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1.Wprowadzenie 

1.1.Kształtowanie granic po 1 wojnie światowej 

 • Z perspektywy statystycznej wydaje się iż zagadnienie 
istnienia  mniejszości narodowych (etnicznych)jest  
kwestia oczywistą. Przyjmując za poprawne ustalenia 
liczby państw suwerennych na świecie na poziomie  200 
jednostek ,natomiast liczbę narodów i narodowości na 
ok.900 wyodrębnionych grup ,to nieunikniona wydaje się  
sytuacja współistnienia kilku narodowości w obrębie 
jednego organizmu państwowego. 

• W polskiej praktyce badań ludnościowych pierwszy spis o 
charakterze spisu powszechnego przeprowadzono w 1789 
r. w wyniku uchwały Sejmu Czteroletniego, przy czym 
zastosowany zakres badań spisowych uwzględniający 
pozademograficzny aspekt cech populacji, zawierał 
podział według kryterium religii (chrześcijanie i żydzi).  
 
 



Dylematy definicji 

• Prawną definicję mniejszości narodowych i etnicznych przynosi w Polsce 
ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych(z 2005 r.), która w art. 
2 zawiera katalog sześciu (6)warunków ,przy czym dopiero spełnienie 
łączne wszystkich kryteriów jest wystarczającą przesłanką uznania  
obywatela Polski za członka danej mniejszości. Katalog warunków 
zawiera jedno kryterium ilościowe (liczebność mniejszości mniejsza od 
pozostałej części ludności),dwa kryteria socjo- kulturowe(odmienność 
języka kultury i tradycji oraz dążność do zachowania tych wartości) ,dwa 
kryteria historyczne (świadomość własnej tożsamości narodowej oraz 
czas zamieszkiwania przodków na danym terenie od przynajmniej 100 
lat),oraz jedno kryterium polityczne(utożsamia się z narodem 
zorganizowanym we własnym państwie) 

•    Ustęp 3 art. 2 ustawy przynosi definicję mniejszości etnicznej, której 
istnienie jest obwarowane spełnieniem łącznym tych samych kryteriów 
jak w przypadku mniejszości narodowych ,oprócz warunku 
politycznego(istnienie państwa zamieszkałego przez ten sam naród) 

• Interesujący jest tu fakt iż w ustawowym katalogu warunków kreujących 
daną mniejszość narodową nie znalazło się kryterium zastosowane w 
spisie ,a mianowicie deklaracja przynależności  narodowej 
 



Polska.1939 r. 
• . 



Tworzenie państwa 
• W trakcie dziewięciu(9) przeprowadzonych w Polsce spisów powszechnych  

badania  narodowości pojawiły się ( w różnej formie ) czterokrotnie  –w 
1921,1931,2002 r.oraz 2011r. 

•    Spisem ludności ,nie definiowanym jednakże jako powszechny spis ludności 
był spis z 1946 roku ,w którym podjęta została próba ustalenia struktury 
narodowej powojennej ludności Polski, a która została wykonana jako 
segment swoistego ludnościowego bilansu otwarcia nowej drogi politycznego 
bytu naszego kraju. 

•          W okresie międzywojennym odbyły się w Polsce dwa spisy ludności 
:30.IX .1921 oraz 9.XII .1931 r. ,przy czym w spisie z 1921 r. nie uwzględniono ( 
z przyczyn prawno-międzynarodowych) Górnego Śląska i części Wileńszczyzny, 
należącej ówcześnie do Litwy Środkowej. 

• (pierwszy w Polsce spis po II wojnie światowej przeprowadzono  w dniu 
14.02.1946 r., ustalenia miały charakter sumaryczny, uwzględniający stan i 
strukturę ludności według kilku grup wieku oraz według płci) 

• dylemat pomiaru liczby ludności i jej cech  wynika z faktu trwania w tym 
okresie procesu przejmowania obszaru zarówno części Górnego Śląska 
wynikającego z efektu plebiscytu(20 marca 1921r.), jak również przejmowania 
części   Śląska Cieszyńskiego(Decyzja Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r.) 
Faktyczne przejęcie obszaru Górnego Śląska nastąpiło po wejściu polskich 
wojsk(17 czerwiec-4 lipiec 1922r.) na przyznaną Polsce część plebiscytową  
,stanowiący już  ówcześnie województwo śląskie(utworzone decyzją Sejmu 
Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 1920 r.)por. M. S. 
Szczepański, Regionalizm górnośląski: los czy wybór ?,(W:) Czy nadciągają 
Ślązacy.., ss.90-115 także :Kwaśniewski Krzysztof ,Jeszcze o narodowości 
śląskiej ,(W:)Czy nadciągają Ślązacy..,s.s.69-89 

• Litwa Środkowa utworzona została na podstawie dekretu gen. Lucjana 
Żeligowskiego 12 października 1920 r. oddana władzom cywilnym pod koniec 
1921 r.(po spisie) 
 



Spis 1921 
• .Spis 1921 

•   

• Brak możliwości uzyskania pełnych danych o strukturze 
narodowościowej mieszkańców Polski na początku lat 
dwudziestych nie był spowodowany wyłącznie 
nierozstrzygniętym ówcześnie kształtem państwa polskiego-
istotny  wpływ miały bowiem także  uwarunkowania  
społeczno –polityczne ,jakie wystąpiły w całej Europie po  
zakończeniu I wojny światowej. 

•     Według danych z 1921 r. liczba ludności Polski w dniu 
spisu (30.IX.1921 r. ) wynosiła 27 201 342 mieszkańców ,z 

czego 69 % to Polacy. Pozostała część to(według 
autorów publikacji  „Polska”):  „mniejszości narodowe”, bądź 
terytorjalne: Rusini (Ukraińcy),Białorusini ,Niemcy i Litwini 
,bądź rozproszone: Żydzi ,Czesi, Rosjanie”. 

•      W obrębie pozostałej części ludności ówczesnej Polski  
najwięcej było(wg .ustaleń spisu z 1921r.) Rusinów 
(Ukraińców)-14,3% 

• , Żydów -ok. 7,2%, 

•  Białorusinów-3.9% 

• .,Niemców –także 3,9 %, 

• Litwinów- poniżej  0,3%(74 tys.),oraz Rosjan (0,2%) i 
Czechów(0,0%) 

•   

•   
•   



Spis 1931. 
• Spis 1931 
•   

•           Trudności pomiaru liczebności poszczególnych  grup narodowych wystąpiły w Polsce 

także podczas kolejnego spisu w 1931 r., i był to stan spodziewany ,z uwagi na powszechne 

trudności (częściowo sięgające czasów współczesnych) dotyczące badań tej 

skomplikowanej i zmiennej cechy populacji. 

•            Ustalenia jaki przyniósł spis z 1931 r. odnoszą się do języka i wyznania ,stąd próby 

wydzielenia określonej grupy narodowej ,na podstawie tych cech, wiążą się z ryzykiem 

znacznego błędu pomiaru, bowiem nie ma deterministycznej  zależności pomiędzy 

używanym językiem lub wyznawaną religią a pochodzeniem etnicznym  

•             Punktem odniesienia mogą być dane ujęte w Roczniku Statystycznym z 1939, w 

którym wskazano iż według spisu z 1931 r. wyznanie rzymsko-katolickie 

deklarowało 75,2 % ówczesnej ludności Polski,ewangelickie-2,6 

%,prawosławne-11,8%,inne chrześcijańskie-0,5%,mojżeszowe-

9,8%,inne i niewiadome-0,1%. 
• Na tle innych dziewiętnastu(19) wymienionych w roczniku a dotyczących  ówczesnych 

państw Europy udział ludności wyznania rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 30-tych 

nie był najwyższy, przed Polska znalazły się Włochy(99,6% ludności wyznania rzymsko-

katolickiego)Irlandia(92,6%),Austria (90,4%),Litwa(85,7%),a tuż za Polską ,Czechosłowacja 

(73,7%). Wskazany wyżej udział ludności wyznania mojżeszowego  w Polsce(9,8%) był w 

grupie wyróżnionych (w roczniku z 1939 r).państw najwyższy, bowiem w kolejnych krajach 

odsetek ludności tego wyznania osiągał  niższe wartości: Litwa(7,6%),Węgry(5,1%),Łotwa i 

Rumunia ( po 4,8%),Austria(2,8%),Czechosłowacja (2,4%). 

•      Przyjęcie, w spisie 1931r., założenia badań struktury narodowościowej ludności Polski 

,przy zastosowaniu kryterium języka i wyznania ,przyniosło skomplikowany 

rezultat, trudny do jednoznacznej interpretacji z punktu widzenia ustalenia 

narodowości(etniczności) 
•   

• Mały Rocznik Statystyczny 1939,Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Rok X, 
Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa ,1939,tab.22,s.26 

•   
 



Okres powojenny 



3.1.Przesiedlenie –strumienie migracji 

3.2.Obszary zasiedleń w Polsce 

 • Druga wojna światowa  zmieniła istotnie obraz etniczny 
ludności Polski. Straty wojenne  i zmiany granic wywołane 
decyzjami międzynarodowymi wpłynęły  na jedne z 
najbardziej znaczących w historii zmian przestrzennych i 
ludnościowych w tej części Europy. 

•    W wyniku decyzji czterech mocarstw  Polska (licząca w 
dniu 1.1 1939 r.  35,1 mln. obywateli ,mieszkających na 
terytorium o powierzchni 389,0 tys.  km2,) straciła na 
Kresach blisko  181,6  tys.km2  ( ok.46,7 % ) swojego 
przedwojennego terytorium, a przesunięcie granic Polski na 
zachód i północ zmniejszyło to ujemne saldo do ok. 77 
tys.km2 co stanowi ubytek o ok.20 % w stosunku do 
wielkości Polski przed wojną.  

• Demograficzne straty wojenne oraz pozostanie na obszarze 
dawnych województw wschodnich  części byłych obywateli 
przedwojennej Polski ,spowodowało iż liczba mieszkańców kraju w 
1946 r. osiągnęła wielkość 23,9 mln. obywateli, co  w stosunku do 
zaludnienia Polski w 1939 r. oznaczało ubytek o 11,2 mln. tj. blisko 
32 % obywateli. 

•      Oprócz tej bezprecedensowej zmiany (zmniejszenia) powierzchni  
a nastąpiło obniżenie  potencjału demograficznego Polski ( Polska w 
1946 r. liczyła tyle samo mieszkańców co około 1890 r.   

•   
•   
•   
•   
•   

 



Strumienie migracji 



Spis (?) 1946 

• pierwszy w Polsce spis po II 

wojnie światowej przeprowadzono  

w dniu 14.02.1946 r.,. 

• Ustalenia miały charakter 

sumaryczny, uwzględniający stan i 

strukturę ludności według kilku 

grup wieku oraz według płci) 

 



Bilans 1946 

•  Ustalenia   ”bilansu otwarcia” powojennej rzeczywistości ,jakim był spis z 1946 r. ,nie 
można uznać za  właściwe dla badań etnicznych, zwłaszcza dla badań  porównawczych. 
Przyczyna takiego stanu rzeczy wywodzi  się ze  skutków  ówczesnych  zmian politycznych  
w Europie ,wywołujących  bardzo dynamiczne w czasie i przestrzeni zmiany wielkości i 
struktur ludności w poszczególnych krajach . 

•            Spis z lutego 1946 r. wskazywał iż w  Polsce na ogólną liczbę 23,9 mln. ludności , 
20,5 mln. to Polacy( 85,7%), 2,3 mln. to liczba  Niemców(9,6% ),0,4 mln. wszystkich innych 
narodowości ( 1,7%), 0,4 mln. osób w trakcie weryfikacji( 1,7%),oraz grupę 0,3 mln.(1,3 %)w 
stosunku do której nie podjęto w spisie rozstrzygnięcia co do ich  narodowości. Należy 
przypomnieć iż  sami autorzy rocznika z 1947 (GUS) prezentując dane dotyczące 
narodowości wskazali na niepewność danych etnicznych z pięciu powodów:”1.repatriację 
Niemców z Polski do Niemiec; 2.repatriację Polaków;3.akcję przesiedleńczą ludności 
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej do ZSRR;4.akcję osiedleńczą ludności na ziemiach 
odzyskanych ,oraz 5.przyrost naturalny ludności.” 

• szacunki dotyczące ówczesnych ruchów migracyjnych wykazują  ogrom ówczesnych 
„transferów przestrzennych ludności” zarówno ludności niemieckiej wysiedlanej  z Polski 
jak i przesiedlanych Polaków z Kresów II Rzeczypospolitej, głównie na tereny województw 
zachodnich i północnych. Przyjmując ustalenia K.Skubiszewskiego iż w okresie 1945-1950 z 
Polski wysiedlono (na podstawie układu poczdamskiego z 2.08.1945r. i dekretu władz 
polskich z 13.09.1946 r. tj. 6 miesięcy po spisie sumarycznym)-3 mln.190 tys. Niemców –
otrzymujemy nie bilansujące się dane etniczne, nawet jeżeli  przyjmujemy iż w grupie osób , 
dla których które podczas spisu 1946 r. nie ustalono narodowości znalazła się   znaczna 
grupa Niemców.  
 



Obszary zasiedleń 



Spisy powojenne 

• 4.2.Spis 1950 

• Kwestia zróżnicowania ludności Polski według 
narodowości(i religii) nie była badana. 

• 4.3 Spis 1960 

• Kwestia zróżnicowania ludności Polski według 
narodowości(i religii) nie była badana. 

• 4.4.Spis 1970 

• Kwestia zróżnicowania ludności Polski według 
narodowości(i religii) nie była badana. 

• 4.5.Spis 1978 

• Kwestia zróżnicowania ludności Polski według 
narodowości(i religii) nie była badana. 

•  4.6.Spis 2002.Przełom w badaniach etnicznych. 

• .4.7.Spis 2011 

 



Pytania w spisie z 2002 dotyczące narodowości 

• dwa pytania spisowe(nr 33  i 34): 
•  Pytanie 33.Do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza?    
• Pytanie 34.W jakim języku(językach)rozmawia Pan(i) najczęściej w 

domu? 
•           Uchwalona przez Sejm RP ustawa o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 
2005 r. stanowiąca finał prac parlamentarnych  trwających od 1989 
r. wymienia w art. 2 ,ust 2 następujące mniejszości narodowe (9) w 
Polsce: 

• białoruską ,czeską ,litewską ,niemiecką, ormiańską ,rosyjską, 
słowacką, ukraińską  i żydowską  

• W art. 2 ust 4.ustawy przyjęto natomiast  iż mniejszościami 
etnicznymi są cztery(4) mniejszości : karaimska, łemkowska, 
romska, tatarska. 

• Ustawa postanawia także, w art. 19 ,ust 2, iż językiem 
regionalnym(1)   w Polsce jest język kaszubski. 

•   
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Rozmieszczenie  mniejszości  w Polsce w 2002 r.gminami 



Uprawnienia ustawowe 



… 

• . 



. 

• . 
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Spis 2011 

Dla kwestii badań składu etnicznego i narodowego 
Polski istotne były narzędzia pomiaru. W spisie 2002 
zastosowano jedno pytanie –o narodowość.  Wywołało 
to pewne perturbacje w ustalaniu afiliacji narodowo –
etnicznej danego spisywanego –bowiem zdaniem 
wielu badaczy zero-jedynkowa możliwość odpowiedzi 
nie jest (nie była) optymalna dla tego typu badań. 
Konsekwencją  tych uwag było wprowadzenie do 
formularza spisowego dwóch pytań: 

 1. Jaka jest Pana/Pani narodowość?  
2.   Czy odczuwa Pan/Pani przynależność także 

do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? 

• . 



. 
NARODOWA/ETNICZNA 

LICZBA 

DEKLARACJI 

OGÓŁEM, 

TYS 

ZADEKLAROWANA 

JAKO PIERWSZA, 

TYS 

W TYM 

ZADEKLAROWANA 

JAKO JEDYNA, 

TYS 

ZADEKLAROWANA 

JAKO DRUGA, TYS 

ZADEKLARO

WANA 

WSPÓLNIE Z 

POLSKĄ, TYS 

ŚLĄZACY 809 418 362 391 415 

KASZUBI 228 17 16 211 212 

NIEMCY 109 49 26 61 52 

UKRAIŃCY 48 36 26 12 20 

BIAŁORUSINI 47 37 31 10 15 

ROMOWIE 16 12 9 4 6 

ROSJANIE 13 8 5 5 7 

AMERYKANIE 11 1 1 10 10 

ŁEMKOWIE 10 7 5 3 3 

ANGLICY 10 2 1 8 8 

NIEUSTALONA 1862 - - - - 

źródło: dane GUS 

 

Wprowadzenie drugiego pytania spowodowało większą elastyczność   

• . 


