
ANKIETA

Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ prowadzi badania opinii 
członków społeczności lokalnych województw sąsiadujących z województwem łódzkim dotyczących 
przyszłego podziału administracyjnego Polski. Badania mają charakter anonimowy i zostaną 
wykorzystane do naukowych opracowań zbiorczych.

1. Czy zmiany podziału administracyjnego kraju są zdaniem Pana/Pani:
a) potrzebne; b) niepotrzebne; c) nie wiem.
2. Czy jest Pan(i) za podziałem administracyjnym kraju:
a) dwuszczeblowym (gmina, województwo); b) trójszczeblowym (gmina, powiat, wojewódz

two); c) nie mam zdania.
3. Jeśli terytorium Polski będzie podzielone na 12 województw, to do którego powinna 

należeć miejscowość przez Pana/Panią zamieszkiwana? Podać nazwę województwa

4. Jeśli terytorium Polski będzie podzielone na 17 województw, to do którego powinna 
należeć miejscowość (przez Pana/Panią zamieszkiwana)? Podać nazwę

5. Do którego powiatu powinna należeć miejscowość, przez Pana/Panią zamieszkiwana? 
Podać nazwę p o w ia tu ..............................................................

6. Które cechy, wybranego przez Pana/Panią miasta powiatowego zdecydowały o jego 
wyborze?

a) dogodne położenie komunikacyjne; b) tradycja wcześniej pełnionej funkcji i podziału 
administracyjnego; c) dobre wyposażenie miasta w usługi i instytucje; d) „okazałość”, „miejskość” 
stolicy powiatu; e) przyzwyczajenie do kontaktów z tym miastem; 1) inne -  jakie? (pokreślić 
maksymalnie trzy cechy).

6. Proszę wymienić miejscowości, w których realizuje Pan/Pani potrzeby w zakresie:
a) ważniejszych za k u p ó w .......................................................................................................................
b) wizyt u lekarzy specjalistów.............................................................................................................
c) prawno-sądowniczym..........................................................................................................................
d) edukacji własnej lub ro d z in y .........................................................................................................
e) kultury (teatr, kino, im prezy).........................................................................................................
0  inne nie wymienione ważne potrzeby.............................................................................................
8. Proszę wymienić miejscowości, w których załatwia Pan/Pani sprawy związane z wyko

nywaną pracą:
a) sprzedaż produktów (wyjazdy na ta r g i) ......................................................................................
b) zaopatrzenie w środki produkcji...................................................................................................
c) dojazdy do p r a c y ................................................................................................................................
d) obsługa techniczna pracy (np. weterynaryjna, maszyn i t p . ) ..................................................
e) Pochodzenie klientów (lekarzy, adwokatów innych wolnych zaw od ów )...........................



Cechy Respondenta:
1. Wiek grupa wiekowa: I -  18-25 lat, II -  26 45 lat, III -  46-65 lat, IV -  powyżej 65 lat.
2. Płeć: K, M.
3. Miejsce zamieszkiwania: m iejscow ość.................................... g m in a .......................................

w ojew ództw o...........................................................
4. Wykształcenie: a) niepełne podstawowe; b) podstawowe; c) zawodowe; d) średnie;

e) półwyższe; f) wyższe.
5. Zawód: a) w yu czon y ....................................... ... wykonywany.................................................
6. Zatrudnienie: a) właściciel gospodarstwa rolnego; b) właściciel prywatnej firmy;

c) pracownik najemny sektora prywatnego; d) pracownik najemny sektora państwowego 
i spółdzielczego; e) emeryt, rencista; 0  bezrobotny; g) uczący się.

Imię i nazwisko ankietera


