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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie i objaśnienie trendów niedostępno-

ści respondentów w oparciu o dane z lat 1993–2011 dla sondażu „Aktualne 
problemy i wydarzenia”, realizowanego techniką wywiadu osobistego przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej. W pracy autorka posługuje się miarami 
poziomu realizacji przyjętymi przez AAPOR. Wyniki wskazują, że na prze-
strzeni badanego okresu odsetek odpowiedzi (RR2) spadł o około 40 punk-
tów procentowych, głównie za sprawą wzrostu nieobecności oraz odmów. 
W analizach wielozmiennowych ustalono, że na kształt krzywej kontaktów 
(CON1) niekorzystnie wpłynęła przede wszystkim zmiana sposobu doboru 
próby (przejście z prób gospodarstw domowych na próby imienne) oraz 
większe obciążenie ankietera pracą. Zmiana sposobu doboru respondentów 
miała jednak korzystny wpływ na poziom kooperacji (COOP4). Czynniki nie-
sprzyjające partycypacji w sondażach to większe obciążenie ankietera pracą, 
a także negatywne nastroje społeczne i poprawa sytuacji ekonomicznej w kraju. 

Słowa kluczowe: niedostępność respondentów, współczynnik kontaktów, 
współczynnik kooperacji, próba imienna, próba gospodarstw domowych, 
PAPI, CAPI

WPROWADZENIE

Zainteresowanie metodologów problemem ubytków w próbie bierze się 
z niepokoju o prawomocność osiągniętych rezultatów i możliwość generalizacji 
wniosków, jaką w założeniu daje dobór losowy. Wraz z obserwacją spadających 

* katarzyna.radulska@interia.pl    katarzyna.radulska@gmail.com



84 KATARZYNA GRZESZKIEWICZ-RADULSKA

odsetków realizacji, niepokój ten bardzo przybrał na sile, a zagadnienie niedo-
stępności stało się głównym przedmiotem badań metodologii sondażowej. 

Celem artykułu jest przedstawienie i objaśnienie trendów niedostępności 
respondentów w okresie przypadającym na czas trwania III RP. Dla zilustrowania 
zachodzących zmian (oddzielnie w zbiorze odmów i nieobecności) przeprowadzono 
analizy na podstawie unikatowego materiału, jakim są dane Centrum Badania 
Opinii Społecznej (CBOS)1 z przebiegu realizacji sondaży „Aktualne problemy 
i wydarzenia” (APiW) – najdłuższego, o najczęściej powtarzanych pomiarach, 
badania trackingowego w Polsce. Dostarczona dokumentacja rozwoju zjawiska 
niedostępności opiera się na danych dla kraju oraz klas miejscowości. W pracy 
podejmuję także ostrożną próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o determinanty 
obserwowanych tendencji, uwzględniając dodatkowo czynniki będące pod 
kontrolą badacza. 

BAZA MATERIAŁOWA

W prowadzonych przez CBOS sondażowych badaniach opinii publicznej 
„Aktualne problemy i wydarzenia” wykorzystywaną techniką otrzymywania 
materiałów jest indywidualny wywiad face-to-face, przy czym we wrześniu 2008 
r. zrezygnowano z jego tradycyjnej wersji z kwestionariuszem w papierowej 
formie (PAPI) na rzecz wersji wspomaganej komputerowo (CAPI). Sondaż ten 
przeprowadzany jest raz na miesiąc w przeciągu kilku dni obejmujących weekend. 
W badaniu uczestniczy duża liczba ankieterów, którzy mają przydzielane wiązki 
blisko zlokalizowanych adresów, co wynika z clustrowanego charakteru próby. 
W początkowym okresie wielkość wiązki wynosiła 6, a w tej chwili 8 adresów. 
Wizytę ankietera poprzedza się wysyłanym pocztą listem zapowiednim.

Materiał obejmuje dane pochodzące z dwóch rodzajów prób losowych. 
W okresie od roku 1993 do sierpnia 2003 r. stosowano próby adresowe2, a od wrze-
śnia 2003 r. wykorzystuje się próby imienne3. W przypadku jednego i drugiego 
rodzaju doboru, badaną populacją są dorośli mieszkańcy Polski. Na przestrzeni 
badanego okresu zmieniała się także wielkość prób założonych – z uwagi na 

1 Autorka artykułu serdecznie dziękuje Centrum Badania Opinii Społecznej za udostępnienie 
materiałów badawczych.

2 Ogólnopolskie próby gospodarstw domowych, wykorzystujące operat GUS, o trójstopnio-
wym schemacie losowania: rejon statystyczny; mieszkanie; dorosła osoba zamieszkała na stałe, 
losowana przez ankietera metodą Kisha. 

3 Przy wykorzystaniu operatu PESEL, w którym jednostką jest osoba dorosła, posiadająca 
w Polsce meldunek lub ubezpieczenie zdrowotne, albo będąca obywatelem polskim zamieszkałym 
zagranicą i ubiegającym się o wydanie paszportu. 
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spadające odsetki realizacji liczebność próby była systematycznie zwiększana 
(w 1993 r. wynosiła 1500, a w 2011 r. – 2384). Problem ten, zaostrzający się 
szczególnie w wielkich miastach, był dodatkowo powodem stosowania prób 
nieproporcjonalnych i zwiększania w nich nadreprezentacji jednostek miejskich 
[Dąbała 2007]. 

Materiał obejmuje lata 1993–2011, jednak z uwagi na trudność z uzyskaniem 
dostępu do całości zbioru – z wyłączeniem roczników 1994, 1996, 1999. Z kolei 
dla roku 2011 dysponuję tylko dwoma pomiarami ze stycznia i lutego. W sumie 
analiza obejmuje wyniki 171 sondaży, z czego 82 odpowiada próbom adresowym, 
a 89 imiennym. Podane wielkości odpowiadają materiałom po dokonaniu selekcji, 
która polegała na wyłączeniu z analiz tych sondaży, przy których realizacji odstą-
piono od standardowej, losowej procedury doboru jednostek (np. uruchamianie 
doboru random route od adresu, w którym nie udało się zrealizować wywiadu)4. 

Podstawę źródłową stanowią relacje ankieterów opisujące przebieg ich wizyt 
pod wskazanymi adresami, utrwalane za pomocą kwestionariusza nazwanego 
kartą realizacji badania. Narzędzie to podlegało w czasie różnym modyfikacjom, 
a jedną z najważniejszych było odstąpienie w maju 2003 r. od żądania opisu 
trzech wizyt (dwóch pierwszych i ostatniej) na rzecz jednego, końcowego zapi-
su5. Materiał przekazany przez CBOS miał postać elektronicznych baz danych.

MIARY POZIOMU REALIZACJI

Prezentacja trendów w zakresie niedostępności respondentów wymaga przyję-
cia dokładnie zdefiniowanych miar poziomu realizacji. W Polsce nie funkcjonują 
jeszcze w tym względzie obowiązujące standardy, a potrzeba ujednolicenia spo-
sobu kodowania ubytków w próbie i operowania wspólnymi współczynnikami 
realizacji jest rzadko zgłaszana. Tymczasem korzyści wynikające z posiadania 
takich standardów to – na polu nauki – porównywalność wyników sprzyjająca 
prowadzeniu systematycznych badań nad niedostępnością respondentów, a na 
rynku – ograniczenie problemu nieuczciwej konkurencji wśród firm badawczych, 
„osiągających” wysokie odsetki realizacji, wyliczane według własnych sposobów. 
Zgłaszany postulat stosowania wspólnych definicji został ostatecznie wcielony 

4 Z przekazanych materiałów za lata 1993 – sierpień 2003 wyłączono 8 sondaży, a za okres 
wrzesień 2003 – luty 2011 wyłączono 1 sondaż. Pełną charakterystykę materiałów z lat 1993–2003, 
wraz z informacjami o wprowadzonych poprawkach, czytelnik znajdzie w: [Grzeszkiewicz-Ra-
dulska 2009: 37–39, 351–362].

5 Transformacja wartości zmiennych odpowiadających trzem wizytom, która prowadzi do 
uzyskania jednego końcowego kodu, została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi AAPOR. 



86 KATARZYNA GRZESZKIEWICZ-RADULSKA

w życie przez badaczy należących do The American Association for Public 
Opinion Research (AAPOR), którzy w 1998 r. wydali pierwszą wersję Standard 
Definitions. Opracowanie to ma w tej chwili już 7 edycji, a jego rozszerzanie 
wynika z potrzeby dostarczenia narzędzi do badania różnych typów niedostęp-
ności dla możliwie wszystkich technik gromadzenia materiałów i metod doboru 
próby [AAPOR 2011]. Jakkolwiek propozycja AAPOR nie jest jeszcze pełna, 
upowszechniła się w wielu środowiskach badawczych, stanowiąc bezpośrednie 
źródło wytycznych albo punkt wyjścia do opracowania analogicznych zasad dla 
sondaży o specyficznych cechach [Slater, Christensen 2002], często nietypowych 
dla badań amerykańskich. Takie inicjatywy obserwuje się już wśród badaczy 
europejskich – tu na uwagę zasługuje opracowanie angielskie, w którym podjęto 
m.in. próbę dostosowania standardów AAPOR do badań realizowanych techniką 
wywiadu face-to-face na próbach imiennych oraz rozwiązań niestosowanych 
w USA [Lynn i in. 2001]. Innym wskaźnikiem ważności ustaleń terminologicz-
nych AAPOR jest ich akceptacja w najwyżej notowanych czasopismach nauko-
wych, takich jak „Public Opinion Quarterly” czy „International Journal of Public 
Opinion Research” [AAPOR 2011: 3]. 

Zaproponowany przez AAPOR sposób kodowania przypadków wypadających 
z próby i wyliczania współczynników realizacji opiera się na głównej zasadzie, 
która mówi, że należy oddzielić błędy pokrycia od błędów niedostępności, a sta-
tus respondenta niedostępnego przysługuje jednostkom, z którymi nie udało się 
zrealizować badania, pod warunkiem, że należą do badanej populacji. Zgodnie 
z tą zasadą, przy uwzględnianiu realiów pracy w terenie, każdą wylosowaną do 
próby jednostkę należy przyporządkować do jednej z czterech głównych kategorii:

 – wywiad zrealizowany; 
 – wywiad niezrealizowany, jednostka należy do badanej populacji;
 – wywiad niezrealizowany, nie wiadomo czy jednostka należy do badanej 

populacji;
 – wywiad niezrealizowany, jednostka nie należy do badanej populacji 

[AAPOR 2011: 7–8.
Ze względu na to, że każda technika otrzymywania materiałów i wykorzysty-

wana do niej technika doboru próby generuje charakterystyczne rodzaje ubytków, 
AAPOR opracował kilka odpowiednich schematów klasyfikacyjnych, szczegó-
łowo opisujących możliwe „historie” każdej wylosowanej do próby jednostki. 
Niezależnie od technik, dla których zostały przygotowane, schematy te zawsze 
pozostają rozwinięciem czterech wymienionych wyżej kategorii. 

CBOS posługuje się własną kategoryzacją do opisu przypadków niezreali-
zowania wywiadu i prezentacja wyników za pomocą miar AAPOR musi być 
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poprzedzona odpowiednim przekodowaniem danych. Tu pewnym ogranicze-
niem jest fakt, że AAPOR przygotował schemat klasyfikacyjny dla ubytków 
występujących w badaniach realizowanych techniką wywiadu face to face na 
próbach adresowych, ale nie imiennych. Ograniczenie to nie uniemożliwia 
jednak przeprowadzenia we własnym zakresie uporządkowania przypadków 
niezrealizowania wywiadu pod względem przynależności wylosowanych jed-
nostek do badanej populacji. Brak gotowego schematu klasyfikacyjnego nie 
stanowi w tym przypadku zasadniczej przeszkody, tym bardziej, że – jak zauważa 
AAPOR w odniesieniu do prób imiennych (wykorzystywanych przy ankietach 
pocztowych lub internetowych) – o interpretacji przypadku ze względu na jego 
przynależność do badanej populacji decyduje w dużej mierze rodzaj i jakość 
operatu losowania [AAPOR 2012: 26]. Przykładowo, w sondażach realizowanych 
za pomocą osobistego wywiadu, niemożność skontaktowania się z kimkolwiek 
pod wskazanym adresem, przy niedokładnym operacie, będzie prowadziła do 
klasyfikacji „nie wiadomo, czy wylosowany respondent należy do badanej po-
pulacji” – nie można wykluczyć, że wylosowana osoba wcześniej zmarła lub 
przeprowadziła się w miejsce leżące poza obrębem badanej populacji. Natomiast 
ten sam przypadek niedostępności, ale zaistniały w próbie pobranej z aktualnego 
operatu pozwoli przyjąć zasadne założenie, że pod wskazanym adresem znajduje 
się osoba odpowiadająca kryteriom doboru. Przedstawiony przykład pokazuje, że 
konsekwencje w sposobie kodowania ubytków muszą być rozpatrywane zawsze 
pod kątem konkretnego operatu losowania. 

W tabeli 1. prezentuję sposób, w jaki przyporządkowano wyróżniane przez 
CBOS rodzaje niedostępności (oddzielnie dla dwóch rodzajów stosowanych 
prób) do podstawowych kategorii schematu klasyfikacyjnego AAPOR. Mimo że 
możliwe jest operowanie w nim jedynie zgrubnymi kategoriami, mają one taki 
poziom szczegółowości, który umożliwia wyliczenie wartości skonstruowanych 
przez AAPOR współczynników realizacji. 

Zmiana sposobu doboru próby z adresowej na imienną powoduje, że ta sama 
kategoria niedostępności może uzyskać inną klasyfikację ze względu na przyna-
leżność do badanej populacji. W próbie adresowej przypadki błędnych adresów 
(wskazany adres nie istnieje, pusty plac, pustostan, budynek niemieszkalny) są 
uznawane za jednostki spoza próby – nie należące do populacji. Inaczej rzecz się 
ma w przypadku prób imiennych, gdzie adres jest jedynie informacją pomocniczą, 
mającą umożliwić zlokalizowanie konkretnej osoby.
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TABELA 1. Adaptacja schematów klasyfikacyjnych CBOS do głównych kategorii schematu 
AAPOR

AAPOR CBOS od 1993 do sierpnia 2003 
(próby adresowe)

CBOS od września 2003 
(próby imienne)

UZYSKANO WYWIAD
I W całości

17) wywiad zrealizowano wywiad zrealizowano
P W części

NALEŻY DO POPULA-
CJI, BRAK WYWIADU

R Odmowy

3) odmowa wpuszczenia do mie-
-szkania; 4) odmowa info. o oso-
bach na stałe zamieszkujących; 
10–16) wylosowany R. odmówił 
z powodu….

6) wylosowany R odmó-
wił udziału w badaniu

NC Niemożność skontakto-
wania się

2) pod wskazanym adresem niko-
go nie zastano; 6–8) wylosowany 
R był nieobecny….

5) wylosowany R nie-
obecny (nieuchwytny) 
przez cały okres realizacji 
badania

O Inne 9) R niesprawny, ciężko chory

7) wylosowany R jest 
niesprawny w stopniu 
uniemożliwiającym prze-
prowadzenie wywiadu 

NIE WIADOMO CZY 
NALEŻY DO POPULA-
CJI, BRAK WYWIADU

UH/ 
UO

18) inne przyczyny niezrealizo-
wania wywiadu; 0) braki danych

1) błędny adres; 2) pod 
wskazanym adresem nie 
można się z nikim skon-
taktować; 3) wylosowany 
R zmienił miejsce za-
mieszkania i nie można 
się z nim skontaktować; 
4)wylosowany R nie żyje; 
9)inne przyczyny nie-
zrealizowania wywiadu;  
0)braki danych

NIE NALEŻY DO PO-
PULACJI

1) wskazano niewłaściwy adres; 
5) nie mieszka osoba odpowiada-
jąca kryteriom doboru

8) wylosowany R nie speł-
nia kryteriów badania

Źródło: opracowanie własne. 
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W tym wypadku błąd w podanym adresie nie oznacza, że wylosowana osoba 
nie należy do populacji – jej status ze względu na tę przynależność jest w danym 
momencie niemożliwy do ustalenia. Różną klasyfikację będą mieć przypadki 
niemożności skontaktowania się z nikim w gospodarstwie domowym. W pró-
bach adresowych mogły być traktowane jako należące do badanej populacji – do 
takiego ustalenia wystarczało potwierdzenie, że lokal jest zamieszkany. Kryte-
rium zamieszkania lokalu jest zbyt słabe dla prób imiennych, bo nie zapewnia, 
że mieszka tam osoba o konkretnym imieniu i nazwisku. Tu dodatkowo trzeba 
wziąć pod uwagę specyfikę bazy PESEL, w której adres jest przede wszystkim 
informacją o miejscu zameldowania, a nie faktycznego zamieszkania. 

W przypadku prób imiennych komentarza wymaga zakwalifikowanie katego-
rii „wylosowany R odmówił udziału w badaniu” do grupy jednostek należących 
do populacji. Z punktu widzenia samej nazwy decyzja ta nie powinna budzić 
wątpliwości, jednakże uwzględniając realia sytuacji w terenie i fakt, że CBOS 
przewidział tylko jedną kategorię do rejestrowania odmów, można przypuszczać, 
że zawierają się tu także przypadki odmów udzielanych „na poziomie gospodar-
stwa domowego”, w tym przez osoby niewylosowane na respondenta. Abstrahując 
od nieadekwatności użytej nazwy, pytaniem jest czy odmowa komunikowana 
przez członka gospodarstwa domowego może przy okazji nieść informację na 
temat zamieszkiwania tam osoby wylosowanej na respondenta? Wydaje się, że 
takie założenie można przyjąć, biorąc pod uwagę, że rozmówca ma możliwość 
wyprowadzić ankietera z błędu w kwestii zamieszkiwania pod adresem osoby, 
której imię i nazwisko pada podczas aranżacji. To pośrednie rozumowanie 
prowadziłoby do wniosku, że jeśli rozmówca z tej możliwości nie korzysta, to 
oznacza, że poszukiwana przez ankietera osoba zamieszkuje wskazany lokal, 
a więc należy do badanej populacji. 

Jeżeli chodzi o przypadki śmierci wylosowanego respondenta zdecydowano, 
że będą one kodowane do kategorii „nie wiadomo, czy należy do badanej popu-
lacji”. Standardy AAPOR mówią, że śmierć respondenta, o ile nastąpiła na prze-
strzeni okresu realizacji badania, należy traktować jako niedostępność jednostki 
należącej do populacji. Jednakże w CBOS nie zbiera się informacji o terminie 
tego zajścia. Jednocześnie wydaje się niemożliwe, aby operat PESEL i pobierane 
z niego próby charakteryzowały się tak wysokim stopniem aktualności, aby nie 
zawierały przypadków śmierci mających miejsce przed rozpoczęciem badania. 

AAPOR opracował cztery podstawowe typy miar poziomu realizacji, a dla 
każdego typu możliwe jego warianty, oznaczone innymi symbolami: współczyn-
nik odpowiedzi RR (w 6 wariantach); (w 3 wariantach); współczynnik odmów 
REF (w 3 wariantach) oraz współczynnik kooperacji COOP (w 4 wariantach) 
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[AAPOR 2011: 45–48]. Wyborem zastosowanych przeze mnie miar poziomu 
realizacji kierowała zasada, aby wynikom, pochodzącym z dwóch rodzajów prób 
zapewnić jak największą porównywalność. Z tego względu dobrano takie rodzaje 
współczynników RR, CON i REF, które uwzględniają jednostki, o których nie-
wiadomo czy należą do badanej populacji – dzięki temu podstawy obliczeniowe 
przy obu rodzajach doboru stały się możliwie najbardziej podobne6 i jednocześnie 
zbliżone do wielkości próby założonej. Rozwiązanie to ma jednak pewne wady 
w przypadku współczynnika kontaktów – miary, która została zaprojektowana 
do badania jednego z głównych typów niedostępności, jakim są nieobecności 
(jednostek należących do populacji). Przyjęty wariant współczynnika będzie 
dodatkowo odzwierciedlał zmiany zachodzące w zbiorze przypadków nie skon-
taktowania się z nikim z gospodarstwa domowego i wszystkich pozostałych, 
których status, ze względu na przynależność do badanej populacji, nie został 
ustalony. Z drugiej strony, przyjęte rozwiązanie jest jedynym, które umożliwia 
zbadanie wpływu doboru próby na współczynnik kontaktów, gdyż wymaga 
ono porównywalnych danych. Natomiast do badania zjawiska odmów najlepiej 
służy współczynnik kooperacji. Przydatność współczynnika odmów jest w tym 
względzie, wbrew nazwie, mniejsza, gdyż konstrukcja tej miary nie pozwala 
niezawodnie wnioskować o poziomie (nie)chęci do uczestniczenia w sondażach, 
będąc wypadkową zmian zachodzących w zbiorze odmów, nieobecności i innych 
przypadków niezrealizowania wywiadu. Z tego powodu większość analiz prze-
prowadzam z pominięciem tej miary. Dla współczynnika kooperacji wybrano 
wariant, który opiera się tylko na dwóch rodzajach reakcji – zgodach i odmowach 
uczestnictwa, i pozwala ustalić proporcję respondentów do tych jednostek, które 
obecne w domu, były zdolne do podjęcia tej roli. Przedstawiam wytypowane 
współczynniki oraz odpowiadające im wzory.

 

 

 

6 Różnica między nimi związana z (nie)obecnością w podstawie oprocentowania przypad-
ków błędnych adresów, których udział w próbie założonej jest jednak bardzo mały (średnia 0,5%) 
i względnie stały (min. 0,4%, max. 0,6%). 
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Z uwagi na to, że próby stosowane przez CBOS były próbami nieproporcjonalnymi, 
uzyskane dla kraju wartości współczynników realizacji kraju przeważono, 
wykorzystując do tego informacje o klasie miejscowości, w której wylosowano 
adres/jednostkę oraz publikowanej przez GUS strukturze ludności wg klas 
miejscowości dla poszczególnych roczników. Ten sposób ważenia z pewnością 
nie jest idealny, niemniej daje lepsze przybliżenie do wartości reprezentatywnych 
dla kraju niż opieranie się na danych pochodzących z prób, których strukturę 
wielokrotnie zmieniano. Potrzeba przeważenia danych jest związana także 
z podjętą próbą objaśnienia f luktuacji krzywej kooperacji, a czynniki 
wykorzystane w tej analizie mają status danych reprezentatywnych. 

TRENDY NIEDOSTĘPNOŚCI RESPONDENTÓW

Uszeregowane czasowo wartości, jakie przybierały w okresie 1993–2011 
wybrane do prezentacji współczynniki realizacji przedstawia wykres 1. Pokazuje 
on monotoniczną tendencję spadkową w obrębie odsetka odpowiedzi (RR2) – 
średnie arytmetyczne w krańcowych latach 1993 i 2010 wynoszą odpowiednio 
83,2 i 44,5%, co oznacza, że na przestrzeni 17 lat wartość tego współczynnika 
spadła o blisko połowę. Analiza krzywych CON1 i COOP4 pozwala uzyskać 
lepszy wgląd w mechanizm, który do tego doprowadził. Wyraźna zmiana 
w przebiegu tych krzywych następuje w 2003 r., a dokładnie od momentu zmiany 
sposobu doboru próby. Krzywa kontaktów, dotychczas przebiegająca średnio 
na poziomie 88%, w 2003 r. gwałtownie opadła o kilkanaście punktów, wyka-
zując w późniejszym czasie mniejszą, ale systematyczną tendencję spadkową 
(średnia arytmetyczna w roku 2010 wyniosła 61,4%). Z kolei krzywa kooperacji, 
systematycznie opadająca w okresie stosowania prób adresowych, w 2003 r. 
rośnie o kilkanaście punktów, po czym, podobnie jak krzywa kontaktów, powoli 
zaczyna opadać (średnia arytmetyczna w latach 1993 i 2010, to odpowiednio 
94,2% i 74,2%). Zmiana sposobu doboru próby wyznacza moment, w którym 
między krzywą kooperacji a krzywą kontaktów następuje „zamiana miejsc” – 
ta, która w parze uzyskiwała do tej pory wyższe wartości, obecnie przybiera 
mniejsze, i odwrotnie. Jak zatem widać, jednostajny spadek odsetka odpowiedzi 
RR2 wynika częściowo z podobnych, a częściowo z różnych, ale znoszących się 
tendencji w zbiorach odmów i nieobecności. 
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WYKRES 1. Wartości współczynników RR2, CON1, REF1 i COOP4 w latach 1993–2011 dla kraju

Źródło: opracowanie własne.

Prawidłowości te dokładniej przedstawia zamieszczona w aneksie tabela 3, 
która pokazuje związek między poszczególnymi współczynnikami w całym 
badanym okresie oraz w podokresach wyróżnionych ze względu na stosowany 
rodzaj doboru.

Wyniki uzyskane dla klas miejscowości przedstawiam graficznie na wykre-
sach sporządzonych w oparciu o średnie roczne, a informację o ich wartościach 
zamieszczam w tabelach aneksowych (I i II). Wykres 2 obrazuje znaną prawi-
dłowość, zgodnie z którą wartość odsetka odpowiedzi jest związana z wielko-
ścią miejscowości, w jakiej wylosowano jednostkę do badania. Zależność jest 
szczególnie widoczna w odniesieniu do skrajnych klas miejscowości, natomiast 
zmienna ta nie różnicuje tak silnie wartości RR2 w grupie małych i średnich miast. 
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WYKRES 2. Wartości średnich arytmetycznych współczynnika odpowiedzi RR2 w klasach 
miejscowości
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Źródło: opracowanie własne.

Krzywe kontaktów w poszczególnych klasach miejscowości (wykres 3) 
charakteryzuje podobny kształt, co oznaczałoby, że zjawisko niedostępności 
wynikające z nieobecności rozwija się wszędzie w zbliżony sposób, niemniej 
samo natężenie problemu jest zróżnicowane –  występuje ujemna zależność mię-
dzy wartością CON1 a klasą miejscowości, tzn. najtrudniej jest zastać w domu 
mieszkańców dużych miast, a najłatwiej wsi. 

W przypadku krzywych kooperacji (wykres 4), ujęcie przekrojowe unaocznia 
ten sam mechanizm wypadania jednostek z próby, który wystąpił w odniesieniu 
do krzywych kontaktów – szansa na pozyskanie wywiadu jest ujemnie związana z 
wielkością miejscowości. Z innych spostrzeżeń obserwuje się, że krzywe o wyż-
szych wartościach mają bardziej stabilny przebieg – spadki i wzrosty o mniejszych 
zakresach. Podlegający największym zmianom jest kształt krzywej dla najwięk-
szych aglomeracji. Początek wzrostowej tendencji rozpoczął się już w 2002 r., a 
więc jeszcze przed zmianą techniki doboru próby, a prawidłowość ta zarysowała 
się w odniesieniu do wszystkich miast o większej liczbie ludności niż 19,9 tys. 
Największe odbicie nastąpiło jednak w wielkich miastach, choć wzrost ten nie był 
na tyle duży, aby COOP4 osiągnął poziom w tym czasie typowy dla miast o mniej-
szej liczbie ludności.  To znaczące odwrócenie się niekorzystnej tendencji skoń-
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czyło się w 2005 r. – od tego momentu wszystkie krzywe przyjęły generalnie trend 
spadkowy, mimo krótkich okresów nieznacznego odbicia się albo wyhamowania. 

WYKRES 3. Wartości średnich arytmetycznych współczynnika kontaktów CON1 w klasach 
miejscowości
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Źródło: opracowanie własne.

WYKRES 4. Wartości średnich arytmetycznych współczynnika kontaktów COOP4 w klasach 
miejscowości
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Źródło: opracowanie własne.
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANY KRZYWEJ  
KONTAKTÓW W KRAJU

Mając w pamięci wzmiankowane już ograniczenia przyjętej miary CON1, 
podjęto ostrożną próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające 
na zmianę jej wartości w czasie. Wskazywane w literaturze przedmiotu czynniki 
dotyczące ujęcia przekrojowego to: istnienie fizycznych barier utrudniających na-
wiązanie kontaktu (np. zamknięte bramy); długość i częstość przebywania w domu; 
liczba wizyt ankietera i czas ich składania [Groves, Couper 1998: 80]. Ich przydat-
ność do przeprowadzanej tu analizy wzdłuż czasowej jest ograniczona, co wynika 
z braku odpowiednich danych na temat utrudnień z wejściem do mieszkania oraz 
liczby wszystkich złożonych wizyt (ta ostatnia informacja zbierana jest dopiero 
od września 2003 r.). W literaturze spadki poziomu kontaktów tłumaczy się raczej 
długofalowymi zmianami w strukturze społeczno-demograficznej – wzrostem 
liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, spadkiem liczby rodzin z dziećmi 
poniżej 6 roku życia, wzrostem udziału kobiet w rynku pracy itp. [Groves, Couper 
1998: 90–93]. Oprócz zmian, które zaszły u potencjalnych respondentów, w bie-
żącej analizie przypuszczeniem najbardziej domagającym się sprawdzenia jest 
przede wszystkim wpływ sposobu doboru próby. Jeśli przebieg krzywej kontaktów 
miałaby wyjaśniać zmiana zachowań ankieterów związana ze składaniem wizyt, to 
hipotezę tę można sprawdzić, uwzględniając zmienną mówiącą o średniej liczbie 
adresów przypadających na 1 ankietera7 oraz zmienną mówiącą o wydłużeniu czasu 
realizacji badania o 2 dni, wiążącym się z wprowadzeniem CAPI [Bellos 2010].

W kształcie krzywej CON1 dla kraju zastanawia przede wszystkim przy-
padający na czas realizacji badań za pomocą prób imiennych, nagły, a potem 
postępujący wolniej wzrost liczby osób nieobecnych w trakcie wizyt(y) ankietera. 
Jak pokazują zamieszczone w tabeli 2 wyniki analizy korelacji, bardzo duży 
wpływ na obniżenie wartości CON1 miała zmiana doboru próby z adresowej 
na imienną. Obserwację tę można wyjaśnić „niewychwytywaniem” przez pró-
by adresowe wszystkich przypadków dłuższych nieobecności, ponieważ przy 
tworzeniu operatu losowania ostatniego stopnia (listy osób zamieszkałych, zgła-
szanej ankieterowi) obowiązywało kryterium faktycznego zamieszkiwania. Tym 
samym do próby nie wchodziły jednostki posiadające jedynie meldunek w lokalu, 
natomiast właśnie takie przypadki (np. dłuższych wyjazdów zagranicznych) 

7 Materiały z 1993 i 1995 roku odznaczały się niską jakością i zawierały braki danych dla zmiennej 
informującej o numerze ankietera, któremu przydzielono adres (maks. 188 braków w sondażu). Aby 
analizami objąć ten materiał, liczbę brakujących w zbiorze ankieterów ustalano dzieląc liczbę braków 
danych przez średnią przydzielonych adresów 1 ankieterowi (wyliczoną z komórek niepustych). 
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„obciążają” próby imienne. Z kolei, spadki wartości CON1 w dalszym okresie 
można próbować tłumaczyć falą migracji zarobkowej do krajów UE, której 
tempo wzrostu było szczególnie wysokie od maja 2004 r., natomiast po 2007 r. 
nieco osłabło [Czapiński, Panek 2009: 123]. Z uwagi na to, że wyjazdy te miały 
przede wszystkim charakter czasowy i nie wiązały się ze zmianą obywatelstwa 
jednostki te pozostały w operacie losowania. 

Druga z uwzględnionych zmiennych również bardzo silnie koreluje ze współ-
czynnikiem CON1 – związek występuje w oczekiwanym kierunku i głosi, że 
spadek poziomu kontaktów następował wraz ze wzrostem liczby adresów przy-
padających na jednego ankietera (tabela 2). Warto dodać, że początek tendencji 
polegającej na coraz większym obłożeniu jednego ankietera pracą rozpoczął się 
około 2000 r. (średnia roczna 8,2 adresów). W roku 2008 przed wprowadzeniem 
CAPI liczba adresów wynosiła już średnio 12,6, a po wprowadzeniu aż 16,6, co 
związane było z początkowo ograniczoną liczbą laptopów [Bellos 2010]. W póź-
niejszym czasie tę zmienną charakteryzowała nieznaczna tendencja spadkowa 
(15,4 w 2010 r.). Trzecia zmienna – wydłużenie czasu realizacji badania o 2 dni 
– ujawnia swój korzystny (choć słaby) wpływ dopiero w analizach wielowymia-
rowych przy kontrolowaniu pozostałych czynników. 

Łącznie trzy włączone do analizy regresji zmienne wyjaśniają ponad 93% 
wariancji współczynnika kontaktów, co świadczy o trafnym doborze predyktorów. 

TABELA 2. Wyniki analizy regresji przeprowadzonej metodą krokową

Predyktor 
CON1

Standaryzowany 
współczynnik 
regresji (Beta)

p
Współ-
czynnik 

korelacji r

Korelacja 
cząstkowa F

Sumaryczna ocena 
modelu

p Skorygowany 
R2

X1 -0,703 0,000 -0,947 -0,853

831,110 0,000 0,936X2 -0,414 0,000 -0,813 -0,454

X3 0,116 0,019 -0,559 0,180

Legenda: X1 – rodzaj doboru próby (0 – adresowy, 1 – imienny); X2 – średnia liczba adresów 
przypadających na jednego ankietera; X3 – wydłużenie czasu realizacji (0 – nie, 1 – tak).

Źródło: opracowanie własne; N = 171.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANY KRZYWEJ  
KOOPERACJI W KRAJU

W przeciwieństwie do nieobecności, odmowy to o wiele bardziej skompliko-
wany fenomen. Poziom kooperacji jest funkcją cech sondażu, otoczenia społecz-
nego, a także cech potencjalnego respondenta, ankietera i interakcji między nimi 
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w trakcie aranżacji wywiadu [Groves, Couper 1998: 30]. Jak już wspomniano, 
na przestrzeni badanego okresu dwie charakterystyki sondażu prowadzonego 
przez CBOS uległy zmianie. Są to sposób doboru próby oraz technika zbierania 
materiałów i wpływ tych zmian zostanie zbadany w pierwszej kolejności. 

Przypuszczeniu, że rodzaj doboru nie jest obojętny dla poziomu kooperacji, 
trudno jest jednak nadać kierunek i wskazać, którego oddziaływanie byłoby bar-
dziej niekorzystne. Przy próbach adresowych drażliwość związaną z naruszaniem 
prywatności może budzić, potrzebne do sporządzenia operatu losowania 3 stop-
nia, pytanie ankietera o liczbę, płeć i wiek osób zamieszkałych w gospodarstwie 
domowym. Podobne reakcje może wywołać fakt dysponowania przez ankietera 
danymi tożsamościowymi przy próbach imiennych. Niewykluczone jednak, że 
drugi rodzaj doboru, w odniesieniu do publiczności nieprzejawiającej tego typu 
niepokojów, może mieć pozytywny efekt i w następstwie personalizacji prośby 
wywoływać poczucie bycia wyróżnionym czy na swój sposób ważnym. Przed-
stawione w tabeli 3 wyniki analiz dwuzmiennowych pokazują, że dobroczynny 
efekt próby imiennej ujawnia się tylko w pewnych podokresach, a szczególnie 
wtedy, gdy weźmie się pod uwagę kilka badań sprzed i po wprowadzeniu nowego 
rodzaju doboru. Efekt ten staje się statystycznie nieistotny po włączeniu danych 
odpowiadającym wszystkim próbom adresowym, co wynika z trwającej od 1993 
r. spadkowej tendencji krzywej kooperacji. Z kolei uwzględnienie pełnego okresu 
daje rezultat mówiący o negatywnym oddziaływaniu tego czynnika na COOP4, 
co jest spowodowane powrotem krzywej do spadkowej tendencji w ostatnich la-
tach. W celu ustalenia czy inne zmienne nie zakłóciły oddziaływania badanego tu 
czynnika, dalej zostanie przeprowadzona analiza wielowymiarowa. W tym miejscu 
można jedynie dodać, że zmiana doboru próby w wyróżnionych podokresach dała 
bardzo zbliżone efekty we wszystkich klasach miejscowości. 

TABELA 3. Wartości korelacji r Pearsona między rodzajem doboru próby a współczynnikiem 
kooperacji COOP4 w wyszczególnionych okresach

Dla całości badanego okresu, n = 171 -0,45**
Do końca 2003 r. n = 86 (82 próby adresowe i 4 imienne) 0,07
W 2003 r. n = 10 (6 prób adresowych i 4 imienne) 0,95**
Od 2003 r. n = 95 (6 prób adresowych i 89 imiennych) 0,22*

**p < 0,01; *p < 0,05; 0 – adresowa, 1 – imienna
Źródło: opracowanie własne. 

Jeżeli chodzi o drugą z charakterystyk sondażu – technikę otrzymywania mate-
riałów, która w badanym czasie uległa zmianie, to można wstępnie przypuszczać, 
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że jej wpływ, o ile w ogóle, nie będzie duży. Tak jak istotne różnice w odsetkach 
realizacji obserwuje się między wywiadem kwestionariuszowym, telefonicznym 
czy ankietą pocztową [Yu, Cooper 1983: 39; Hox, de Leeuw 1994: 330, 335, 339], 
tak wydaje się, że w przypadku wywiadu z kwestionariuszem w papierowej formie 
i jego wspomaganym komputerowo odpowiednikiem mogą one nie wystąpić. 
Oczekiwaniu temu towarzyszy przypuszczenie, że w procesie podejmowania de-
cyzji odnośnie do uczestnictwa, element, jakim jest narzędzie pracy ankietera, nie 
ma zasadniczego znaczenia dla potencjalnego respondenta. Spodziewany niewielki 
efekt oddziaływania tego czynnika może też być konsekwencją występowania u lu-
dzi reakcji o przeciwnych kierunkach, które będą znosić się w zbiorze. Jak bowiem 
wiadomo na podstawie wyników badań w innych krajach, obecność komputera 
budzi ambiwalentne reakcje w kwestii poczucia prywatności. Z drugiej strony, 
wskazuje się na pozytywne wartościowanie postępu technicznego, które powoduje, 
że użycie komputera w wywiadzie jawi się pozytywnie w oczach potencjalnego 
respondenta i przekłada się na obraz badania, ankietera i siebie samego [Sztabiński 
P. B. 2001]. Należy jeszcze dodać, że w bieżącej analizie wpływ CAPI nie będzie 
mógł być uchwycony w „czystej” postaci, a to z tego względu, że wraz ze zmianą 
techniki w CBOS miały miejsce dwie niewielkie modyfikacje: podwyższenie 
stawki za zrealizowany wywiad (o średnio 4 zł, co stanowi ok. 19% poprzedniego 
wynagrodzenia) oraz zmniejszenie czasu trwania wywiadu ze średnio 52 do 42 
minut (efekt zmniejszenia objętości kwestionariusza) [Bellos 2010]. 

W analizie dwuzmiennowej okazuje się jednak, że CAPI ma negatywny 
wpływ na tę zmienną niezależnie od okresu, w jakim rozpatruje się ten związek. 
Zależność jest szczególnie silna, jeśli weźmie się pod uwagę kilka badań sprzed 
i po wprowadzeniu nowej techniki otrzymywania materiałów, ale traci na sile 
w dłuższym okresie – w każdym jednak przypadku pozostaje na wyższym po-
ziomie niż się pierwotnie spodziewano (tabela 4). 
TABELA 4. Wartości korelacji r Pearsona między techniką otrzymywania materiałów a współ-
czynnikiem kooperacji COOP4 w wyszczególnionych okresach

Dla całości badanego okresu n = 171 -0,63**
Do końca 2008 r. n = 145 (141 prób PAPI i 4 próby CAPI) -0,28**
W 2008 r. n= 12 (8 prób PAPI i 4 próby CAPI) -0,83**
Od 2008 r. n = 38 (8 prób PAPI i 30 prób CAPI) -0,74**

**p < 0,01; (0 – PAPI, 1 – CAPI
Źródło: opracowanie własne.
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Interpretację tego wyniku utrudnia fakt, że reakcja na CAPI była podobna we 
wszystkich klasach miejscowości, w efekcie trudno wiązać go z potrzebą ochrony 
prywatności (z innych badań wiadomo, że wielkość miejscowości zamieszkania 
znacząco wpływa na tę cechę) czy z wyobrażeniem o doniosłości i wiarygodności 
przedsięwzięcia, jakie wywołuje ankieter z laptopem (można się spodziewać, że 
wielkość miejscowości zamieszkania również je różnicuje). 

Skoro przyczyna ma „uniwersalny” charakter, można się zastanowić, czy 
nie tkwi ona we wzorze postępowania ankieterów i wiąże się z podejrzeniem, 
że na skutek zwiększenia wynagrodzenia mogli oni pracować z nieco mniejszą 
determinacją w pozyskiwaniu respondentów (wkładając mniej wysiłków mogli 
uzyskać ten sam zarobek). Przypuszczenie to nie wydaje się jednak prawdziwe 
w świetle wyników, które mówią o tym, że średnia bezwzględnych odsetków 
zwrotów, jakie osiągali poszczególni ankieterzy pracujący zarówno w ostatnim 
badaniu PAPI jak i pierwszym CAPI, nie zmieniła się istotnie wraz z przejściem 
na nową technikę (odpowiednio 48,3% i 49,0%). Na zmiany we wzorach za-
chowania nie wskazują także wartości odchylenia standardowego (odpowiednio 
22,5% i 19,0%). Na przestrzeni sondaży realizowanych w 2003 r. nie uległa też 
zmianom średnia liczba wizyt kończących się wywiadem oraz średnia liczba wizyt 
kończących się odmową8. Przedstawione tu rezultaty badań nad wpływem zmiany 
stosowanej techniki otrzymywania materiałów skłaniają do podjęcia dalszych, 
tym razem wielowymiarowych analiz, które pozwolą sprawdzić, czy uzyskane 
wyniki utrzymają się, jeśli oddziaływanie innych zmiennych będzie kontrolowane. 

Chociaż w literaturze zagranicznej trudno zetknąć się z hipotezą mówiącą, iż 
za wzrostem odmów stoi pogarszająca się jakość pracy ankieterów, przypuszcze-
nia takiego być może nie należy zbyt szybko odrzucać w odniesieniu do polskich 
realiów. Należy tu chociażby wziąć pod uwagę to, że instytucjom badawczym nie 
udaje się zapewnić takich warunków pracy, aby stworzyć na miarę swoich potrzeb 
stały zespół profesjonalnych ankieterów, świadczących rzetelną pracę (relatywnie 
niskie zarobki, dorywczy charakter pracy). Wyobrażenie na temat zapotrzebo-
wania na pracowników i ich rotacji dają statystyki dotyczące ankieterów CBOS 
w badaniach APiW w okresie wrzesień 2003 – luty 2011. W tym czasie łącznie 
pracowało ich 1511. Ankieterzy, których kontakt z pracą był praktycznie jedno-
razowy (wzięli maksymalnie 12 adresów) stanowią aż 25% całej grupy. Połowa 
otrzymała do realizacji maksymalnie 32 wywiady. W trzeciej ćwiartce znajdują 
się osoby, które podjęły się realizacji do 108 wywiadów, a ostatnią stanowią stali 

8 Porównanie nie uwzględnia pomiarów z września 2008 (pierwsze zastosowanie CAPI), 
gdyż nie zbierano wtedy informacji na temat liczby złożonych wizyt. 
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współpracownicy (maksymalna liczba przydzielonych adresów to 2048). Niestety, 
nie istnieje zbyt wiele danych, które mogłyby zostać wykorzystane jako wskaźniki 
jakości pracy ankietera do przeprowadzenia analizy dla całości badanego okresu. 
Jak już wspomniano, informacja o ilości złożonych przez ankietera wizyt pod 
adresem jest zbierana dopiero od 2003 r. W tej sytuacji do wykorzystania pozo-
staje zmienna, która mówi o obłożeniu pracą ankietera, a mierzona jest liczbą 
przydzielonych adresów (lub jednostek), w których należy zrealizować wywiad. 
Jak pokazano we wcześniejszym fragmencie od poziomu tego obłożenia zależy 
z iloma jednostkami uda się skontaktować ankieterowi (lub inaczej – jaki będzie 
udział nieobecności w zbiorze), a teraz zostanie sprawdzony wpływ tej zmiennej 
na odsetek pozytywnych reakcji na prośbę o udział w badaniu wśród jednostek 
skontaktowanych i zdolnych do podjęcia roli respondenta (lub inaczej – na udział 
odmów w zbiorze). Za analizami tymi w obu przypadkach stoi zdroworozsądko-
we przypuszczenie, że wraz ze zwiększeniem ilości wykonywanej pracy obniża 
się jej jakość. Wyniki analiz potwierdzają ten oczekiwany rezultat – wartość 
korelacji r Pearsona między średnią liczbą przydzielanych adresów w sondażu, 
a współczynnikiem COOP4 wynosi -0,72 (p < 0,01) (tabela 5). 

Inne stawiane w literaturze hipotezy, mające objaśniać trendy współczynnika 
kooperacji, podkreślają zmiany, jakie zachodzą po stronie potencjalnych respon-
dentów. Istnieje grupa hipotez, która zmiany w zakresie kooperacji wiąże przede 
wszystkim ze zmieniającą się strukturą demograficzną społeczeństw. Ustalenia 
GUS, jeśli chodzi liczbę mieszkańców w poszczególnych klasach miejscowości, 
nie wskazują na żadne istotne przesunięcia [GUS 2011], które miałyby tłumaczyć 
tak dużą zmianę wartości współczynnika kooperacji. Inne przypuszczenie koncen-
truje się na problemie wzrostu lęku przed przestępczością, czyniąc je głównym 
powodem zmniejszania się chęci do udziału w badaniach. Brak odpowiednich 
danych uniemożliwia systematyczne ustosunkowanie się do tej hipotezy, istnieją 
jednak pewne przesłanki, które czynią ją mało prawdopodobną [Grzeszkiewicz-
-Radulska 2009: 182–185]. Z tego samego powodu trudna do przeprowadzenia 
jest ścisła weryfikacja hipotezy o wzroście potrzeby ochrony prywatności – dane 
o wysokim poziomie agregacji wskazują na dogodne warunki do rozwoju tego 
zjawiska w Polsce, a jakościowe świadectwa zebrane w prasie w związku z prze-
prowadzaniem spisów powszechnych pozwalałyby na ostrożne przychylenie 
się do tej hipotezy [Grzeszkiewicz-Radulska 2009: 201–219]. Jeszcze mniejsze 
możliwości sprawdzenia dotyczą hipotez przesycenia sondażami oraz narastania 
problemów związanych z podszywaniem się pod działalność sondażową przez 
różne podmioty prowadzące sprzedaż, telemarketing czy zbiórki pieniędzy 
[Grzeszkiewicz-Radulska 2009: 219–222]. Inne, możliwe do przetestowania 
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przypuszczenie głosi, że wzrost odmów w badaniach jest przejawem szerszego 
zjawiska, jakim jest apatia polityczna, słabnięcie norm w zakresie powinności 
obywatelskich, erozja idei społecznej kooperacji i działania na rzecz wspólnego 
dobra. Hipoteza ta oparta jest na przekonaniu, że akt partycypacji sondażowej 
(przede wszystkim w badaniach opinii publicznej lub realizowanych na zlece-
nie władz), podobnie jak akt partycypacji wyborczej, jest rodzajem aktywności 
obywatelskiej. Przyjęcie tego założenia uzasadnia poszukiwanie czynników 
wpływających na decyzje odmowne wśród korelatów absencji wyborczej. Prze-
łożenie tej hipotezy z ujęcia przekrojowego na wzdłuż czasowe niesie jednak 
problemy, gdyż wiąże się z dostarczeniem dowodu na drodze ekologicznych 
analiz. Polegają one na odtworzeniu kontekstu makrospołecznego poprzez za-
prezentowanie zmieniających się w czasie wartości zmiennych, które objaśniają 
absencję wyborczą, a następnie sprawdzeniu, w jakiej mierze kontekst ten wpływa 
na zmienność krzywej kooperacji. Analiza ma przynieść odpowiedź na pytanie, 
czy obserwuje się prawidłowości typowe dla głosowania wyborczego, jeśli chodzi 
o kierunek zależności [Kojetin, Tucker, Cashman 1994; Kojetin, Tucker 1999; 
[Grzeszkiewicz-Radulska 2009: 186–200]. 

Niestety nie udało się pozyskać informacji o wartościach zmiennych niezależ-
nych odnoszących się do sfery świadomościowej (oceny, opinie) z innego źródła 
niż CBOS. Z uwagi jednak na fakt przeważenia tych danych, przyjmuję założenie 
o ich reprezentatywności dla badanej populacji. Ograniczeniem analiz jest też 
brak danych dla wielu zmiennych, o których z literatury przedmiotu wiadomo, 
że są korelatami absencji wyborczej. 

Podobne analizy prowadzone dla okresu 1993-2003 dały rezultat mówią-
cy o znaczącym, dodatnim wpływie nastrojów społecznych i opinii na temat 
naczelnych instytucji władz na odsetek kooperacji. Jednocześnie, kontrolując 
oddziaływanie pozostałych czynników, zaobserwowano, że odsetek ten spada 
wraz z polepszaniem się poziomu życia respondenta i jego rodziny [Grzeszkie-
wicz-Radulska 2009: 195–198]. 

Z kolei, wyniki analizy obejmującej pełny okres (1993–2011) pokazują, po 
pierwsze, mniejszą rolę czynników, jakimi są oceny sytuacji w kraju i działalności 
władz w objaśnieniu zmienności krzywej kooperacji. Związek między COOP4 
a zmiennymi mierzącymi opinie i prognozy w odniesieniu do ogólnej oraz po-
liycznej sytuacji w kraju charakteryzują niskie, nie zawsze istotne statystycznie, 
ale o oczekiwanym dodatnim kierunku, wartości współczynnika korelacji9. 

 9 Z uwagi na mniejszą liczbę pomiarów wyeliminowana z dalszych analiz zmienna „pozytywna 
ocena działalności Sejmu” koreluje na poziomie r = 0,32 (n = 143; p < 0,01). Z kolei, ani stosunek 
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Z powyższej prawidłowości wyłamuje się jednak większość zmiennych 
odnoszących się do wymiaru gospodarczego w skali kraju oraz poziomu życia 
respondenta i jego rodziny – dobra ocena bieżącej sytuacji działa zniechęcająco 
do uczestnictwa, podobnie jak dobra sytuacja na rynku pracy mierzona stopą 
bezrobocia. Zwraca przy tym uwagę, że liczba osób pozytywnie oceniających 
poziom swojego życia (i warunki materialne gospodarstwa domowego10) jest 
zmienną najsilniej związaną ze współczynnikiem kooperacji (w grupie korela-
tów absencji wyborczej, które w tabeli 5. zaznaczono ciemniejszym kolorem). 
Na tym tle odstają jednak zmienne odnoszące się do prognoz, a szczególnie tej 
związanej z sytuacją gospodarczą w skali kraju – optymizm w tym zakresie, 
podobnie jak w zakresie ogólnej sytuacji i politycznej w Polsce, przekłada się 
na wyższy poziom kooperacji, choć nie jest to związek silny. 

Do analizy regresji użyto czynników, dla których liczba pomiarów była naj-
większa, tj. równa pomiarom zmiennej zależnej (n = 171) oraz między którymi nie 
zachodził związek wyższy bądź równy 0,9. Włączono do niej wszystkie zmienne, 
których wpływ dotąd rozpatrywano. Wyniki zawiera tabela 6. 

Do równania regresji weszły dwie zmienne pozostające pod kontrolą badacza: 
rodzaj próby oraz poziom obłożenia ankieterów pracą. Przy kontroli pozosta-
łych uwzględnionych czynników okazało się, że przejście z prób adresowych 
na imienne było decyzją korzystną. W przestrzeni wielowymiarowej stracił na 
sile, choć nie zmienił kierunku, związek między COOP4 a średnią liczbą przy-
dzielanych adresów jednemu ankieterowi. Wyniki ujawniają spodziewany brak 
wpływu zmiany narzędzia (kwestionariusz w papierowej formie vs laptop) na 
poziom kooperacji. 

Bardzo silnym predyktorem obniżającym prawdopodobieństwo partycypacji 
pozostaje liczba osób, które dobrze oceniają materialny poziom życia w swojej 
rodzinie. Kontrola pozostałych czynników spowodowała jednak, że wpływ stopy 
bezrobocia stał się niezgodny z tą prawidłowością – im jest ona wyższa, tym 
mniej chętnych do udzielania wywiadów11. Partycypacji nie sprzyja przy tym 
negatywna ocena sytuacji w kraju. 

do rządu, ani ocena jego polityki gospodarczej nie są związane istotnie statystycznie z wartościami 
COOP4 (n = 167). 

10 Między oceną poziomu życia respondenta i jego rodziny a oceną warunków materialnych 
w jego gospodarstwie domowym zachodzi korelacja bliska jedności, co świadczyłoby o tym, że 
zmienne te mierzą praktycznie tę samą cechę. Do analiz została wybrana ocena poziomu życia – 
zmienna o pełnej liczbie pomiarów. 

11 Być może obserwację tę należy wiązać z rozwarstwieniem społeczeństwa polskiego lub 
niską trafnością stopy bezrobocia , będącej wskaźnikiem ekonomicznej sytuacji jednostek, o czym 
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TABELA 5. Macierz korelacji dla zmiennych użytych w analizie regresji

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15

X1 1 -0,45** -0,63** -0,15* -0,13 -0,13 0,25** -0,16* -0,27** 0,19* -0,67** 0,00 0,27** 0,12 -0,72**
X2 1 0,44** 0,02 -0,18* 0,40** -0,04 0,06 0,49** 0,22** 0,72** 0,24** -0,55** -0,05 0,71**
X3 1 -0,09 0,04 -0,06 -0,11 0,17* 0,35** -0,01 0,72** 0,23** -0,21** -0,44** 0,88**
X4 1 0,75** 0,79** -0,69** 0,67** -0,64** -0,79** -0,33** -0,83** 0,50** 0,60** -0,04
X5 1 0,43** -0,68** 0,77** -0,61** -0,80** -0,30** -0,79** 0,78** 0,36** -0,06
X6 1 -0,51** 0,51** -0,35** -0,43** -0,12 -0,57** 0,13 0,57** 0,13
X7 1 -0,65** 0,36** 0,77** 0,06 0,70** -0,39** -0,27** -0,15*
X8 1 -0,37** -0,68** -0,11 -0,56** 0,48** 0,21** 0,12
X9 1 0,65** 0,78** 0,76** -0,68** -0,74** 0,49**
X10 1 0,31** 0,83** -0,60** -0,40** 0,06
X11 1 0,48** -0,61** -0,54** 0,85**
X12 1 -0,68** -0,62** 0,27**
X13 1 0,24** -0,40**
X14 1 -0,37**
X15 1

LEGENDA: X1 – współczynnik kooperacji COOP4; X2 – rodzaj doboru próby (0-adresowy, 
1-imienny); X3 – technika otrzymywania materiałów (0-PAPI, 1-CAPI); X4 – zła ocena sytuacji 
w kraju; X5 – prognoza pogorszenia sytuacji w kraju; X6 – zła ocena sytuacji politycznej w kraju; 
X7 – prognoza poprawy sytuacji politycznej w kraju; X8 – prognoza pogorszenia sytuacji politycznej 
w kraju; X9 – dobra ocena sytuacji gospodarczej w kraju; X10 – prognoza poprawy sytuacji gospodarczej 
w kraju; X11 – dobra ocena poziomu życia respondenta i jego rodziny; X12 – prognoza poprawy pozio-
mu życia respondenta i jego rodziny; X13 – prognoza pogorszenia poziomu życia respondenta i jego 
rodziny; X14 – stopa bezrobocia; X15 – średnia liczba adresów przypadających na jednego ankietera.

Źródło: Opracowanie własne; N = 171.

TABELA 6. Wyniki analizy regresji przeprowadzonej metodą krokową

Predyk-
tor

COOP4

Standaryzowany 
współczynnik 
regresji (Beta)

p Współczynnik 
korelacji r

Korelacja 
cząstkowa F

Sumaryczna  
ocena modelu

p Skorygowany 
R2

X15 -0,38 0,000 -0,72 -0,32

94,381 0,000 0,733
X11 -1,10 0,000 -0,67 -0,63
X14 -0,42 0,000 0,12 -0,45
X2 0,60 0,000 -0,45 0,54
X4 -0,30 0,000 -0,15 -0,39

LEGENDA: jak w tabeli 5

Źródło: opracowanie własne; N = 17.

świadczy umiarkowana zależność między wielkością stopy bezrobocia a liczbą osób dobrze oce-
niających poziom swojego życia (r = -0,54;  p< 0,01). 
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Porównując rezultaty osiągnięte w pierwszym okresie (1993–2003) do tych 
z pełnego okresu (1993–2011) w objaśnieniu fluktuacji krzywej COOP4, należy 
stwierdzić osłabienie roli czynników, jakimi są nastroje społeczne oraz wzmoc-
nienie wcześniej zarysowanej tendencji, zgodnie z którą dobrostan ekonomiczny 
jednostek zmniejsza chęć partycypacji w sondażach. Ogólna interpretacja tych 
wyników będzie jednak podobna – czynniki objaśniające niechęć do kooperacji 
okazują się stanowić zasadniczy rys kondycji współczesnej polskiej demokracji. 
Zgodnie z ustaleniami Diagnozy 2011: 

Nie wyruszyliśmy jeszcze w drogę ku społeczeństwu obywatelskiemu. Ale rozwijamy się, 
i to w całkiem niezłym tempie, [...], tyle że w ostatnich latach dużo szybciej indywidualnie niż 
zespołowo. [...] Polacy opanowali nieźle sztukę gry z państwem i w związku z tym widzą coraz 
słabszy związek między tym, co robi państwo (władze), a tym, jak wygląda ich własne życie. 
Zaradność Polaków umożliwia im poprawę własnego bytu bez oglądania się na innych i niezależnie 
od stanu wspólnoty. [...] Mimo systematycznej poprawy indywidualnego bytu (niemal trzykrotny 
spadek ubogich gospodarstw od 1992 r.) pozostajemy niezadowoleni z sytuacji w kraju (niemal taki 
sam poziom jak w 1997 r., konsekwentnie od początku transformacji jest to najniższy wskaźnik 
satysfakcji w zbiorze około dwudziestu różnych aspektów życia – [...]) [Czapiński, Panek 2011: 353]. 

Ostatecznie, nie wszystkie zmienne objaśniające absencję wyborczą korelo-
wały w kierunku typowym dla zależności ustalanych w analizach przekrojowych, 
ale jak widać odkryte prawidłowości nie kłócą się z doniesieniami o stanie polskiej 
demokracji i mechanizmach jej rozwoju. Co więcej, kierunki odkrytych zależności 
pozostają w zgodzie z wynikami analizy Kojetina i Tuckera, którzy przeprowadzili 
ją w oparciu o dane dla Current Population Survey za lata 1960–1988 i ustalili, 
że wzrost odmów następuje wraz z pogorszeniem nastrojów społecznych oraz 
poprawą sytuacji ekonomicznej [Kojetin, Tucker 1999: 177, 180]. 

Rezultaty przeprowadzonych tu badań analizy pokazują wyraźnie, że zjawisko 
niedostępności respondentów rozwija się w bardzo szybkim tempie, stanowiąc 
coraz większe wyzwanie dla empiryków realizujących badania sondażowe, 
w szczególności na próbach losowych. Problem ten jest bezpośrednio mniej 
widoczny w przypadku badań wykorzystujących inne dobory, niemniej i tam, 
nawet przy zrealizowaniu badania na próbie o założonych kryteriach, nie uzyskuje 
się gwarancji, że pod względem pozostałych cech próbka nie jest specyficzną, 
dającą wypaczone rezultaty, grupą osób. Narastanie trudności zdaje się wynikać 
w dużej części ze zmian, jakie zaszły po stronie potencjalnych respondentów. 
Chociaż głoszące to hipotezy trudno poddać rygorystycznym testom, tę argu-
mentację wspierają liczne świadectwa zebrane w badaniach przekrojowych, 
a także trendy niedostępności obserwowane w innych cyklicznie prowadzonych 
sondażach. W Polsce jest praktycznie tylko jedna taka inicjatywa badawcza, 
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której wyniki można, aczkolwiek z wielką ostrożnością, zestawiać z sondażami 
CBOS – to badania prowadzone przez Polski Generalny Sondaż Społeczny przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Poziom realizacji próby w latach 1992, 1993, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008 wyniósł tu odpowiednio 82,4; 82,5; 
80,5; 80,2; 75,1; 67,0; 61,7; 60,6; 51,8 [%]12. Jak widać, tendencja jest ta sama, 
a wielkości porównywalne. 

W zakończeniu warto wyeksponować te rezultaty, w świetle których istnieje 
dla badaczy pewne pole do działania i szansa na walkę ze spadającymi odsetkami 
realizacji. Przypomnę, że szukając czynników objaśniających spadki współczyn-
nika kontaktów oraz kooperacji ustalono, że ich silnym predyktorem okazała 
się średnia liczba adresów przydzielanych 1 ankieterowi – im była ona większa 
tym ankieterzy uzyskiwali gorsze noty zarówno w odnajdywaniu potencjalnych 
respondentów, jak i przekonywaniu ich do partycypacji. Waga tego ustalenia 
zwiększy się, jeśli uwzględni się wynik wskazujący na istnienie zależności mię-
dzy wartościami współczynnika kontaktów i kooperacji (tabela aneksowa 3), co 
świadczy o tym, że osoby łatwe i trudne do skontaktowania charakteryzuje różna 
chęć kooperacji. Dodatni kierunek związku wskazuje, że jest ona większa w tej 
drugiej grupie. Na koniec proponowałabym spojrzeć na omawianą tu zmienną 
pod kątem warunków pracy stwarzanych ankieterom przez badaczy, czy jeszcze 
szerzej – wskaźnik problemów ze znalezieniem na rynku rzetelnych i profesjo-
nalnych współpracowników. Być może agencje badawcze powinny pomyśleć 
o możliwości reorganizacji i zmiany polityki zatrudniania ankieterów. Trudno 
nie zgodzić się, że ta dotychczasowa sprzyja myśleniu o pracy ankieterskiej jak 
o dorywczej, często w kategoriach zła koniecznego, lokującej się na pozycjach 
prestiżowo niewiele wyższych od akwizycyjnej. Pozyskać oddanych i sprawnych 
ankieterów poprzez podniesienie atrakcyjności ich pracy i profesjonalne do niej 
przygotowanie – jak pokazują spadające na świecie odsetki realizacji, niewiele 
więcej jesteśmy w stanie zrobić. 

12 www.pgss.iss.uw.edu.pl [dostęp wrzesień 2011].
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ANEKS
TABELA I. Wartości statystyk opisowych dla poszczególnych współczynników realizacji na 
poziomie kraju

Rok y σ Roczne tempo wzro-
stu(+) / spadku(-)

Średnie roczne 
 tempo wzrostu(+) / spadku(-)* 

1 2 3 4 5

WSPÓŁCZYNNIK ODPOWIEDZI RR2
1993 83,2 2,55 –

-3,61%

1995 81,0 2,85 -1,3%ª
1997 80,5 2,43 -0,3%ª
1998 79,1 1,97 -1,8%
2000 73,3 2,05 -3,7%ª
2001 70,2 2,28 -4,2%
2002 69,8 2,56 -0,6%
2003 66,5 3,24 -4,7%
2004 60,6 2,62 -8,9%
2005 59,6 2,23 -1,6%
2006 54,8 2,66 -8,1%
2007 49,3 2,13 -10,1%
2008 50,5 2,20 2,5%
2009 47,9 1,72 -5,1%
2010 44,5 2,37 -7,1%

WSPÓŁCZYNNIK KONTAKTÓW CON1
1993 88,8 2,30 –
1995 88,1 2,64 -0,4%ª
1997 89,4 2,00 0,7%ª
1998 88,9 1,71 -0,6%
2000 88,4 2,48 -0,3%ª
2001 87,6 1,31 -0,9%
2002 86,0 2,25 -1,8% -2,15%
2003 81,7 6,71 -5,0%
2004 71,4 3,18 -12,7%
2005 71,1 2,54 -0,4%
2006 66,7 2,22 -6,2%
2007 62,6 2,93 -6,1%
2008 64,4 1,91 2,9%
2009 63,8 1,57 -1,0%
2010 61,4 2,28 -3,7%

WSPÓŁCZYNNIK ODMÓW REF1
1993 5,0 0,89 – 
1995 5,9 1,24 9,4%ª
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1 2 3 4 5

1997 7,7 1,46 14,7%ª
1998 8,9 1,33 15,7%
2000 14,1 1,34 29,6%ª
2001 16,5 1,77 16,5%
2002 15,1 2,22 -8,2%
2003 15,1 6,44 -0,1% 6,55% 
2004 8,6 0,84 -42,8%
2005 9,2 0,62 6,2%
2006 10,0 1,00 9,5%
2007 10,4 1,44 3,9%
2008 12,0 1,66 14,7%
2009 13,6 1,19 13,8%
2010 14,7 1,34 7,8%

WSPÓŁCZYNNIK KOOPERACJI COOP4
1993 94,17 1,08 –

-1,39%

1995 92,98 1,38 -0,6%ª
1997 91,10 1,66 -1,0%ª
1998 89,61 1,46 -1,6%
2000 83,30 1,23 -3,5%ª
2001 80,50 2,00 -3,4%
2002 81,87 2,48 1,7%
2003 81,67 6,57 -0,2%
2004 87,03 1,11 6,6%
2005 86,19 0,82 -1,0%
2006 83,74 1,90 -2,8%
2007 80,39 1,92 -4,0%
2008 79,77 2,58 -0,8%
2009 76,88 1,72 -3,6%
2010 74,18 2,23 -3,5%

*Na podstawie średniej geometrycznej (n = 18)
ª Wielkość uśredniona

Źródło: opracowanie własne.
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TABELA II. Wartości statystyk opisowych dla poszczególnych współczynników realizacji w kla-
sach miejscowości 

Rok WIEŚ Miasto
do 19,9 tys.

Miasto 
20–49,9 tys.

Miasto 
50–99,9 tys.

Miasto 
100–499,9 tys.

Miasto 
pow.500 tys.

1 2 3 4 5 6 7

WSPÓŁCZYNNIK ODPOWIEDZI RR2
Średnia arytmetyczna

1993 89,9 86,2 81,9 82,0 77,3 70,0
1995 88,5 83,4 79,7 78,6 75,5 65,1
1997 88,5 79,8 79,8 78,2 75,8 65,2
1998 87,9 81,7 79,0 78,1 72,0 59,4
2000 85,4 75,3 72,8 71,6 64,5 46,4
2001 82,0 73,9 66,4 66,5 63,5 44,0
2002 80,0 69,6 66,6 67,2 64,6 49,2
2003 76,5 67,6 62,6 59,8 63,9 47,9
2004 71,3 61,1 56,0 55,1 53,0 44,8
2005 70,1 57,1 56,5 55,7 52,7 43,9
2006 66,5 53,7 50,5 47,9 47,2 36,9
2007 61,1 47,8 42,4 44,1 40,8 33,0
2008 63,2 52,0 45,3 42,3 39,9 32,0
2009 60,2 47,5 42,4 44,3 37,5 30,1
2010 56,0 45,8 39,0 39,1 34,4 28,4

Średnie roczne tempo wzrostu(+) / spadku(-) *
-2,75% -3,65% -4,28% -4,26% -4,66% -5,16%

WSPÓŁCZYNNIK KONTAKTÓW CON1
Średnia arytmetyczna

1993 95,0 91,9 88,2 89,4 86,9 85,9
1995 93,9 90,8 88,1 88,5 87,0 82,3
1997 94,3 89,9 89,4 88,2 88,6 84,6
1998 94,2 90,6 89,8 90,1 86,7 83,4
2000 94,0 90,1 88,8 87,5 86,8 81,5
2001 92,8 89,0 88,3 87,0 86,5 81,8
2002 91,5 86,8 86,1 86,4 84,5 81,7
2003 85,8 80,9 78,4 77,2 80,6 74,2
2004 78,8 71,8 67,5 66,3 65,8 62,2
2005 77,6 67,7 68,4 68,7 67,4 62,7
2006 74,1 64,2 63,9 60,6 62,7 57,1
2007 70,5 60,5 58,0 58,8 58,0 51,6
2008 73,1 64,4 61,6 59,2 57,7 51,6
2009 71,9 62,7 60,8 61,2 56,2 53,4
2010 68,8 61,4 57,4 57,1 55,7 51,6

Średnie roczne tempo wzrostu(+) / spadku(-) *
-1,88% -2,34% -2,50% -2,60% -2,58% -2,95%
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1 2 3 4 5 6 7

WSPÓŁCZYNNIK ODMÓW REF1
Średnia arytmetyczna

1993 2,3 3,6 4,4 4,3 7,6 12,4
1995 2,6 4,6 6,4 6,1 8,9 13,0
1997 3,6 7,9 7,5 7,7 10,6 16,3
1998 4,1 7,1 8,5 9,5 12,8 20,8
2000 6,6 12,6 13,9 14,7 20,1 31,3
2001 8,5 13,3 19,3 18,9 21,2 34,4
2002 8,5 14,7 17,7 17,3 17,8 29,2
2003 8,3 12,7 15,0 16,4 14,0 25,1
2004 5,4 8,3 9,5 10,0 10,6 15,1
2005 5,2 8,7 9,9 10,6 12,5 16,3
2006 5,9 9,2 11,6 10,9 13,3 18,3
2007 7,5 10,7 14,0 12,6 15,0 16,5
2008 7,8 10,7 14,0 14,7 15,6 17,9
2009 9,2 13,0 16,2 15,2 16,5 21,6
2010 10,5 13,4 16,1 15,8 19,1 21,4

Średnie roczne tempo wzrostu(+) / spadku(-) *
9,41% 8,10% 7,87% 7,91% 5,58% 3,26%

WSPÓŁCZYNNIK KOOPERACJI COOP4
Średnia arytmetyczna

1993 97,5 96,0 94,8 94,9 91,1 85,0
1995 97,1 94,7 92,5 93,1 89,4 83,4
1997 96,2 91,0 91,2 90,9 87,5 80,2
1998 95,6 92,1 90,2 89,4 84,9 74,1
2000 92,9 85,6 83,7 83,1 76,3 59,8
2001 90,6 84,8 77,4 77,9 75,0 56,3
2002 90,4 82,4 79,1 79,7 78,4 62,7
2003 90,2 84,2 80,7 78,5 82,0 64,6
2004 93,0 88,1 85,5 84,7 83,3 74,8
2005 93,1 86,7 85,1 84,0 80,9 73,0
2006 91,9 85,4 81,3 81,5 78,1 66,9
2007 89,1 81,8 75,1 77,8 73,1 66,7
2008 89,0 83,0 76,4 74,2 71,9 64,2
2009 86,8 78,5 72,3 74,5 69,5 58,3
2010 84,2 77,4 70,8 71,2 64,2 57,1

Średnie roczne tempo wzrostu(+) / spadku(-) *
-0,86% -1,26% -1,70% -1,68% -2,03% -2,31%

* Na podstawie średniej geometrycznej (n = 18).
Źródło: opracowanie własne.



 JAK W POLSCE ROZWIJA SIĘ ZJAWISKO NIEDOSTĘPNOŚCI RESPONDENTÓW... 111

TABELA 3. Wartości korelacji r Persona między współczynnikami realizacji w poszczególnych 
okresach

RR2 CON1 REF1 COOP4
Okres stosowania prób adresowych (1993-VIII 2003)

RR2 1,00 0,61** -0,93** 0,95**
CON1 1,00 -0,27* 0,34**
REF1 1,00 -0,997**
COOP4 1,00

Okres stosowania prób imiennych (IX 2003-2011)
RR2 1,00 0,95** -0,85** 0,94**
CON1 1,00 -0,65** 0,79**
REF1 1,00 -0,98**
COOP4 1,00

Cały badany okres (1993-2011)
RR2 1,00 0,96** -0,42** 0,79**
CON1 1,00 -0,14 0,59**
REF1 1,00 -0,87**
COOP4 1,00

**p < 0,01; *p < 0,05
Źródło: opracowanie własne.
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Abstract

Using AAPOR’s final disposition codes, the author shows trends in nonresponse rates from 
1993 to 2011 based on the personal interview survey (CAPI) “Current Problems and Events” con-
ducted in Poland by the Public Opinion Research Center (CBOS). The author shows that since 
1993 response rate (RR2) has remarkably decreased (by 40 percentage points) due to nonconatcts 
and refusals. The findings of multivariate analysis demonstrate that the lower contact rate (CON1) 
can be explained by changes in sample design (i.e. using individual samples rather than household 
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The transition of sampling choices however, positively influenced the level of respondents’ 
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viewer workload, a negative social mood and an improvement in the economic situation.
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