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Źródła ewidencji ludności

1. Spisy ludności

2. Dokumenty 
meldunkowe

3. Dokumenty tożsamości



Spis diecezji 
krakowskiej biskupa 
Andrzeja Stanisława 
Kostki Załuskiego  z lat 
1747-1748

Informacje genealogiczne:

• Imienne spisy wiernych 
z podziałem na grupy 
wiekowe (dorośli i dzieci) 
i płeć

• Metryki urodzonych, 
zmarłych i osób , które 
przyjęło sakrament 
małżeństwa



Spis diecezji 
krakowskiej prymasa 
Michała 
Poniatowskiego 
z 1787 roku

Informacje genealogiczne:

• Imienne spisy ludności 
(zarówno chrześcijańskiej, 
jak i żydowskiej) z 
podziałem na grupy 
wiekowe:

-Poniżej 7 roku życia

-Pomiędzy 7 a 80 rokiem życia

-Powyżej 80 roku życia



Spisy Państwowe

W okresie przedrozbiorowym:

1. Spis ludności żydowskiej w 1765– 620 tys. Żydów w 
całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów

2. Pierwszy państwowy spis ludności z 1777 r.  zlecony na 
mocy uniwersału Departamentu Policji  w Radzie 
Nieustającej

3. Lustracja dymów i podanie ludności na mocy 
konstytucja Sejmu Czteroletniego, uchwalonej 22 
czerwca 1789 roku

4. Spisy przeprowadzone z polecenia komisji 
porządkowych cywilno-wojskowych w latach  1790-
1791



Spis ludności żydowskiej w 1765 r.



Pierwszy państwowy spis ludności z 1777 r.  zlecony na mocy 
uniwersału Departamentu Policji 

w Radzie Nieustającej



Lustracja dymów i podanie ludności –konstytucja Sejmu 
Czteroletniego, uchwalona 22 czerwca 1789 roku



Spisy przeprowadzone z polecenia komisji porządkowych 
cywilno-wojskowych 1790-1791



• Spis powszechny w Księstwie Warszawskim w 1808

• Spis powszechny w Księstwie Warszawskim w 1810

• Spis ludności i domów w Królestwie Polskim w 1827

• Spis powszechny Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1840

• Spis powszechny w Galicji w 1857

• Spis powszechny w Galicji w 1869

• Spis powszechny w Galicji w 1880

• Spis powszechny w Galicji w 1890

• Spis powszechny w Cesarstwie Niemieckim w 1895

• Spis powszechny w Rosji w 1897

• Spis powszechny w Galicji w 1900

• Spis powszechny w Galicji w 1910

• Spis ludności na Litwie w 1916

• Spis ludności na Litwie w 1918

Spisy z okresu rozbiorów



Spis powszechny w Galicji w 1910 roku 
genealogiczne 



Spis powszechny w Rosji w 1897



Spisy po 1918 roku 

• Spis ludności na Górnym Śląsku w 1919

• Spis ludności na Ziemiach Wschodnich w 1919

• Pierwszy Powszechny Spis Ludności, 30 września 1921 (nie objął terenów 
Litwy Środkowej i części Górnego Śląska, które wówczas znajdowały się poza 
granicą RP).

• Drugi Powszechny Spis Ludności, 9 grudnia 1931

• Spis powszechny w 1950, 3 grudnia 1950

• Spis powszechny w 1960, 6 grudnia 1960

• Spis powszechny w 1970, 8 grudnia 1970

• Spis powszechny w 1978, 7 grudnia 1978

• Spis powszechny w 1988, 6 grudnia 1988

• Narodowy Spis Powszechny 2002

• 1.2.26. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na dzień 31 marca 
2011 roku



Księga meldunkowa Lublina



Księga meldunkowa repatriantów w Bytowie



Spis dusz z miejscowości Oparówka z okresu 
wojny, spisana w języku ukraińskim



Dokument meldunkowy z okresu 
II Rzeczpospolitej



Dokument meldunkowy z okresu okupacji 
niemieckiej



Potwierdzenie wymeldowania



Dowód osobisty



Kenkarta Włodzimierza Gadzińskiego



Dowody osobiste z okresu PRL „zielone”



Tekst paszportu z okresu Sejmu Wielkiego

Wszem wobec i każdemu z osobna komu wiedzieć o tym 
należy, wiadomo się czyni, iż JAKUB WOJTKOWICZ, ŻYD, 
OBYWATEL KAZIMIERSKI DLA SKUPIENIA SŁOMY I 
SIANA W KRAJACH POLSKICH JADĄCY za ukazaniem 
tego paszportu, wolny przejazdu do miejsca wyżej 
wyrażonego, z zachowaniem wszędzie należytej 
skromności mieć ma. A ten paszport, w miastach i 
wsiach komu o nim wiedzieć będzie należało, ukazywać 
jest obowiązany. Którzy tylko do dnia 1 GO miesiąca 
LIPCA roku bieżącego walor swój mieć będzie. 

Dan W KAZIMIERZU PRZY KRAKOWIE dnia 22 miesiąca 
KWIETNIA roku 1791 podpis.



Paszport rosyjski na okaziciela



Paszport niemiecki



Paszport tymczasowy misji 
polskiej 

Paszport z okresu II 
Rzeczpospolitej



Paszport sowiecki dla mieszkanki Lwowa z 1940 roku



Polski paszport rabina Majera Bekermana z rodziną



Dokumentacja  
szkolna i pracownicza 



Szkoła parafialna w Olsztynie 
– 1791 r.

Szkoła parafialna w 
Przyrowie – 1791 r.



Świadectwo szkolne Reinholda 
Rygola z 1897 roku 

Świadectwo szkolne 
Tadeusza Nyca z 1915 roku



Świadectwo dojrzałości 
Karola Wojtyły

Dyplom uzyskania tytułu 
magistra teologii przez Karola 

Wojtyłę



Legitymacja szkolna 
z 1916 roku

Legitymacja studencka z 
okresu II RP



Dokumentacja 
Wojskowa

• teczki akt 
personalnych 
żołnierzy

•Spisy nadawanych 
rang wojskowych od 
1789 r.

•Materiały dotyczące 
powstańców i 
emigrantów

•Książeczka wojskowa



Akta personalne żołnierza

Główna karta ewidencji



Spisy nadawanych 
rang wojskowych 
od 1789 r.



Patent na medal pamiątkowy 
kampanii 1870-1871 wydany przez 
francuskie Ministerstwo Wojny J. 

Zimockiemu, 1912 r.
Własnoręcznie spisany życiorys Józefa 

Zimockiego, 1919 r.



Imienny spis powstańców frontu zachodniego 
– powstańców wielkopolskich, 1919



Książeczka 
wojskowa
Dane dotyczące: 

•dane osobowe jej posiadacza
(nazwisko i imię (imiona), imię 
ojca, datę i miejsce urodzenia, 
numer PESEL, adres 
zameldowania, stopień 
wojskowy);

•dane dotyczące organu 
wydającego książeczkę 
wojskową

• informacje dotyczące 
powszechnego obowiązku 
obrony i przebiegu czynnej 
służby wojskowej 



Książeczka wojskowa Władysława 
Karolczaka



Soldbuch - Personalausweis



Zasób 
Centaralnego
Archiwum 
Wojskowego 

1. Materiały archiwalne z lat 1908-
1939

2. Materiały archiwalne z okresu II 
wojny światowej

3. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 
1943-1945

4. Archiwalia Wojska Polskiego po 
1945 r.

5. Kolekcja Wojskowej Komisji 
Archiwalnej

6. Akta Personalne i Odznaczeniowe

7. Zbiory fotograficzne

8. Zbiory kartograficzne

9. Kolekcja regulaminów, instrukcji i 
aktów prawnych

10. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 
1943-2012 - nieopracowane



Akta wymiaru sprawiedliwości

• Księgi Ziemskie

• Księgi Grodzkie

• Księgi miejskie: sądowe, ławniczo-wójtowskie oraz 
radzieckie

• Księgi hipoteczne z XIX I XX wieku

• Księgi notarialne

• XIX- i XX-wieczne akta sądowe 

• akta instytucji hitlerowskich i stalinowskich 
(więzienia, obozy pracy, obozy koncentracyjne)



Księgi ziemskie

Księga ziemska – prowadzona 
przez sądy szlacheckie. Księga 
zawiera akty z zakresu prawa 
cywilnego tj. obrót ziemią, 
procesy o dobra 
ziemskie, testamenty, jak i prawa 
karnego m.in. napady, kradzieże



Księgi grodzkie

• acta castrensia transactionum
perpetuarum (księgi transakcji) -
transakcje  kupna-sprzedaży ziemi, 
zamiany, darowizny, oblatowany 
wcześniejszych dokumentów 
związane z transakcjami (nadania 
królewskie, testamenty, dokumenty 
funduszowe kościoła).

•acta castrensia relationum”
(księgi relacji) - akty plenipotencji, 
pożyczek, testamentów, zastawów, 
posagów, taryf podatkowych, lauda 
(czyli uchwały sejmików), 
instrukcje.



Księga radziecka



Zaświadczenie dobrego urodzenia



Księga hipoteczna

Informacje o osobach, głównie z rodzin szlacheckich 
i mieszczańskich:

• imiona i nazwiska kolejnych właścicieli dóbr 
ziemskich

• dane budynków i placów w miastach

•szczegóły dotyczące transakcji kupna czy 
dziedziczenia

•wpisy spadkowe, informują o wszystkich 
spadkobiercach, ich pokrewieństwie ze zmarłym 
właścicielem i współmałżonkach

•odpisy aktów metrykalnych, wyciągi z ksiąg 
grodzkich i ziemskich.



Akta notarialne

Informacje dotyczące:

•kupna, 

•sprzedaży, 

•dzierżawy, 

•zastawu, i

•intercyzy przedślubnej,

•testamentów



Dokumentacja obozu Auschwitz-Birkenau

Wykaz rzeczy po zmarłym więźniu 
KL Auschwitz Ludwiku 

Małolepszym (nr obozowy 3525)

Jedna ze stron wykazu osób 
przywiezionych do KL Auschwitz z 
ogarniętej powstaniem Warszawy



Indeks Represjonowanych IPN 



Inne źródła do badań genealogicznych 
okresu staropolskiego

• Metryka Koronna i Litewska

• Regestra skarbowe staropolskie

• Inwentarze dóbr królewskich, szlacheckich i 
duchownych



Metryka 
Koronna
Genealogie rodzin szlacheckich 
oraz magnackich badać można 
także m.in. na podstawie 
zachowanych ksiąg Metryki 
Koronnej, która zawiera wpisy 
prowadzone przez polską 
kancelarię królewską od połowy 
XV w. aż do rozbiorów. Znajdują 
się w niej m.in. 

•nominacje na urzędy 
senatorskie, dygnitarstwa 
koronne, urzędy ziemskie.



Wywód przodków Antoniego Ponińskiego



Akta instytucji powołanych do badań szlachectwa

Deputacje szlacheckie i Heroldia w zaborze rosyjskim –

Deputacje Szlacheckie powołane zostały w 1836 r. na terenie 
zaboru rosyjskiego do rozpatrywania dowodów szlacheckich. 
Władzą zwierzchnią była Heroldia Królestwa Polskiego. Deputacje 
szlacheckie gromadziły dokumenty osób pragnących udowodnić 
posiadane szlachectwo lub starających się o jego przyznanie. W 
aktach deputacji znajdować się więc mogą wykazy nadesłanych 
świadectw na przyznane szlachectwo, spisy osób, którym 
zezwolono na używanie tytułów honorowych książęcych, 
kniaziowskich, hrabiowskich, wicehrabiowskich, baronów, wykazy 
wydanych świadectw szlacheckich i osób pozbawionych 
szlachectwa, księgi szlacheckie według nazwisk oraz księgi 
genealogiczne szlachty (wśród nich, w postaci załączników, 
występują akta urodzeń, zaświadczenia o miejscu zamieszkania i 
stanie posiadania, stany służby i inne dane dla potrzeb Heroldii).



Potwierdzenie szlachectwa Adama Wronowskiego –
1861 rok



Certyfikat stanowy z zaboru austriackiego



Herbarze
Herbarz – dzieło opisujące herby wraz z ich rysunkami i herbowymi, podstawowe 

źródło historyczne pomocniczej nauki historii – heraldyki

Przykładowe herbarze:

• Marcin Bielski, Herby Polskie, Poznań 1705 

• Adam Boniecki, Poczet rodów w Wielkem Księstwie Litewskiem w XV i XVI 
wieku. wyd. 1887 

• Adam Boniecki, Herbarz polski, t. 1-17 + dodatek, Warszawa 1899-1914, reprint 
drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard 
Jurzak, Bielsko-Biała 2002; reprint WAiF Warszawa 1985. edycja elektroniczna, 
oprac. i indeks. Marek Jerzy Minakowski, wyd. dr Minakowski Publikacje 
Elektroniczne Kraków 2002; 

• Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów 
polskich, Lwów 1908. 

• Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881. 

• Kodeks z Bergshammar (rola herbowa), II poł. XVw (70 polskich herbów)

• Ks. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą 
i naukami Polaków – Warszawa, 1763. 

• Jan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995. 

• Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634 

• Jan Długosz, Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae, koniec XVw. 



Herbarz Hipolita Stupnickiego



Liber 
chamorum

Liber generationis plebeanorum
(Księga rodów plebejskich, zw. też 
Liber Chamorum, dosłownie -
Księga Chamów) – dzieło Waleriana 
Nekandy Trepki, pseudonim 
Sieciechowski (ok. 1585-1640), 
zachowane w rękopisie z 1626, 
stanowiące jeden z ciekawszych 
zabytków piśmiennictwa polskiego 
XVII wieku. Wydane drukiem po raz 
pierwszy w 1963.

Wyliczono alfabetycznie 2534 
nazwisk osób mających 
bezpodstawnie uchodzić za 
przynależne do stanu 
szlacheckiego, poczet ten otwiera 
Abramowicz były furman z Biecza, 
zamyka Żyznański były szewc z 
Chęcin.



Dziękujemy za poświęcony czas!


