


W 2019 r. mija 230 lat od pierwszego – w skali całego kraju – spisu ludności 
na ziemiach polskich. W latach wcześniejszych informacje o liczbie ludności 
pozyskiwano głównie z rejestrów podatkowych oraz na podstawie lustracji 
królewszczyzn sporządzanych dla celów fiskalnych i wojskowych. Najstarszy 
z zachowanych spis mieszkańców Poznania, pochodzący z roku 1514, stanowi 
wykaz obywateli miasta płacących opłatę podatkową od posiadanego 
majątku (domu, ruchomości, kapitału). Nie znalazły się w nim osoby, które nie 
miały praw miejskich, choć mieszkały w mieście (szlachta, duchowieństwo, 
Żydzi, część plebsu żyjącego ze sprzedaży siły roboczej, a także uczniowie, 
czeladnicy i służba domowa). Mimo że tak sporządzony spis nie mówi 
bezpośrednio o liczbie mieszkańców miasta, to jednak pozwolił oszacować, 
że w 1514 r. Poznań zamieszkiwało 8–9 tys. ludności. 

Podstawą przeprowadzenia pierwszego spisu ludności Rzeczypospolitej 
w 1789 r. była Konstytucja z dnia 22 czerwca tego samego roku pod nazwą 
Lustracya dymów i podanie ludności" uchwalona przez Sejm Czteroletni "

(1788–1792). Wyniki spisu miały posłużyć do powzięcia uchwały o podatku na 
utrzymanie stałej armii. W badaniu tym ujęto liczbę, a także strukturę 
społeczno-zawodową ludności miast i wsi. Chociaż spis nie objął wszystkich 
stanów (wyłączone z niego były szlachta i duchowieństwo), to w tamtym 
okresie – w końcu XVIII wieku – stał się podstawą szacowania zaludnienia 
Rzeczypospolitej. Ważnym krokiem mającym wspomóc określanie wielkości 
populacji w przyszłości było wprowadzenie przez ten sam Sejm Czteroletni 
obowiązku stałej rejestracji ruchu naturalnego. 

Następne spisy powszechne, które objęły Wielkopolskę, zrealizowano na 
obszarze Księstwa Warszawskiego w 1808 r. i powtórnie w 1810 r. W bada-
niach tych określano (osobno dla miast i dla wsi) stan ludności i jej strukturę 
demograficzną, wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę domów. Zasad-
niczym celem tych spisów było ustalenie liczby ludności zdolnej do poboru 
do armii napoleońskiej. Do obliczenia wyników spisu ludności w Księstwie 
Warszawskim powołano pierwsze na ziemiach polskich Biuro Statystyczne.

Od Kongresu Wiedeńskiego, tj. od roku 1815, Wielkopolska, która w prze-
ważającej części znalazła się w granicach Prus, funkcjonowała jako Wielkie 
Księstwo Poznańskie. Spisy ludności w państwie pruskim (w tym także na 
ziemiach polskich pozostających pod zaborem) przeprowadzano regularnie: 
w latach 1816–1867 – co trzy lata, a od 1871 do 1914 r. – co pięć lat. Pierwszy 
urzędowy spis z 1816 r. wykazał, że liczba ludności w Wielkim Księstwie 
Poznańskim wyniosła 820,2 tys., w tym 23,8 tys. mieszkało w Poznaniu.

Na terenie Królestwa Kongresowego, w którego skład weszła wschodnia część 
Wielkopolski z Kaliszem, do I wojny światowej przeprowadzono tylko jeden 
spis powszechny ludności w 1897 r. Zrealizowano go na mocy postanowienia 
z dnia 5 czerwca 1895 r. o organizacji Pierwszego Spisu Ogólnego Ludności 
Cesarstwa Rosyjskiego. W spisie badano szczegółowo płeć, wiek, wyznanie, 
stan cywilny, miejsce urodzenia, skład społeczno-zawodowy ludności i jej 
wykształcenie. Wyniki opublikowano dla powiatów i miast każdej z dziesięciu 
guberni, w tym dla guberni kaliskiej. 

Wraz z odzyskaniem niepodległości organizacją spisów powszechnych na 
ziemiach polskich zajął się powołany w 1918 r. Główny Urząd Statystyczny.

Województwo utworzone w 1919 r. na obszarze Wielkopolski, obejmujące 
przede wszystkim ziemie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, przez lata 
funkcjonowało pod nazwą województwo poznańskie. Po roku 1945 było 
największym województwem w kraju. W latach 1957–1975 poza jego 
granicami znalazł się Poznań, który miał wówczas rangę odrębnej jednostki 
podziału administracyjnego szczebla wojewódzkiego – miasta na prawach 
województwa. Po zmianach administracyjnych w 1975 r. Poznań ponownie 
stał się częścią województwa poznańskiego, ale obszarowo znacznie mniej-
szego niż w poprzednich latach. Kształt i granice województwa zmieniły 
się po raz kolejny w wyniku reformy w 1999 r. Od tej pory istnieje i działa ono 
jako województwo wielkopolskie. 
Reformy administracyjne zmieniające kształt i zasięg terytorialny wojewódz-
twa utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają porównywalność danych 
w dłuższym okresie. Celem tego opracowania nie jest jednak analiza 
porównawcza, na co nie pozwala również zmieniająca się metodologia, ale 
raczej pokazanie statystycznej fotografii Wielkopolski w odsłonach kolejnych 
spisów powszechnych.

Spisy przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny

Powszechny Sumaryczny Spis Ludności Polski
z dnia 14 lutego 1946

Narodowy Spis Powszechny z dnia 3 grudnia1950

Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 grudnia1960

Narodowy Spis Powszechny z dnia 8 grudnia1970

Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 grudnia1978

Narodowy Spis Powszechny z dnia 6 grudnia1988

1931 Drugi Powszechny Spis Ludności
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia

2002 Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań z dnia 20 maja

2011 Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań z dnia 31 marca

Pierwszy Powszechny Spis Ludności
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września1921



Spisy w latach 1921 i 1931 Spisy w latach 1946 i 1950

1921 1931

Struktura ludności według  wyznania

Rzymskokatolickiea

bEwangelickie

Mojżeszowe

Inne 

82,9% 89,6%

a  Łącznie z ormiańskokatolickim.  b  Augsburskie, reformowane, unijne i bez bliższego określenia.

a  Nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku.

16,3% 9,7%

0,3% 0,4%

0,5% 0,3%

Spisy powszechne ludności na obszarze województwa poznańskiego 
wykazały przewagę liczebną kobiet. W roku 1921 – w trzy lata od zakoń-
czenia I wojny światowej w grupie wdowy/wdowcy kobiet było 
4-krotnie więcej niż mężczyzn, a w przedziale wieku 30–34 lata przewaga 
była niemal 11-krotna.

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej poziom analfabetyzmu w woje-
wództwie poznańskim wynosił 17,5%, w Poznaniu – 13,4%, podczas gdy 
przeciętnie w Polsce sięgał 43,1%.

Po II wojnie światowej w granicach województwa poznańskiego znalazła 
się część tzw. Ziem Odzyskanych, obejmująca rejony od Piły po Gorzów 
i Zieloną Górę. Pod względem powierzchni poznańskie stało się naj-
większym województwem w kraju. Ludność w powiatach leżących w tym 
obszarze stanowiła 11,3% ogółu mieszkańców całego województwa.

W 1950 r. utworzono 3 nowe województwa. Poznańskie zmniejszyło się 
wówczas przede wszystkim o obszar powiatów włączonych w granice 
województwa zielonogórskiego.

1931

Kobiety na 100 mężczyzn 109,5113,4

Ludność w miastach w % ogółem 39,834,1

Ludność ogółem w tys. 1967,9 2106,5

1921

1950

Kobiety na 100 mężczyzn 115,0117,7

Ludność w miastach w % ogółem 41,136,6

Ludność ogółem w tys. 2422,1 2105,2

1946

Poniżej 18 lat

18–59 lat

 60 lat i więcej

1950a1946

%3,9

% 6, 55

10,2%

%8, 45

35,0%

Ludność według wieku



Spisy w latach 1960 i 1970 Spisy w latach 1978 i 1988

a  Nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie cywilnym.

1970

Kobiety na 100 mężczyzn 107,2111,2

Ludność w miastach w % ogółem 50,346,9

Ludność ogółem w tys. 2400,9 2662,9

1 stycznia 1957 r. miasta Poznań, Kraków i Wrocław, podobnie jak wcześniej 
Warszawę i Łódź, wyodrębniono z województw i podniesiono do rangi 
miast wydzielonych, przyznając im status miast na prawach województwa. 
Taki układ administracyjny utrzymał się aż do roku 1975. Dane dla woje-
wództwa podano łącznie z Poznaniem.

Zgodnie z reformą administracyjną z dniem 1 czerwca 1975 r.  w miejsce 17 
województw i 5 miast wydzielonych (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław 
i Poznań) utworzono 49 województw. Znaczna część obszaru należącego 
dotąd do województwa poznańskiego znalazła się w granicach nowych 
jednostek administracyjnych: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego 
i pilskiego. Taki podział obowiązywał do końca 1998 r.
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aStruktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego
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1978 1988

Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci

Kobiety

Mężczyźni

61,6%

67
,1%

24,7%13,2%

59,9%

2,2%

2,7% 1,2%
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Udział osób z wykształceniem wyższym w % ludności 
w wieku 15 lat i więcej
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1988

1960

1988

Kobiety na 100 mężczyzn 107,7108,2

Ludność w miastach w % ogółem 70,968,6

Ludność ogółem w tys. 1208,6 1320,6

1978



Spisy w latach 2002 i 2011

Udział osób z wykształceniem wyższym w % ludności 
w wieku 13 lat i więcej
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Spisy w latach 2002 i 2011

Reforma administracyjna obowiązująca w Polsce od 1 stycznia 1999 r. 
przywróciła trójstopniowy podział terytorialny. Gminy ponownie zostały 
pogrupowane w powiaty. Aktualny układ administracyjny kraju obejmuje 
16 województw, 380 powiatów i 2478 gmin. Województwo wielkopolskie 
utworzono na obszarze województwa poznańskiego, dołączając ponownie 
większość gmin województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pil-
skiego oraz pojedyncze jednostki terytorialne bydgoskiego, gorzowskiego 
i zielonogórskiego.

W spisach powszechnych ludności określany był zawsze stan cywilny 
faktyczny osób objętych badaniem. W spisie 2002 r. po raz pierwszy 
ustalano stan cywilny prawny, a stan cywilny faktyczny określając w spo-
sób wtórny na podstawie charakteru związku w jakim żyje osoba.

20112002

Kobiety na 100 mężczyzn 105,6106,1

Ludność w miastach w % ogółem 55,957,7

Ludność ogółem w tys. 3351,9 3447,4

2002 2011

Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci
ai stanu cywilnego faktycznego

Kobiety

Mężczyźni

a Nie uwzględniono osób o nieustalonym stanie cywilnym.
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Ludność według głównego źródła utrzymania

Posiadający własne źródło utrzymania 66,3%61,1%
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Poznań w spisach powszechnych Poznań w spisach powszechnych

aNadwyżka kobiet na 100 mężczyzn

aLudność
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a Każdorazowo w aktualnych granicach administracyjnych miasta.

a  Nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku.

a Zamieszkane stale.
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izb w mieszkaniu osób na izbę
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0 1 2 3 4 5 tys.

1921
1931

1946
1950
1960
1970
1978
1988
2002
2011

Mieszkania zamieszkane

tys. tys.

1950 1960 1970 1978 1988 a2002 a2011
0

150

300

450

600

750

900

0

50

100

150

200

250

300
Mieszkania Izby



a Od 1.01.1999 r. w województwie wielkopolskim. Dane spisowe przedstawiono według 
podziału administracyjnego, odpowiednio: dla lat 1921 i 1931 – z 1.08.1934 r., dla roku 1946 – 
z 28.06.1946 r., dla lat 1950–1978 – z 1.06.1975 r., dla lat 1988 i 2002 – z 1.01.1999 r., a dla roku 
2011 – według aktualnych granic.

Ludność w województwie
2apoznańskim/wielkopolskim na 1 km  

1921 74,1

1931 79,3

1946 61,7

1950 99,7

1960 119,6

1970 135,2

1978 148,3

1988 108,5

2002 112,4

2011 115,6

60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29
tel. 61 279 82 00, fax 61 279 81 00

SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
poznan.stat.gov.pl

@Poznan_STAT

Infolinia Statystyczna
22 279 99 99

(opłata zgodna z taryfą operatora)
Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 15:00.


