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Streszczenie
Artykuł pokazuje główne problemy, jakie badacz może napotkać podczas 

realizacji badań metodą CAWI, stosowaną wśród respondentów skupionych 
w panelach badawczych. W szczególności omówiono problemy związane 
z identyfikacją zjawiska profesjonalnego panelisty oraz sposoby radzenia so-
bie z tym zjawiskiem. Opisano pułapki, jakie pojawiają się przy opracowaniu 
danych z badań prowadzonych w panelach badawczych. Najważniejszymi 
z nich są: sposoby agregowania danych, prezentacja danych z zastosowaniem 
prostego narzędzia, jakim jest chmura słów, a także efekty stosowania autor-
skich rozwiązań w zakresie definiowania wskaźników. Celem nadrzędnym 
artykułu jest otwarcie dyskusji na temat standardów prowadzenia badań CAWI 
w panelach badawczych. Teza artykułu głosi, że: metodologia projektowa sto-
sowana w zarządzaniu panelem badawczym stawia przed badaczem chcącym 
zachować standardy poznania naukowego problemy, z których nie wszystkie 
mają proste rozwiązania. Bez odpowiedzi pozostawione zostaje pytanie, czy 
badania prowadzone wśród panelistów zrzeszonych w panelu badawczym 
muszą lub powinny stosować standardy badań naukowych.

Słowa kluczowe: panel badawczy, metodologia projektowa, CAWI, 
indywidualizm metodologiczny, metodologia naukowa, transparentność 
metod analiz.

Jednym ze sposobów realizacji badań opinii jest przeprowadzenie badania 
ankietowego za pośrednictwem Internetu. Badanie prowadzone jest wówczas 
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z zastosowaniem ankiety online, czyli ComputerAssisted Web Interviewing 
(CAWI). Realizacja CAWI odbywa się zazwyczaj wśród internautów. Jednym 
ze sposobów dotarcia do szerokiego grona użytkowników Internetu jest dotarcie 
do członków panelu badawczego.

W tym artykule zajmę się kilkoma metodologicznymi zagadnieniami prowa-
dzenia badań wśród uczestników panelu badawczego (PB). Teza, na rzecz której 
będę argumentował, brzmi: metodologia projektowa stosowana w zarządzaniu 
panelami badawczymi nie uwzględnia standardów badań wyznaczanych przez 
metodologię poznania naukowego. Przyjmuję, że metodologia projektowa 
używana do realizacji projektów polegających na badaniu opinii skupia się na 
spełnieniu czterech kryteriów. Są to: czas, budżet, jakość, zakres. Metodologia 
naukowa tymczasem stawia przed badaczem obowiązek spełniania przede 
wszystkim kanonów poznania. Wśród nich znajdziemy m.n.: intersubiektywną 
komunikowalność i intersubiektywną uzasadnialność twierdzeń, metodyczność 
i inne [Sozański 1997]. Do listy, którą podał Tadeusz Sozański, dodam jeszcze 
jedno, istotne w kontekście poruszanych w artykule zagadnień, kryterium. Jest 
nim transparentność w osiąganiu wyników poznania. Będę argumentował, że 
badania z zastosowaniem CAWI, prowadzone wśród uczestników komercyj-
nych paneli badawczych, nie pozwalają na osiąganie niektórych ze standardów 
poznania naukowego. Ogólnie chcę wskazać trzy obszary takiego stanu rzeczy:

a) brak transparentności wiedzy o tym, jak funkcjonują panele badawcze,
b) powszechny indywidualizm metodologiczny w prowadzeniu badań i opra-

cowaniu ich wyników przez panele badawcze,
c) brak skutecznych metod poprawy jakości danych zbieranych w badaniach 

prowadzonych z zastosowaniem paneli badawczych.
Nie twierdzę, że normy naukowości muszą być stosowane w metodyce 

CAWI, wykorzystywanej w badaniach komercyjnych, ani nawet że powinny. 
W tym miejscu wskażę trudności, jakie spotyka naukowiec, chcący, aby niektóre 
ze standardów poznania naukowego były spełnione w badaniu, w którym wyko-
rzystywani są respondenci zgrupowani w panelach badawczych. Trafność swojej 
tezy poprę przykładami praktyk stosowanych w badaniach z zastosowaniem PB. 
Zwrócę szczególną uwagę na trzy aspekty funkcjonowania paneli. Będą to:

1) metody rekrutacji uczestników panelu badawczego oraz metody badania 
wiarygodności odpowiedzi panelistów,

2) sposoby analizy danych zbieranych w panelach badawczych,
3) metodologie stosowane przez PB w realizacji badań opinii.
Przez panel badawczy będę rozumiał organizację skupiającą grupę potencjal-

nych respondentów funkcjonujących w ramach portalu internetowego, będącego 
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własnością organizacji, która świadczy usługi badań społecznych i marketingo-
wych. Organizacja taka w realizacji swoich celów posługuje się metodologią 
projektową1, która w niewielkim uproszczeniu oznacza sposób zarządzania 
projektami, który poszukuje kompromisu pomiędzy czterema kryteriami (czas, 
budżet, jakość, zakres)2. Relacje pomiędzy tymi kryteriami obrazuje wykres 1:

WYKRES 1. Podstawowe elementy wyznaczające przebieg prac w projektach zarządzanych przez 
metodologie projektowe

Ź r ó d ł o: pmanager.pl.

Skupię się teraz na wskazaniu rozbieżności między podejściem oferowanym 
w ramach metodologii projektowych i podejściem, jakie oferuje metodologia 
naukowa. Ta ostatnia jest dla mnie źródłem standardów poznania i ładu aksjonor-
matywnego, wyznaczającego normy poznania [Nowak 1985]. Z tej perspektywy 
omówię teraz wskazane w punktach 1–3 aspekty realizacji badań w ramach PB.

Ad 1. Rekrutacja uczestników PB
Mówiąc o „uczestniku panelu badawczego”, mam na myśli respondenta 

posiadającego wirtualny profil stworzony w ramach panelu badawczego. Czy 
sformułowanie, które przyjąłem, pozwala mi bez większego ryzyka na postawienie 

1 Przykładami takich metodologii mogą być: metodologia PRINCE 2, metodologia PMI, 
metodologia AGILE.

2 Bardziej szczegółowy opis znaleźć można w zbiorze standardów i rozwiązań z zakresu 
zarządzania projektami, który opublikowany został przez członków Project Management Institute 
w tomie: A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide [2009], Pensyl-
wania: Project Management Institute.
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znaku równości między panelistą a „osobą”? Aby rzetelnie odpowiedzieć na to 
pytanie, w pierwszej kolejności poruszę inne kwestie, które pozwolą na lepsze 
zrozumienie sposobu pozyskiwania respondentów przez panele badawcze. Aby 
ten cel zrealizować, odpowiem na następujące pytania:

a) Jakie są źródła, z których pozyskuje się uczestników PB?
b) Jakie stosuje się metody zachęty i motywacji do uczestniczenia w bada-

niach realizowanych przez PB?
c) W jaki sposób zapewniana jest jakość danych opisujących panelistów oraz 

jakość odpowiedzi udzielanych przez respondentów panelu badawczego?
d) Co badacz zlecający badania w PB wie o jego uczestnikach?

Ad a)
Istnieje kilka źródeł, z których rekrutowani mogą być respondenci skupieni 

w PB. Najpopularniejsze z nich to: bazy marketingowe, listy klientów sklepów 
i portali, zbiory danych członków programów lojalnościowych, członkowie 
społeczności internetowych, posiadacze kont internetowych w portalach ko-
mercyjnych. Nie każde z tych źródeł posiada procedury weryfikacji danych, 
jakie użytkownik o sobie przekazuje. W związku z tą pierwszą niedogodnością, 
nie jest możliwa rzetelna realizacja deduplikacji danych. Sytuacja ta oznacza, 
że w zbiorze użytkowników jednego portalu internetowego więcej niż jedno 
wirtualne konto członkowskie należeć może do jednego, istniejącego poza świa-
tem wirtualnym, użytkownika portalu. Znaczy to, że w jednym badaniu CAWI 
przeprowadzonym wśród panelistów pozyskanych z takiej bazy znaleźć się może 
więcej niż jeden kompletnie wypełniony kwestionariusz ankiety przez jedną i tę 
samą osobę. W badaniach przeprowadzonych wśród uczestników kilku różnych 
paneli badawczych liczba ankiet wypełnionych przez tego samego respondenta 
może się zwiększać. Taka sytuacja wiąże się z rozpoznanym zjawiskiem tak 
zwanego „profesjonalnego panelisty”, czyli osoby posiadającej zarejestrowane 
aktywne konto w więcej niż jednym panelu badawczym3.

Rozwiązaniem problemu wielokrotnych kont utworzonych przez jedną i tę 
samą osobę fizyczną jest pozyskanie informacji jednoznacznie identyfikującej 
tę osobę. Takim niepowtarzalnym identyfikatorem jest numer PESEL. Panel ba-
dawczy, który nie gromadzi takiej informacji o swoich respondentach, nie spełnia 
naukowego standardu budowy operatu. Badacz zbierający opinie internautów za 
pośrednictwem więcej niż jednego panelu badawczego pozbawiony jest zatem 

3 Problem „profesjonalnego panelisty” rozszerzę w dalszej części artykułu.
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kontroli nad jakością danych dotyczących respondentów, a także jakością pozy-
skanych odpowiedzi.

Ad b)
Najczęstsze sposoby motywacji do udziału w badaniu, stosowane przez PB, 

to: nagradzanie za wypełnioną ankietę punktami wymienialnymi na nagrody 
rzeczowe, bony zakupowe, usługi lub nagradzanie finansowe. Typ motywacji 
do uczestnictwa w badaniu może być czynnikiem wpływającym na uzyskane 
wyniki. Założenie to można każdorazowo weryfikować. W tym celu należałoby 
porównać wyniki zebrane od respondentów pochodzących z PB oraz respon-
dentów uczestniczących w badaniu, w którym nie przyznawana jest gratyfikacja 
w postaci rzeczowej lub finansowej.

Ad c)
Metody zapewniania jakości danych profilowych panelistów dotyczą wszyst-

kich opisujących ich informacji. Dla danych teleadresowych są to procedury 
sprawdzania zgodności kodów pocztowych z nazwami miast, ulic oraz nume-
rami domów. Dla sprawdzenia wiarygodności danych demograficznych stosuje 
się w ankietach pytania o: płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Odpowiedzi te są 
porównywane automatycznie w trakcie wypełniania ankiety online z danymi 
zapisanymi w bazie respondenckiej PB. Taka weryfikacja odpowiedzi w czasie 
rzeczywistym daje możliwość wychwycenia potencjalnych profesjonalnych 
panelistów. Dla zapewnienia poprawności zapisu imion i nazwisk stosowane 
są listy referencyjne oraz procedury czyszczenia i poprawy jakości danych. 
Te pierwsze zawierają wszystkie lub najbardziej popularne imiona i nazwiska. 
Te drugie weryfikują poprawność wpisanych ręcznie danych z ich wzorcami, 
modyfikując ewentualne błędy np. na podstawie metody zaproponowanej przez 
Levenstheina [1996].

Informacje opisujące panelistę dotyczą także jego cech, umiejętności, prefe-
rencji. Weryfikacja poprawności deklaracji składanej przez panelistę we wska-
zanym zakresie odbywa się poprzez testy. PB realizuje wśród swoich panelistów 
badania, których celem jest ocena poziomu zgodności deklaracji panelistów ze 
stanem faktycznym. W ten sposób weryfikowane są wiedza oraz kompetencje 
panelistów.

Wymienione procedury weryfikacji danych dotyczących panelistów nie wy-
czerpują wszystkich stosowanych w praktyce. Nie wszystkie procedury są opisy-
wane przez PB, często nie są również znane szczegóły prowadzenia weryfikacji 
danych. Opisane powyżej to metody, które poznałem w trakcie swojej praktyki.
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Przejdę do kolejnego, być może bardziej istotnego dla badacza zagadnień 
społecznych pytania. Brzmi ono: „W jaki sposób zapewniana jest rzetelność 
odpowiedzi uzyskanych od panelistów uczestniczących w badaniu CAWI?”. 
Najpopularniejszymi z metod służących zwiększaniu rzetelności odpowiedzi 
respondentów skupionych w PB są:

a) Pytania pułapki. Strategia ta realizowana jest na przynajmniej dwa spo-
soby. Pierwszy to zadanie jednego pytania temu samemu respondentowi więcej 
niż raz w tym samym kwestionariuszu (kolejne wersje pytania są zazwyczaj 
parafrazą pierwotnej wersji pytania). Drugi sposób to blef. Przykładem tej tech-
niki jest umieszczenie w kafeterii pytania odpowiedzi, która nie jest prawdziwa 
(np. wstawienie jako jednej z możliwych odpowiedzi nazwy produktu, usługi, 
zjawiska, które nie istnieją).

b) Pytania weryfikujące. To pytania, na które odpowiedzi w czasie wypeł-
niania przez respondenta ankiety porównywane są z danymi, które respondent 
podał w opisie swojego profilu w panelu badawczym. Są to zazwyczaj pytania 
o wiek, płeć, miejsce zamieszkania.

c) Analiza metadanych. Jakość informacji uzyskanych od respondentów 
PB zapewniana jest także poprzez analizę danych opisujących przebieg badania. 
Jedną z takich informacji jest adres IP komputera, z którego wypełniana jest 
ankieta online. Ta informacja mogłaby być stosowana jako filtr pozwalający 
uchwycić wielokrotne wypełnienie ankiety przez jednego panelistę. Jednak ten 
sam adres IP niejednokrotnie identyfikuje grupę komputerów, a nie jedną stację 
roboczą. W związku z powyższym sięga się po inne metadane. Jedną z nich jest 
czas wypełnienia ankiety online. W raportach badawczych podkreśla się, że pro-
fesjonalny panelista wypełnia ankietę w czasie 15–20% krótszym od przeciętnego 
[media2.pl]. Krótki czas wypełniania ankiety bywa interpretowany przez PB jako 
wskaźnik przemawiający na rzecz wysokiej efektywności realizacji badania. 
Innym z pomysłów na wykorzystanie metadanych jest ocena samodzielności 
wypełnienia ankiety przez respondenta. W tym celu rejestrowane są zachowania 
respondenta podczas wypełniania ankiety. Dokładnie rzecz ujmując, aplikacja 
zbiera dane mówiące o tym, czy podczas wypełniania ankiety aktywne jest okno 
przeglądarki, w którym wyświetlana jest ankieta, czy też respondent w tym samym 
czasie korzysta z innych okien przeglądarki lub używa innych aplikacji.

d) Ocena jakości wiedzy. Pewne znaczenie dla jakości wiedzy pozyskiwanej 
od panelistów ma częstotliwość, z jaką uczestniczą oni w badaniach. PB zabezpie-
czają się przed zbyt częstym „badaniem” jednego panelisty na kilka sposobów. Po 
pierwsze, przechowując dane o aktywności panelistów, są w stanie budować filtry 
wykorzystywane w doborze do próby badawczej. Po drugie, wprowadzają w ba-
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daniach pytanie o uczestnictwo respondenta w badaniu opinii w danym okresie. 
Po trzecie, ankiety zawierają również pytanie o branże, w której zatrudniony jest 
panelista. W ten sposób albo eliminowani są respondenci o określonym profilu 
zawodowym, albo też pytanie to wykorzystywane jest jako filtr kwalifikujący 
respondentów o pożądanym profilu zawodowym.

Ad d)
Wiedza na temat uczestników PB jest coraz bogatsza. Znane są informacje de-

mograficzne dotyczące panelistów, często również ich zainteresowania, zwyczaje 
zakupowe, poziom dochodów. PB zbierają coraz bardziej szczegółowe informacje 
o poziomie wiedzy panelisty w określonych obszarach tematycznych. Tendencja 
ta prowadzi z jednej strony do powstawania paneli przygotowanych do realiza-
cji badań wśród specjalistów w danej dziedzinie. Z drugiej strony obserwować 
możemy specjalizację respondentów w określonych typach badań. Przykładem 
takiej sytuacji jest realizacja badań mystery shopping z udziałem uczestników PB. 
Aby wychować sobie wyspecjalizowanych panelistów, PB szkoli ich w zakresie 
wiedzy, jaką musi posiadać ukryty klient. Ten proces specjalizacji panelisty prze-
biega w dwóch obszarach. Pierwszy etap to szkolenie właściwe: na tym etapie 
panelista otrzymuje materiały opisujące zachowania tajemniczego klienta. Etap 
pierwszy kończy się testem, w którym sprawdzany jest poziom przyswojonej 
wiedzy. Drugi etap ma charakter testu praktycznego. Panelista wciela się w rolę 
profesjonalnego badacza, odbywa wizytę i przeprowadza obserwację uczestni-
czącą niejawną, a następnie raportuje swoje spostrzeżenia. Po zakończeniu każdej 
z wizyt i przekazaniu każdego raportu panelista otrzymuje informację zwrotną 
o jakości swoje pracy wraz z sugestiami pozwalającymi mu na poprawę. Każdy 
z opisanych etapów pracy tajemniczego klienta odbywa się bez bezpośredniego 
kontaktu ze zleceniodawcą i osobą odpowiedzialną za szkolenie panelisty.

Ad 2. Analiza wyników danych zbieranych przez PB
Analiza danych dostarczanych przez PB jest obszarem, w którym analitycy 

mają duży zakres swobody w podejmowaniu decyzji. Ta swoboda dotyczy zarów-
no decyzji o wyborze narzędzi analitycznych, jak i sposobu opisu wykorzystanych 
rozwiązań analitycznych.

Skupię się na trzech obszarach, w których autorskie rozwiązania metodo-
logiczne pozwalają mówić o istnieniu zjawiska indywidualizmu metodologicz-
nego wśród analityków PB. Zjawisko to charakteryzuje się indywidualizacją 
standardów prowadzenia analiz. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest 
niemożność porównywania wyników jednego badania przeprowadzonego przy 
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udziale tego samego PB lub przeprowadzenia jednego badania wśród respon-
dentów rekrutujących się z kilku PB.

Zacznę od opisu powszechnej metody agregowania danych, którą jest średnia. 
Raporty analityczne PB prezentują wyniki analiz, opatrując je nazwą „wartość 
średnia”. Dopytując o to, jaka miara stanowiła podstawę dla tej wartości, uzy-
skałem zróżnicowane odpowiedzi. Wśród nich znalazły się takie jak: średnia 
harmoniczna, średnia geometryczna, średnia winsorowska, średnia trymowana, 
średnia ważona, a także mediana. Ta praktyka pokazuje brak precyzyjnego sto-
sowania nazw znanych narzędzi analitycznych. Z drugiej strony przykład ten 
jest argumentem na rzecz tezy o braku transparentności w stosowaniu metod 
obliczeniowych oraz brak transparentności w sposobach prezentacji wiedzy.

Drugi z przykładów indywidualizmu metodologicznego utrudniającego dotarcie 
do surowych danych lub informacji o stosowanych metodach analiz odnosi się 
do sposobu graficznej prezentacji danych. Jest nim stosunkowo proste narzędzie 
służące do analizy treści. Mam na myśli chmurę słów (wordcloud). Poniżej, na wy-
kresie 2 podaję przykładową chmurę, jaką można spotkać w raporcie analitycznym.

WYKRES 2. Chmura słów

Ź r ó d ł o: www.infobarrel.com/Media/Word_Cloud.

Tymczasem opisana w sposób zrozumiały dla analityka chmura słów powinna 
dostarczać szeregu informacji o pracy, jaka została wykonana podczas jej budowy. 
Poprawny opis chmury słów powinien zawierać informacje o:

a) liczbie słów użytych do konstrukcji chmury,
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b) zastosowanej stopliście, a więc zestawieniu słów, które zostały wykluczone 
z analizy,

c) częstości występowania danego słowa lub kategorii w analizowanym tekście,
d) metodzie czyszczenia tekstu (np. metoda poprawiania błędów w zapisie 

słów, fraz),
e) sposobie łączenia słów w syntetyczne kategorie (reguły semantyczne, 

syntaktyczne, pragmatyczne – proces lematyzacji),
f) sposobie grupowania słów na podstawie rdzenia słowa (zastosowany 

algorytm stemmingu),
g) warunkach brzegowych definiujących dopuszczalny zakres słów zapre-

zentowanych w chmurze (minimalna częstotliwość wystąpień słowa, która 
pozwala na włączenie słowa do chmury),

h) zastosowanym zakresie barw i znaczeniu związanym ze stosowaniem 
barw wobec słów,

i) sposobie sortowania słów w chmurze (np. sortowanie alfabetyczne, ze 
względu na liczbę wystąpień słowa),

j) metodzie rozmieszczenia słów w chmurze (miejsce centralne lub miejsce 
peryferyjne w chmurze może być celowe lub użyte nieświadomie).

Trzecia z praktyk w ramach indywidualizmu metodologicznego dotyczy 
autorskich rozwiązań w sposobie definiowania wskaźników. Aby unaocznić bo-
gactwo spotykanych w tym zakresie rozwiązań, podam przykład definicji, jakie 
spotkałem dla pojęcia lojalności konsumenckiej. Według napotkanych definicji 
lojalny konsument to ten, który:

a) jest skłonny polecać dany produkt znajomym/rodzinie (jest to innymi 
słowy ambasador marki lub promotor marki4),

b) posiada dany produkt i poleca go innym konsumentom,
c) wskazuje dany produkt jako lidera na rynku dóbr, posiada ten produkt 

i poleca go innym konsumentom,
d) dokonując zakupów produktów w danej kategorii produktowej, przeznacza 

minimum 50% wydatków na produkt X,
e) częściej kupuje produkt X niż produkty jakichkolwiek innych marek 

dostępnych w danej kategorii produktowej.

Ad 3. Opis metodologii zastosowanych w badaniach PB
O ile pierwszy ze wskazanych problemów (pozyskiwanie i weryfikacja danych 

panelistów) jest trudny do wyeliminowania w badaniach CAWI prowadzonych za 

4 Por. idea promotora marki w: Reichheld F. 2003.
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pośrednictwem PB, o tyle drugi problem (indywidualizm metodologiczny) moż-
na przezwyciężyć tak, aby zachowane zostały naukowe standardy prowadzenia 
badań. Istnieją przynajmniej dwa rozwiązania tego problemu. Oba wymagają od 
badacza samodzielności w analizie i interpretacji danych.

Pierwsze rozwiązanie to pozyskanie od PB danych surowych z przeprowa-
dzonego badania oraz pozyskanie szczegółów związanych ze sposobem realizacji 
badania. Tu chciałbym skupić się jednak na drugim rozwiązaniu. Wymaga ono 
większej samodzielności badacza w zakresie realizacji badania prowadzonego 
drogą internetową wśród panelistów. W tym drugim scenariuszu badacz samo-
dzielnie konstruuje ankietę do badań CAWI i przekazuje ją do PB z prośbą o kol-
portaż wśród swoich panelistów. Do zbudowania ankiety online niezbędne jest 
badaczowi narzędzie informatyczne oraz posiadanie kompetencji programistycz-
nych pozwalających na zbudowanie takiej ankiety (w praktyce jest to zazwyczaj 
znajomość i umiejętność posługiwania się takimi językami jak: php, html, java). 
Aby ta strategia dała pożądane rezultaty, autorska ankieta w wersji online musi 
spełniać szereg wymogów, jakie PB formułuje odnośnie do etyki badań metodą 
CAWI. Niemniej jeśli ankieta zostaje przez PB zaakceptowana, a badacz jest 
właścicielem bazy danych, która gromadzi dane (odpowiedzi respondentów), to 
staje się on jednocześnie właścicielem surowych danych z badania. Takie roz-
wiązanie pozwala na analizę zgodnie ze standardami naukowości uznawanymi 
za obowiązujące w społeczności uczonych.

Rozwiązania zaproponowane w tym artykule mają na celu otwarcie dyskusji 
na temat relacji metodologii naukowej i metodologii projektowych. W szczególno-
ści istotna staje się – w moim przekonaniu – kwestia transparentności rozwiązań 
analitycznych stosowanych przez PB w badaniach CAWI. Bronię w tym miejscu 
niewygodnej skądinąd tezy, że praktyki stosowane przez PB utrudniają stoso-
wanie norm poznania naukowego. Wydaje się, że jest to efekt m.in. stosowania 
metodologii projektowych skupionych na minimalizacji kosztów prowadzenia 
projektów badawczych oraz maksymalizacji efektywności projektów niejed-
nokrotnie kosztem zmiany jakości badań. Dodatkową przeszkodą jest również 
tendencja do ukrywania szczegółów autorskich metod analizy danych oraz brak 
przyjętych przez panele badawcze standardów wyznaczających sposób obróbki 
uzyskiwanych danych. Nie twierdzę, podkreślę to ponownie, że normy naukowe 
muszą być stosowane przez panele badawcze ani nawet że powinny. Chcę raczej 
uwrażliwić na problemy, które badacz może napotkać, stosując metodę CAWI 
wśród panelistów.
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Krzysztof Tomanek

RESEARCH PANEL: USING PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY  
AND SCIENTIFIC METHODOLOGY

(Abstract)

The paper shows the main problems that the researcher may encounter in implementing CAWI 
research when used towards the respondents participating in research panels. In particular the 
paper discusses the problems associated with the identification of the phenomenon of professional 
panelist and ways to deal with this phenomenon. Other pitfalls that arise in the development of the 
data from studies conducted in research panels are also described. The most important are: how to 
aggregate data, and how to present data. Special emphasis was put on using a simple tool which is 
a words cloud. The other problem was discovered when analyzing the effects of methodological 
individualism seen in defining indicators. The main goal of this article is to open the discussion 
on standards of research conducted by CAWI method especially applied to survey within research 
panels. The thesis of the article is that: the project methodology used in the management of 
a research panel puts the researcher, wanting to keep the standards of scientific cognition, in front 
of complexed methodological issues, not all of which have simple solutions. Left unanswered is 
the question whether studies conducted among the panelists who are members of the research panel 
must or should apply the standards of scientific research.

Key words: customer panels research, project management methodology, CAWI, methodo-
logical individualism, scientific methodology, transparency of data analysis
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