazw ultr i numeracji nieruchomości ważnym 

etapem prac przygotmmwczych do NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 5, 
1978 r. 

-: Przygotowanie wykazów nieruchomości i mieszkań ważnym etapem prac przed
spisowych, "Wiadomości Statystyczne" nr l O, 1978 r. 

Kamiński Waldemar, Doświadczenia spisu próbnego (Kowary), "Wiadomości Sta
tystyczne" nr 4, 1978 r. 

Karpiński Andrzej, Krystman Joanna, Metody automatycznego redagowania danych 
źródłowych przy opracowaniu wyników NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" 
nr 12, 1978 r. 

Kowalczyk Henryk, Szkolenie rachmistr:::ów spisowych, "Wiadomości Statystyczne" 
nr 4, 1978 r. 

Koźlik Danuta, Metody badania nie zamieszkanych zasobów mieszkaniowych w NSP 
1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1978 r. 

-: Program opracowania wyników NSP 1978 r. w zakresie mieszkań, "Wiadomości 
Statystyczne" nr 6, 1978 r. 

-: Sposób ustalania cech budynków w NSP J978 r., "Wiadomości Statystyczne" 
nr Ił, 1978 r. 

Krajewski Stanisław, Olszewska Regina, Narodowy Spis Powszechny 1978 - aktu
alizacja podziału kraju na jednostki statystyczne, "Wiadomości Statystyczne" 
nr 9, 1976 r. 

Krasucki Wojciech, Im rzetelniejsza informacja ... Narodowy Spis Powszechny, "Per
spektywy" nr 49, 1978 r. 

-: Nasze wieikit rachOlmnie przed Narodowym Spisem Powszechnym, "Perspekty
wy" nr 40, 1978 r. 

Krowiranda Lech, Udział terenowych organów administracji państwowej w przygoto
waniu Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., "Rada Narodowa, Gospodarka, 
Administracja" nr 23, 1978 r. 

Kuziński Stanisław, Narodowy Spis Powszechny, "Trybuna Ludu" nr 288, 1978 r. 
-: Narodowy Spis Powszechny 1978 r., "Rada Narodowa, Gospodarka, Admini

stracja" nr 5, 1978 r. 
Narodony Spis Pon·.cechny 7-13 grudnia 1978. W-wa GI 1S 1978 r. 1 folder). 
Narodo u 'Y Spis P01rszechny 1 7 X II 1978. Materiały do zajęć w szkołach. 

W-wa: GI'S 1978 r. 

Narodowy Spis Powszechny 1978 jako źródło informacji o migracjach, "Biblioteka 
Wiadomości Statystycznych", t. 30, W-wa: GUS 1979. (Materiały z między
narodowego seminarium w Kołobrzegu, 5-7 X 1978 r.). 

Narodowy Spis Powszęchny 7 grudnia 1978 r. Metodologia i organizacja, "Biblioteka 
Wiadomości Statystycznych", t. 28, W-wa: GUS 1978 r. 

• 
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Olszewska Regina, Informacja o przygotowaniach do NSP 1978 r., "Wiadomości 
Statystyczne" nr 5, 1978 r. 

-: Jak organizować szkolenie (aparatu spisowego i rachmistrzów spisowych) "Wia
domości Statystyczne" nr 6, 1978 r. 

-: Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., "Wiadomości 
Statystyczne" nr 8, 1978 r. 

-: Znaczenie funkcji "opiekuna" w czasie spisu, "Wiadomości Statystyczne" nr 9, 1978 
-: Cel i znaczenie obchodu przedspisowego. Odprawa przedspisowa, "Wiadomości 

Statystyczne" nr l O, 1978 r. 
-: Informacje o przebiegu NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr L 1979 r. 
Pawlicki Stanisław, Świątek Jerzy, Rezygnować czy nie rezygnowm' ze szkiców 

sytuacyjnych do Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r., "Wiadomości Sta
tystyczne" nr 9, 1977 r. 

Podhajny Wacław, Więcej obowiązkowości w pracach przygotowawczych do Narodo
wego Spisu Powszechnego, "Wiadomości Statystyczne" nr l O, 1977 r. 

Ratajczak Bronisława, Tematyka mieszkaniowa w Narodowym Spisie Powszechnym 
1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 1977 r. 

-: Pojęcie mieszkania oraz sposób ujmowania mieszkań i określania ich wielkości 
w NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" nr 7, 1978 r. 

-: Sposób spisywania jednostek nie będących mieszkaniami, "Wiadomości Statystycz
ne" nr 10, 1978 r. 

Romaniuk Kazimierz, Tradycja i nowoczesność ,,. :,pisach powszechnych, "Nowe 
Drogi" nr 11, 1978 r. 

Różańska Mirosława, Cechy demograficzne ludności oraz jej poziom i kierunek 
wykształcenia w NSP, "Wiadomości Statystyczne" nr 9, 1978 r. 

Turos Wiesław, Projekt tematyki ludnościowej Narodowego Spisu Powszechnego 
1978 r., "Wię.domości Statystyczne" nr 12, 1976 r. 

-: Problem zapewnienia kompletności ujęcia ludności w NSP 1978 r., "Wiadomości 
Statystyczne" nr 9, 1978 r. 

-: Reprezentacyjne badanie migracji w NSP 1978 r., "Wiadomości Statystyczne" 
nr II, 1978 r. 

Wachoachter Wili, Koncepcja komputerowego opracowania Narodowego Spisu Pow
szechnego 1978, ,,Informatyka" nr 2, 1978 r. 

Wiśniowski Władysław, Bieżąca aktualizacja podziału terenu kraju na stale rejony 
statystyczne i obwody spisowe, "Wiadomości Statystyczne" nr 4, 1976 r. 

Zaremba Halina, Zalecenia Stalej Komisji Statystycznej RWPG 11' zakresie przyszłego 
powszechnego spisu ludności i zasobów mieszkaniowych, "Wiadomości Statystyczne" 
nr 2, 1976 r. 

-: Przed Narodowym Spisem Powszechnym 1978 r., "Rada Narodowa" nr 12, 
1977 r. 

-: Program opracowania wyników NSP 1978 r. w zakresie ludności, "Wiado
mości S tatystyczne" nr l , 1978 r. 

-: PrÓgram opracowania wyników NSP 1978 r. w zakresie gospodarstw domo
wych i innych tematów, "Wiadomości Statystyczne" nr 2, 1978 r. 

-: Gospodarstwa domowe w spisie, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, 1978 r. 



WYKAZ FORMULARZY l DRUKÓW 
ZASTOSOWANYCH W SPISACH POWSZECHNYCH 

l. Formularz A 

2. Formularz B 

3. Formularz C 1 

4. Formularze c z 

5. Formularze Ot 

6. Formularz E 

7. Formularz F 
8. Formularz G 

l. Formularz A 

2. Formularz B 
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Powszechny Spis Ludności w 1921 r. 

i C3 

oz-

"Arkusz spisowy" przeznaczony do spisania lud
ności, mieszkań, gospodarstw rolnych druko
wany w językach: polskim, polskim i rosyjskim, 
polskim i niemieckim. 
"Arkusz dla miejscowości" - posłużył do opra
cowania "Skorowidza miejscowości" i do prze
prowadzenia spisu gruntów wspólnych. 
"Spis budynków" -- stosowany w gminach. 
"Arkusze dla nieruchomości" stosowane w mniej
szych i większych miastach. 
"Arkusze okręgowe" zawierające dane zbiorcze 
dla całego okręgu spisowego. 
"Wykaz zbiorowy dla gminy miejskiej lub wiej
skiej". 
"Wykaz powiatowy". 
"Formularz dla sierot" wypełniany dla każdej 
sicroty lub półsieroty w wieku do 16 lat włą-

cznie. 

Powszechny Spis Ludności w 1931 r. 

"Arkusz spisowy" przeznaczony do spisania lu
dności i mieszkań, wydany w trzech wariantach 
dla województw: 
a) centralnych i wschodnich, 
b) zachodnich, 
c) południowych, 
drukowany w językach: polskim, polskim i u
kraińskim, polskim i białoruskim, polskim i ro
syjskim, polskim i litewskim, polskim i nie
mieckim. 

--- "Arkusz dla nieruchomości". 



3. Formularz BC 

4. Formularz c 

5. Formularz D 

6. Formularz E 
7. Formularz F 
8. Formularz G 

l. Formularz A 
2. Formularz B 
3. Formularz C 1 

4. Formularz C 2 

5. Formularz D 
6. Formularz E 
7. Formularz F 
8. Formularz G l 
9. Formularz G z 

10. Formularz GJ 

Ił. Formularz G4 

12. Formularz G 5 

13. Formularz H 

14. Formularz J 
15. Formularz K 
16. Formularz L 

"Arkusz budynkowy i okręgowy" dla mieJsco
wości, w których nie wypełniano formularzy 
B i C. 
"Arkusz okręgowy" przeznaczony dla miast 
i imiennie oznaczonych gmin wiejskich. 
"Arkusz dla miejscowości (osiedla)" przeznaczo
ny wyłącznie do spisu miejscowości. 
"Arkusz gminny". 
"Arkusz powiatowy". 
"Arkusz spisu dzieci w wieku do lat 13" wy
dany w trzech wariantach, przeznaczony dla ce
lów statystyki szkolnej. 

Narodowy Spis Powszechny w 1950 r. 

"Arkusz mieszkaniowo-ludnościowy". 
"Arkusz dla nieruchomości zamieszkanych". 
"Arkusz zbiorczy dla obwodu w mieście". 
"Arkusz zbiorczy dla obwodu w gminie wiej
skiej". 
"Arkusz zbiorczy dla miasta-gminy". 
"Arkusz zbiorczy powiatowy". 
"Arkusz dla miejscowości zamieszkanej". 
"Arkusz dla prywatnych gospodarstw rolnych". 
"Arkusz dla gospodarstw rolnych w użytkowaniu 
państwa, instytucji publicznych i organizacji spo
łecznych". 

"Arkusz dla zrzeszeń uprawy ziemi (spółdzielni 
produkcyjnych I typu)". 
"Arkusz dla rolniczych spółdzielni wytwórczych 
i rolniczych zespołów spółdzielczych (spółdzielni 
produkcyjnych II i III typu)". 
"Arkusz dla gospodarstw przyzagrodowych czło
nków rolniczych spółdzielni wytwórczych i rol
niczych zespołów spółdzielczych (spółdzielni pro
dukcyjnych II i III typu)". 
"Arkusz do spisu zwierząt gospodarskich u osób 
i na terenie instytucji nie posiadających gos.po
darstw rolnych". 
"Arkusz zbiorczy rolny dla obwodu". 
"Arkusz zbiorczy rolny dla miasta-gminy". 
"Arkusz zbiorczy rolny powiatowy". 
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Formularz A 
Formularz B l 

Formularz B z 

Formularz CI 

Formularz c z 

Formularz D 

Formularz E 

Formularz GI 

Formularz G z 

Formularz G3 

Formularz H 

Formularz J 

Formularz K 

Formularz L 

Spis Powszechny w 1960 r. 

"Formularz mieszkaniowo-ludnościowy i rolny". 
"Formularz dla zamieszkanej nieruchomości na 
terenie miasta lub osiedla". 
"Formularz buctynkowy dla obwodu spisowego 
w gromadzie". 
"Formularz zbiorczy mieszkaniowo-ludnościowy 
dla obwodu spisowego w mieście lub osiedlu". 
"Formularz zbiorczy mieszkaniowo-ludnościowy 
dla obwodu spisowego w gromadzie". 
"Zestawienie zbiorcze mieszkaniowo-ludnościowe 
dla miasta-osiedla-gromady". 
"Zestawienie zbiorcze mieszkaniowo-ludnościowe 
dla powiatu". 
"Formularz dla gospodarstwa rolnego w indywi
dualnym użytkowaniu członka rolniczej spół

dzielni produkcyjnej (działki przyzagrodowej 
oraz gruntów nie wniesionych do spółdzielni". 
"Formularz dla rolniczej spółdzielni produkcyj
nej". 
"Formularz dla gospodarstwa rolnego w użytko
waniu instytucji państwowej lub społecznej". 
"Formularz do spisu zwierząt gospodarskich 
w posiadaniu instytucji, która nie użytkuje go
spodarstwa rolnego". 
"Formularz zbiorczy rolny dla obwodu spiso
wego". 
,,Zestawienie zbiorcze rolne dla miasta-osiedla
gromady". 
,,Zestawienie zbiorcze rolne dla powiatu". 

Karta informacyjna 
o zatrudnieniu 

Formularz A 
Formularz B l 
Formularz B z 
Formularz D 
Formularz u 

wypełniana przez osoby pracujące. 

Narodowy Spis Powszechny w 1970 r. 

"Formularz mieszkaniowo-ludnościowy i rolny". 
"Formularz dla budynku w mieście lub Qsiedlu ". 
"Formularz dla budynku w gromadzie". 
"Formularz do badania dzietności kobiet": 
,,Zestawienie nie zamieszkanych zasobów mie
szkaniowych". 



6. Formularz RB-1 ,.Formularz do spisu budynków gospodarczych 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych". 

7. Formularz RB-2 "Formularz do spisu budynków gospodarczych 
u indywidualnych właścicieli zwierząt nie posia
dających gospodarstw rolnych". 

8. Formularz RB-s-1 .. Formularz do spisu budynków gospodarczych 
w uspołecznionych gospodarstwach rolnych". 

9. Formularz RB-s-2 "Formularz do spisu budynków gospodarczych 
w gospodarstwach przyzagrodowych członków 

spółdzielni produkcyjnych i w gospodarstwach 
pracowników państwowych gospodarstw leś
nych". 

10. Formularz L-obw ~ ,,Zestawienie zbiorcze ludnościowe dla obwodu 
spisowego". 

II. Formularz BM-obw~ "Zestawienie zbiorcze budynkowo-mieszkaniowe 
dla obwodu spisowego". 

12. Formularz R-obw "Zestawienie zbiorcze rolne dla obwodu spiso

13. Formularz 
14. Formularz 

15. Formularz 

16. Formularz 

17. Formularz 

18. Formularz 

19. Formularz 
20. Formularz 

wego". 
L-wiek "Zestawienie zbiorcze ~ wiek ludności". 

L-grm "Zestawienie zbiorcze ludnościowe dla miasta, 
osiedla, gromady, okręgu". 

BM-grm~ "Zestawienie zbiorcze budynkowo-mieszkaniowe 
dla miasta, osiedla, gromady, okręgu". 

R-grm "Zestawienie zbiorcze rolne dla miasta, osiedla, 
gromady, okręgu". 

U-grm "Zestawienie zbiorcze dla nie zamieszkanych 
zasobów mieszkaniowych dla miasta, osiedla, 
gromady, okręgu". 

RB-grm ~ "Zestawienie zbiorcze budynków gospodarczych 
dla miasta, osiedla, gromady". 

L-pow ~ "Zestawienie zbiorcze ludnościowe dla powiatu". 
BM-pow~ ,,Zestawienie zbiorcze budynkowo-mieszkaniowc 

dla powiatu". 
21. Formularz R-pow -- "Zestawienie zbiorcze rolne dla powiatu". 

22. Formularz U-pow - "Zestawienie zbiorcze nie zamieszkanych zasobów 
mieszkaniowych dla powiatu". 

23. Formularz RB-pow- "Zestawienie zbiorcze budynków gospodarczych 
dla powiatu". 

24. Formularz Mw 

25. Formularz indywi
dualny 

"Badanie wyposażenia miejscowości zamieszkanej 
w gromadzie". 

druk pomocniczy. dotyczący w głównej mierze 
osób odbywających karę więzienia. 
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26. Karta informacyjna- wypełniane przez zakłady pracy, 
o zatrudnieniu 

27. Karta pomiaru mie-- wypełniane indywidualnie przez ludność lub 
szkania wspólnie z rachmistrzem. 

28. Blankiet kontrolny - wypełniany dla osób mieszkających stale, które 
nr l przebywający poza domem rodzinnym z powodu 

nauki, pracy itp. 
29. Blankiet kontrolny - wypełniany dla osób trwale nieobecnych. 

nr2 

Narodowy Spis Powszechny w 1978 r. 

l. Formularz A 
2. Formularz A. 

3. Formularz B 
4. Formularz C 

5. Formularz D-obw 
6. Formularz D-gm 
7. Formularz D-woj 
8. Formularz indywi

dualny 
lJ. Formularz pomoc

niczy 

10. Formularz K 

- "Formularz mieszkaniowo-ludnościowy". 
- "Formularz dla gospodarstwa zbiorowego za-

mieszkania". 
- "Formularz badania reprezentacyjnego ludności". 
- • .Zestawienie nie zamieszkanych zasobów mie-

szkaniowych w budynkach mieszkalnych". 
- • .Zestawienie zbiorcze dla obwodu spisowego". 
- "Zestawienie zbiorcze dla miasta gminy". 
- "Zestawienie zbiorcze dla województwa". 
- druk pomocniczy, dotyczący w głównej mierze 

osób odbywających karę więzienia. 
·- ,,Informacja o powierzchni użytkowej mieszka

nia" (str. l) i . .Informacja o zatrudnieniu" 
(str. 2). 
"Formularz do reprezentacyjnego spisu kontrol
nego mieszkań i ludności". 
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