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METODYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 
PREFERENCJI ADMINISTRACYJNEJ I POZIOMU AKCEPTACJI 

REFORMY TERYTORIALNEJ 
ORAZ ZWIĄZKÓW PRZESTRZENNYCH 

MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH GMIN REGIONU ŁÓDZKIEGO

Artykuł stanowi wprowadzenie metodyczne do zawartych w niniejszym tomie szczegółowych 
wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w różnych częściach regionu łódzkiego. 
Określono w nim ogólne cele, założenia, zakres przedmiotowy i terytorialny oraz metodę 
badania. W części końcowej zaprezentowano cechy demograficzne wszystkich respondentów.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA, CELE I PRZEDMIOT BADAŃ

Sform ułow anie ogólnych celów i założeń p rzeprow adzonych  badań  
poprzedzone było szerokim rozpoznaniem  istoty problem u, zarów no w sferze 
m etodologicznej, jak  i ich sensu z punk tu  widzenia praktycznego -  jako  
m ateriału dostarczającego argum entów rzeczowych w toczących się dyskusjach 
nad kształtem  i form ą reform y adm inistracyjnej kraju . W  prow adzonych 
studiach w ykorzystano dotychczasowe doświadczenia badaw cze i bardzo 
obszerną literaturę naukow ą dotyczącą następujących problem ów :

-  praw no-adm inistracyjnych założeń reform y ustroju państw a;
-  terytorialnych podziałów  obszaru Polski;
-  funkcjonow ania regionalnych i lokalnych system ów terytorialno-spo- 

łecznych.
Powstała w ciągu ostatnich kilku lat polska literatura tem atyczna zarówno 

publikowana w czasopismach naukowych, pismach popularnych, jak  i wydawa
na w postaci różnych m ateriałów  konferencyjnych liczy kilkadziesiąt pozycji. 
Jej om ówienie w tym miejscu m ija się z celem. W arto  jedynie stwierdzić, że 
niewiele jest prac, w których autorzy istniejące koncepcje reform y adm inistra
cyjnej państw a weryfikują ze społeczną ich akcep taqą ( K a c z m a r e k ,  1995).

W  badaniach w ykorzystano również dużą już wiedzę przedm iotow ą 
regionalnych (łódzkich) instytucji rządowych i sam orządowych. D o  informacji



z tych źródeł, z uwagi na zrozum iałą możliwość ich nieobiektyw ności, 
podchodzono z należytym dystansem . Ostateczne cele badań  i przyjęte 
m etody ustalono drogą dyskusji z osobam i prowadzącym i badania, przede 
wszystkim  z d r K . R em bow ską (głów ną a u to rk ą  kw estionariu sza) 
i d r M. Sobczyńskim (koordynatorem  prac terenowych).

Przyjęto pięć głównych celów badaw czych, k tó re  w poszczególnych 
obszarach w różnym stopniu udało się zrealizować.

1. Zasięgnięcie opinii społeczności lokalnych gmin i m iast w następujących 
kwestiach:

a) potrzeby zmian struk tury  adm inistracyjnej kraju i preferencji jednego 
z trzech alternatyw nych modeli tego podziału;

b) przynależności do określonej, w zależności od proponow anego modelu, 
jednostki podziału adm inistracyjnego kraju najwyższego rzędu;

c) wyboru siedziby przyszłego pow iatu.
2. U stalenie ew entualnego zróżnicow ania opinii w wyżej wymienionych 

kwestiach między „elitą” gminy, k tó rą  w pewnym stopniu m ożna utożsam iać 
z osobami sprawującymi władzę lub mającymi istotny wpływ na podejm owane 
decyzje społeczno-gospodarcze, a pozostałymi członkami społeczności lokalnej. 
W yraźne odróżnienie opinii przeciętnych m ieszkańców  od grupy osób 
zajm ujących eksponow ane stanow iska i odgrywających główne role w b a
danych społecznościach pozwoliło spojrzeć na problem  reform y z dwóch, 
często odm iennych, punktów  widzenia. Pierwszy, reprezentow any przez 
„elitę” , m ógł cechować w alor kom petencji, ale także znamię partykularyzm u 
indyw idualnego lub grupowego (utrzym anie pozycji własnej bądź reprezen
towanego ugrupowania politycznego w strukturze władzy). Drugi, obiektywniej 
odzwierciedlający różnorodne interesy, ale także i fobie społeczności lokalnych, 
pozbaw iony jest często w aloru wiedzy — kom petencji polegającej przede 
wszystkim na widzeniu spraw lokalnych w szerszym kontekście regionalnym  
i krajowym .

3. Określenie zbieżności między preferencjam i przynależności adm inist
racyjnej badanych społeczności a ich niewymuszonymi pow iązaniam i, wy
nikającymi z wykonywanej pracy i korzystania z usług wyższego rzędu, 
z ośrodkam i miejskimi -  potencjalnym i siedzibami pow iatów  i województw.

4. Identyfikacja stopnia przygotow ania m iast -  potencjalnych siedzib 
pow iatów  do pełnienia nowych funkcji adm inistracyjnych i społeczno-kul- 
turowych.

5. Ustalenie ogólnego poziom u zaaw ansow ania procesów cywilizacyjnych 
i potencjalnych możliwości dalszego rozwoju badanych gmin, a także ich 
pow iązań z innymi gminami i większymi m iastam i.

Przedm iotem  badania, którym i objęto mieszkańców w ybranych jednostek  
osadniczych (siedzib władzy lokalnej -  gminnej) w szeroko rozum ianym  
regionie łódzkim , były akceptacja planowanej reform y struk tury  terytorialnej



oraz preferencje dotyczące ośrodków  miejskich, winnych pełnić nowe funkcje 
administracyjne (wojewódzkie i powiatowe). Spośród społeczności gmin i m iast 
celowo zostali dobrani respondenci rekrutujący się z przeciętnych mieszkańców 
oraz z przedstawicieli administracji, władz samorządowych, kościelnych, lokal
nego biznesu i inteligencji (elita gminy). P oddano analizie cechy biologiczne 
i społeczne ludności zamieszkałej w wybranych jednostkach terytorialnych oraz 
ich przestrzenną ruchliwość (zwłaszcza w zakresie dojazdów do  pracy i szkół).

Przedmiotem  badania stały się także sam e m iasta, k tóre oceniano pod 
kątem  ich przygotow ania m aterialno-instytucjonalnego do  pełnienia funkcji 
przyszłych powiatów. W szczególności zajęto się:

1. Położeniem w sieci osadniczej regionu, ogólnym układem przestrzennym, 
zabudow ą i w aloram i historycznym i i estetycznymi (poziom em  „m iejskości” 
m iasta).

2. W ystępowaniem w ośrodku cennych obiektów  kultury  m aterialnej, 
duchowej i instytucji kulturalnych.

3. Wyposażeniem ośrodka w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej 
(instytucje i budynki), które m ogą być z powodzeniem  w ykorzystane dla 
rozw oju nowych funkcji.

4. Zasięgiem oddziaływ ania systemu kom unikacji -  zwłaszcza osobowej 
kom unikacji miejskiej, a także pozamiejskiej (PKS).

5. Oceną stanu rozwoju i poziom u usług gastronom icznych i hotelarskich, 
bankow ych, ubezpieczeniowych itp.

6. Istnieniem  większych zakładów  pracy, ich stanem  ekonom icznym  
i ogólnymi możliwościami rozw oju w mieście rynku pracy.

7. Innym i w aloram i pozytywnym i i negatyw nym i pozw alającym i na 
możliwie obiektyw ną ocenę przygotow ania m aterialnego i instytucjonalnego 
badanego m iasta do  pełnienia szerszych funkcji.

8. Posiadanym  potencjałem  społecznym ocenianym pod względem:
-  wielkości kad r kwalifikowanych i ich struk tury  (poziom  wykształcenia 

i jego rodzaj);
-  kreatywności społeczeństwa (w zakresie zakładania np. spółdzielni 

m ieszkaniowych, związków, stowarzyszeń, akcji społecznych itp.);
-  aktywności zawodowej mieszkańców wyrażonej z jednej strony za tru d 

nieniem i bezrobociem , z drugiej natom iast istnieniem szarej strefy;
-  ogólnego poziom u zamożności społeczeństw m iejskich, określanego 

pośrednio np. przez rozwój budownictwa mieszkaniowego, poziom motoryzacji, 
aktyw ność turystyczną itp.

Z  kolei w wybranych gm inach przeprow adzono badan ia dotyczące:
-  położenia i ogólnej sytuacji społeczno-demograficznej o raz form alnych 

związków z innymi obszaram i i miejscami;
-  rozw oju osadnictw a i infrastruktury  technicznej;
-  poziom u rozwoju infrastruktury  społecznej;



-  głównych kierunków  gospodarki oraz potencjalnych możliwości jej 
rozwoju;

-  poziom u rozwoju kulturow ego i cywilizacyjnego oraz m iejsca w prze
strzeni subregionalnej przyszłego pow iatu i województwa.

Praktyczne w ykorzystanie wyników badań  w regionie łódzkim  dotyczy 
przede wszystkim:

a) sensu istnienia dużego województwa łódzkiego z p unk tu  widzenia 
społeczności lokalnych (gminnych) zamieszkujących strefy przenikania się 
wpływów innych m iast m etropolitalnych Polski;

b) stopnia pow iązania obszarów  (gmin i m iast) położonych peryferyjnie 
z łódzką m etropolią, badania te pozwoliły także na  dokonanie pośredniej 
oceny postrzegania Łodzi jako  centrum  przyszłego form alnego regionu 
adm inistracyjnego;

c) uściślenia zasięgu oddziaływania Łodzi w zależności od przyjętego 
m odelu podziału kraju na województwa (12, 17, 25), jak o  rzeczywistej 
funkcjonalnej m etropolii istniejącego regionu Polski Środkowej na tych 
obszarach, gdzie zaznaczają się również wpływy innych dużych ośrodków  
regionalnych, jak  np.: W arszawy, K onina (Poznania), Częstochow y (GO P), 
K ielc (K rakow a), P łocka (Bydgoszczy);

d) roli n iektórych m iast (daw nych pow iatów ) i s tre f ich wpływów 
postrzeganych od strony gmin, na obszarach specyficznych, gdzie często 
nakładają się wpływy zarówno różnych innych dużych miast, jak  i pozostałych 
ośrodków  subregionalnych;

e) stopnia preferow ania przez mieszkańców gmin określonych m iast na 
siedziby ewentualnych powiatów, co m oże stanow ić pow ażną przesłankę do 
podejm ow ania ostatecznej decyzji w tym zakresie.

Badania w regionie odegrały również istotną rolę informacyjno-edukacyjną, 
pozw alając określonym  społecznościom terytorialnym  zapoznać się, bardzo 
często po raz pierwszy, z istniejącymi koncepcjam i nowego podziału ad 
m inistracyjnego Polski. Umożliwiły respondentom  pew ną refleksję nad 
pozycją ich miejscowości w szerszym, przestrzennym układzie administracyjno- 
-funkcjonalnym . Isto tne było także zwiększenie u badanych mieszkańców 
poczucia podm iotow ości przez artykulację poglądów  w kwestiach najw aż
niejszych, nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i dla całego kraju.

ZAKRES PRZESTRZENNY I CZASOWY ORAZ METODA BADANIA

Realizacja wymienionych celów wymagała wyznaczenia ogólnego obszaru 
badań, obejm ującego daw ne pogranicze województwa łódzkiego z okresu 
przed reform ą 1975 r. (rys. 1). Obiektem  przestrzennym  badań  były wyty
pow ane gminy i dawne m iasta subregionalne (powiatowe), położone w strefie



daw nych pograniczy z województwami: bydgoskim , warszaw skim , kieleckim, 
katowickim , opolskim  i poznańskim . Badania przeprow adzono zatem  na 
obszarze, k tóry  tworzy zw arty pierścień w okół Łodzi, w terenie, gdzie 
istnieje potencjalna możliwość nakładania się wpływów innych dużych m iast 
(daw nych stolic województw). W ybór obszaru badań  podyktow any był 
wynikam i dotychczasowych studiów prow adzonych zarów no przez instytucje 
planistyczne-rządow e (np. studia prow adzone w M akroregionie Środkow ym ) 
i regionalne (np. badania B iura Rozwoju Łodzi), jak  i publikow anych 
autorskich koncepcji podziału Polski na województwa ( L i s z e w s k i ,  1991; 
K o  t e r ,  1996). W szystkie one prezentują przyszłe wojew ództwo łódzkie 
w granicach mniej lub bardziej zbliżonych do  tych sprzed 1975 r.

#  SIEDZIBY POWIATÓW 0 0  1975 r. 
GRANICE

WOJEWÓDZTW DO 1975 r.

---------  WOJEWÓDZTW OD 1975 r.

---------  GMIN I MIAST OD 1975 r

MIASTA I GMINY BADANE

Rys. 1. Obszar badań 
(źródło: M. K o t e r ,  S. L i s z e w s k i ,  A. S u l i b o r s k i ,  1996)



Łącznie zbadano 58 jednostek adm inistracyjnych należących do ośmiu 
wojew ództw  (płockie -  siedem gm in, konińskie -  pięć, skierniew ickie
-  siedem, radom skie -  trzy, piotrkow skie -  siedem, częstochowskie -  pięć, 
sieradzkie -  dziesięć, kaliskie -  trzy) w tym: 47 gmin zajmujących powierzchnię 
ponad 4,3 tys. km 2, w których m ieszka blisko 260 tys. osób, o raz  11 m iast 
zamieszkanych przez ponad 350 tys. osób. Cały teren badań skupiał ponad 
610 tys. m ieszkańców.

Studia prow adzone były w lipcu 1995 r. (przede wszystkim m etodą 
bezpośredniego wywiadu kierow anego) wśród m ieszkańców i w instytucjach. 
Brało w nich udział 180 studentów -ankieterów , kierow anych w terenie przez 
zespół pracowników i doktorantów  Instytutu Geografii Społeczno-Ekonom icz
nej i Organizacji Przestrzeni liczący 15 osób. Cały obszar badań  podzielony 
został na osiem rejonów związanych z następującymi miastam i -  potencjalnymi 
siedzibami powiatów -  K utnem , Łowiczem, Raw ą M azowiecką, Tom aszowem  
M azowieckim , R adom skiem , W ieluniem, Sieradzem i Poddębicam i.

B adaniam i ankietowym i objęto 5800 osób. W każdej gminie próba 
liczyła 100 respondentów . Ankiety przeprow adzone były tylko w centralnej 
jednostce osadniczej -  wsi lub mieście, w którym  mieściła się siedziba władz 
gminnych danego obszaru adm inistracyjnego. U podstaw  takiej decyzji 
leżały następujące argum enty i założenia:

1. M iejscowości te skupiają największą liczbę m ieszkańców  gminy i s ta 
nowią centra m ikroregionów  gospodarczych, k tóre ogniskują różnorodne 
powiązania funkcjonalne, zarów no w sferze społecznej, jak  i instytucjonalnej. 
Istniejące w gm inach wsie podstaw ow e są zatem hierarchicznie po d p o rząd 
kow ane i powinny naturalnie ciążyć do  swego ośrodka centralnego.

2. Ankietow anie tylko ludności ośrodków  gm innych łagodzi następu ją
ce niekorzystne czynniki, k tóre m ogą mieć ew entualny wpływ n a  wynik 
badania:

a) złą, z p u n k tu  w idzenia m ieszkańców  niek tórych  wsi, delim itację 
granic gmin z roku  1973;

b) partykularny  interes ludności niektórych wsi, zwłaszcza peryferyjnie 
położonych w stosunku do siedziby gminy.

3. Instytucje, a także ludność miejscowości gminnych, z racji swoich 
funkcji i spełnianych ról społecznych, w przem ożny sposób  kszta łtu ją  
poglądy pozostałych m ieszkańców gmin.

4. W iększa dostępność przestrzenna ośrodków  gminnych (kom unikacyjna) 
ułatw iła dotarcie do nich ankieterów , co w istotny sposób przyspieszyło 
całość, i tak  niezwykle czasochłonnych, badań  terenowych.

Badaniam i ankietowym i objęto społeczeństwo gmin i wybranych m iast:
a) osoby nie uczestniczące z racji funkcji w sprawowaniu władzy gminnej, 

dobrane celowo przede wszystkim na podstaw ie kryterium  intelektualno- 
-ekonom icznego (90 osób);



b) w ybrano specjalnie grupę 10-osobową w każdej badanej jednostce 
adm inistracyjnej, określaną dalej pojęciem „elity” gminy; osoby pełniące 
funkcje takie jak: naczelnik (prezydent), sekretarz gminy, kierow nik wydziału 
ewidencji ludności, k ierow nik w ydziału ro lnego (budow nictw a, geodezji 
i ewidencji gruntów ) przewodniczący sam orządu, przewodniczący komisji 
sam orządow ych, proboszcz parafii i inne osoby znaczące (inteligencja, 
biznesmeni).

Narzędziem  badania opinii, poglądów i deklaracji społeczeństw lokalnych 
był opracow any specjalnie do tych celów kwestionariusz (załącznik), wypeł
niany za pom ocą wywiadu przez przygotow anego ankietera (studenta). 
K w estionariusz ten dotyczy następujących spraw:

a) celowości zmian podziału adm inistracyjnego Polski;
b) liczby poziom ów adm inistracji terytorialnej;
c) przynależności do określonej jednostki wojewódzkiej;
d) przynależności do określonej jednostk i powiatowej;
e) form  związków i kon tak tów  respondenta z innym i m iastam i;
f) oceny przez respondenta przygotow ania w ybranego ośrodka pow iato 

wego i wojewódzkiego do pełnienia funkcji adm inistracyjnych, gospodarczych 
i kulturow ych (uzasadnienie wyboru).

Uzyskany z badań ankietowych m ateriał tworzy ogrom ny zbiór informacji 
(ok. 80 tys. odpowiedzi w kilkudziesięciu wariantach), k tóry  w poszczególnych 
obszarach badawczych zestawiony został w zbiorcze tablice statystyczne. N a 
ich podstaw ie, stosując głównie m etodę kartogram u ew entualnie kartod ia- 
grarnu, skonstruow ano szereg m ap, pozwalających dokonać opisu analitycz
nego i ustalić wnioski końcow e. M etoda kartograficzna, jak ą  przyjęto za 
prow adzącą do  syntezy, była w naszym przekonaniu najbardziej adekw atna 
do  realizacji przyjętych celów pracy. M a ona w tym przypadku  ogrom ny 
w alor poglądow y, k tóry  m ożna wykorzystać w dalszych dyskusjach i ewen
tualnej konkretyzacji przestrzennego kształtu regionu łódzkiego, dokum entuje 
bowiem rodzaj preferencji m ieszkańców, przypisując go równocześnie k o n 
kretnem u obszarowi (mapy zbiorcze dla całego terenu badań  zostały zamiesz
czone w osobnej publikacji: ( K o t e r ,  L i s z e w s k i ,  S u l i b o r s k i ,  1996).

M ateriały  zebrane w poszczególnych instytucjach, dotyczące poziom u 
rozw oju społeczno-gospodarczego m iast i gmin, opracow ano przyjm ując 
jak o  podstaw ow ą m etodę opis m onograficzny uzupełniony zestawieniam i 
tabelarycznym i i graficznymi oraz zebranym i w trakcie kw erendy terenowej 
m ateriałam i publikow anym i (foldery, ulotki reklam owe instytucji i całych 
gmin). O pracow ania te zaw ierają często nieporów nyw alne lub niepełne 
inform acje oraz są zróżnicowane pod względem jakościow ym , co utrudnia 
ich pełniejszą syntezę. D o tej pory nie stały się one przedm iotem  odrębnego 
opracow ania, natom iast były bardzo pom ocne w interpretacji wyników 
badań  ankietowych.



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

Badaniam i objęto 5800 osób dorosłych (powyżej 18 roku  życia) zamiesz
kałych w 47 gm inach i 11 m iastach. W grapie tej, odw rotnie niż w całej 
populacji regionu, przeważali mężczyźni (51,5% ). Spośród ośm iu rejonów 
wyznaczonych do badań (kutnowski, łowicki, rawski, tom aszowski, radom ski, 
wieluński, sieradzki i poddębicki), więcej kobiet zbadano jedynie w ku tnow 
skim. Zachwianie naturalnych proporcji płci wynikało z fak tu , że -  jak  
tw ierdzą ankieterzy -  mężczyźni chętniej udzielali wywiadu, znacznie częściej 
występują na kierowniczych stanow iskach oraz  są aktyw niejsi w życiu 
społecznym. Mężczyźni, pełniąc różne ważne role w życiu społeczności 
lokalnych, stanow ią tym  samym respondentów  bardziej kom petentnych  
w przedm iocie badania.

W śród ankietow anych dom inują osoby w drugiej (26-45 lat) i trzeciej 
(46-65 lat) grupie wieku produkcyjnego, razem prawie 84%  wszystkich 
badanych (rys. 2). Ponad połowę respondentów  stanowiły osoby w wieku 
26-45 lat, a więc będące w okresie największej aktywności zawodowej 
i społecznej. Należy zatem sądzić, że udzielone przez nich odpow iedzi były 
wyważone, w iarygodne i zgodne z ogólnym odczuciem wszystkich m ieszkań
ców. Prawie 16% badanych stanowili najm łodsi (18-25 lat), wchodzący 
dopiero w aktywne życie społeczno-zawodowe. Sądy tej grupy m ieszkańców 
są także istotne, bowiem im najdłużej przyjdzie żyć i realizować swoje cele 
życiowe w nowym podziale terytorialnym  państwa. Ogólnie należy stwierdzić, 
że proporcje struktury  wieku badanej grupy są reprezentatyw ne z punktu  
widzenia rozwiązywanego problem u badawczego.

Isto tna  dla ostatecznych wyników badania jest s tru k tu ra  wykształcenia, 
a także status społeczny respondentów . Pierwsza grupa cech w znacznym  
stopniu wpływa na zrozumienie przez in terlokutorów  zadaw anych pytań, 
zdolność do  artykulacji własnych poglądów , jak  i ogólny stan  wiedzy
0 reform ie administracyjnej oraz problem ach lokalnych. W śród badanych 
występuje zatem  nadreprezentacja  osób m ających w ykształcenie średnie
1 wyższe, ponad  58% próby (rys. 2). Jest to  efekt zam ierzony, dobierając 
bowiem respondentów , ogólnie kierow ano się ich poziom em  intelektualnym  
i kompetencjami w przedmiocie badania. Status społeczno-zawodowy, podob
nie jak  wykształcenie, w istotny sposób określa stosunek badanych do 
poruszanej w ankiecie problem atyki. Prezentują oni zwykle poglądy zgodne 
z często odm iennym i interesam i poszczególnych grup społecznych i zaw o
dowych. Największy odsetek stanow ią pracownicy najem ni sek tora p ańst
wowego (prawie 35% ) i pryw atnego (16,6% ), natom iast udział pozostałych 
kategorii jest względnie wyrównany (rys. 3). S truk tu ra próby, pod względem 
wyróżnionych kategorii statusu społecznego, dobrze reprezentuje przekrój 
badanych zbiorowości terytorialnych.
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Ogólnie m ożna stwierdzić, że pozyskaną w sposób kw otow y (100 osób 
z gm iny i m iasta  badanego) próbę charak teryzu ją  właściwe, z punk tu  
widzenia problem u badawczego, cechy biologiczne i społeczne. Różnice 
wartości procentowych cech, rozpatrywane według ośmiu rejonów badawczych, 
w zasadzie nie przekraczają 10 punktów . M ożna zatem  stw ierdzić, że 
reprezentatyw ność przestrzenna próby jest również popraw na, co umożliwia 
porów nanie wyników między poszczególnymi gminami i m iastam i, a także 
upoważnia autorów  do uogólnień dotyczących całej populacji w badanej strefie.
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THE BASIC METHODS AND METHODOLOGY OF RESEARCH CONCERNING 
THE PREFERRED ADMINISTRATIVE HIERARCHY OF BOUNDARY REFORM AND 
SPATIAL LINKS OF THE POPULATION IN VARIOUS GMINA IN THE L 6D Z  REGION

(Summary)

The research incorporated the following general aims, which were pursued with varying 
degrees of success.

1. The following issues were asked of population living in gmina and towns:
a) the need to change the administrative structure of the country. Interviewees were asked 

to select one o f three boundary schemes;
b) preferences regarding the highest order administrative areas proposed by the three models;
c) the selection of administrative centres in future powiats.
2. The establishment o f differences in opinion regarding the above matters as between 

the elite and other members of the community.



3. The extent o f the convergence between the population’s residential administrative areas 
and non-obligatory links.

4. The identification of the extent of towns suitability to become the seats of powiats 
with new administrative and sodo-cultural functions.

5. The establishment of general levels of developmental processes, growth potential in the 
researched gmina, and also their links with other gmina and towns.

The aim of the research was to investigate peoples preferences regarding administrative 
areas. Interviewees were selected from particular districts and towns which were capable of 
preparing themselves for the financial and other functions associated with the chief towns of 
powiats.

The field of research involved the borders of the Łódź województwo as it was prior to 
the reforms of 1975 (Fig. 1) in order to establish the possible overlap with other large towns. 
The study area was divided into 8 regions containing settlements capable o f becoming powiat 
chief towns: Kutno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Wieluń, 
Sieradz and Poddębice. The detailed research results are presented in turn. Some 58 administrative 
areas were investigated belonging to 8 województwa, 47 gmina and 11 towns. The work was 
undertaken in July 1996, initially through face-to-face interviews with the population and then 
with different institutions. Some 5.800 people were interviewed, comprising 100 from each 
gmina. Of these 90 did not work for local government and they were selected on intellectual 
and economic grounds. The other 10 were drawn from the elite. The demographic situation 
is presented in Figs. 2 and 3.

Questionnaires were used to establish peoples’views. The main questions asked were:
a) the need for change in Polish administrative boundaries;
b) the number of administrative levels in the country;
c) the affiliation of settlements to particular województwa;
d) the affiliation of settlements to particular powiats;
e) the nature of and contacts with other settlements by interviewees;
f) opinions regarding the towns chosen as potential województwa and powiat seats as 

centres of local government, economic and cultural functions.
The results of the research were entered into statistical tables. From these cartograms and 

maps were derived, on which analytical descriptions and final proposals were based. (Synthetic 
maps for the whole research area were published separately -  see M . K o t e r, S. L i s z e w s k i ,  
A. S u l i b o r s k i ,  1996).


