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Metodologiczna archiwizacja projektów 
sondażowych – cele (1)

(1) Inwentaryzacja metodologii ponad 1,5 tys. sondaży zrealizowanych w krajach 
europejskich w ramach pięciu wiodących projektów międzykrajowych: CCEB & EB, 
EQLS, ESS, EVS, ISSP;

(2) Opisanie różnic w standardach prowadzenia badań sondażowych w krajach 
europejskich w latach 1981 – 2016.

Kryteria selekcji projektów międzykrajowych (por. Słomczyński i in. 2016):
• w założeniu celu projekty jest wpisany porównawczy charakter wyników;
• projekty nie mają charakteru komercyjnego;
• posiadają ustaloną renomę naukową;
• perspektywa projektów jest longitudinalna;
• próby badawcze mają charakter reprezentatywny dla krajowych populacji;
• jednostką badania jest osoba (nie gospodarstwo domowe);
• dostęp do danych wynikowych i dokumentacji projektowej jest otwarty.



Zakres metodologicznej inwentaryzacji projektów: 
podstawowe charakterystyki liczbowe

Symbol 
projektu Nazwa projektu Zakres 

czasowy
# edycji 
badania

# krajowych 
surveyów

# plików 
źródłowych

# rekordów 
w bazie 
danych

CCEB Candidate Countries Eurobarometer 2001-2003 3 39 3 36 388

EB Eurobarometer(*) 2001-2016 17 481 17 479 812

EQLS European Quality of Life Survey 2003-2016 4 125 4 141 395

ESS European Social Survey 2002-2016 8 199 14 384 823

EVS European Values Study 1981-2008 4 212 4 153 961

ISSP International Social Survey Programme 1985-2015 31 578 50 795 788

Razem 1981-2008 67 1537 92 1 992 131

Uwaga: (*) Standard Eurobarometer – edycja jesienna

Tabela 1. Zestawienie międzykrajowych projektów badawczych objętych metodologiczną archiwizacją 
danych



Zakres metodologicznej inwentaryzacji projektów: 
pokrycie geograficzne państw europejskich

© DSAT for MSFT, GeoNames, MSFT, Microsoft, Navteq
Powered by Bing

1,000 33,000 65,000
Number of surveys

© DSAT for MSFT, GeoNames, MSFT, Microsoft, Navteq
Powered by Bing

1,000 33,000 65,000
Number of surveys

Kraje(*) wg. częstości występowania w meta-bazie:

AD = 0 MK = 15 CY = 37 ES = 55
LI = 0 IS = 18 NO = 39 SE = 55
MC = 0 LU = 25 BE = 44 CZ = 55
SM = 0 MT = 25 IT = 44 IE = 57
VA = 0 RO = 26 LV = 44 SL = 58
MD = 1 GR = 27 SK = 45 HU = 58
BA = 2 CH = 31 PT = 46 NL = 58
BY = 2 IL = 31 BG = 46 GB = 64
GE = 4 RU = 32 FI = 48 DE = 64
AL = 7 TR = 32 DK = 51 
UA = 9 HR = 32 FR = 52
RS = 10 EE = 34 PL = 54 
ME = 10 LT = 35 AT = 55 

(*) Kody krajów zgodne z normą ISO 3166-1 alfa-2



Zakres metodologicznej inwentaryzacji projektów: 
informacje kodowane w meta-bazie

• S_Fieldwork_lenght
• S_Mode_info
• S_Fieldwork_substitution_allowed
• S_Fieldwork_incentivies
• S_Fieldwork_advance_letters
• S_Fieldwork_refusal_conversion
• S_Fieldwork_back_checking

• S_Response_rate_info
• S_Response_rate_value
• S_Sample_cases_info
• weight_total_exist
• weight_total_quality
• weight_selection_prob_exist
• weight_selection_prob_quality

• S_Sample_design_stratification
• S_Sample_design_clustering
• S_Sample_design_non_probability
• S_Sample_design_effect_info

• S_Target_population_info
• S_Survey_frame_info
• S_Sample_type_info
• S_Within_HH_selection_info

Sampling 
procedures

Sampling 
design

Fieldwork 
efforts

Survey 
outcomes 

& Data 
processing



Metodologiczna archiwizacja projektów 
sondażowych – cele (2)

(3) Utworzenie zharmonizowanej bazy danych wynikowych pozwalającej na 

wyznaczenie wskaźników jakości sondaży w oparciu o:

• Zewnętrzne kryteria jakości pomiaru (external criteria of representativeness) porównujące 

rozkłady cech społeczno-demograficznych w próbie ze znanymi rozkładami populacyjnymi 

(por. Groves 2006);

• Wewnętrzne kryteria jakości pomiaru (internal criteria od presentativeness) porównujące 

frakcję kobiet w (pod)próbie osób zamieszkujących dwuosobowe gospodarstwa domowe 

heteroseksualnych partnerów z teoretyczną frakcją kobiet w takich gospodarstwach 

wynoszącą 0,5 (por. Kohler 2007). 

Zmienne poddane harmonizacji: 

• (1) total weight, (2) design weight, (3) (post)stratification weight, (4) respondents’ ID, 

(5) country, (6) gender, (7) age, (8) household size, (9) living with partner / spouse, 

(10) gender of 2nd HH member.



Proces harmonizacji zbiorów danych wynikowych

• 92 oryginalne zbiory danych 
wynikowych zawierających 
łącznie 41.169 różnych 
zmiennych i prawie 2 mln 
rekordów.

Pliki źródłowe

• 92 zbiory danych z 
oryginalnymi wartościami 
zmiennych, a także 
wartościami 5 zmiennych 
technicznych (ID sondażu) 
oraz 10 zmiennych 
zharmonizowanych.

Harmonizacja 
plików źródłowych • Jeden zbiór danych 

zawierający prawie 2 mln 
rekordów z 5 zmiennymi 
technicznymi (ID sondażu) 
oraz 10 zmiennymi 
zharmonizowanymi.

Zbiór danych 
zharmonizowanych



Metodologiczna archiwizacja projektów 
sondażowych – cele (3)

(4) Meta-analiza danych pozwalająca na określenie wpływu charakterystyk sondaży 

na ich jakość mierzoną przy pomocy kryteriów wewnętrznych i zewnętrznych w 

grupach sondaży wyróżnionych według:

• Procedur doboru próby;

• Schematów losowania jednostek;

• Procedur terenowej realizacji badania.

(5) Meta-analiza danych pozwalająca na określenie wpływu charakterystyk sondaży 

na wielkość wskaźników realizacji próby: RR2, CON1, COOP2, REF1.

(6) Określenie relacji zachodzących pomiędzy jakością sondaży a wskaźnikami 

realizacji próby.



Wskaźniki jakości dokumentacji 
metodologicznej



Sampling Procedures Description Index (SPDI)

Dla każdego sondażu wartość indeksu SPDI jest średnią arytmetyczną z kodów 
przypisanych określonemu typowi informacji zawartej w dokumentacji 
projektowej:

Kody

S_Target_population_info
Lower age limit, Upper age limit

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Survey_frame_info
1 = individual, 2 = household/address, 3 = RDD/phone numbers, 4 = non-register/Area
Propability Sample, 5 = non probability

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Sample_type_info
1 = non probability: quota, 2 = multistage random route, 3 = multistage address/household, 
4 = multistage individual, 5 = simple or stratified individual random, 6 = multistage unspecified; 
7 = insufficient information

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Within_HH_selection_info
0 = not applicable, 1 = random: kish grid, 2 = random: others, 3 = quasi-random: last birthday, 
4 = quasi-random: next birthday, 5 = quasi-random: closest birthday, 6 = quasi-random: birthday
not specified, 7 = non random, 8 = insufficient information

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji



Sampling Design Description Index (SDDI)

Dla każdego sondażu wartość indeksu SDDI jest średnią arytmetyczną z kodów 
przypisanych określonemu typowi informacji zawartej w dokumentacji 
projektowej:

Kody

S_Sample_design_stratification
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Sample_design_clustering
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Sample_design_non_probability
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Sample_design_effect_info [1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji



Fieldwork Procedures Description Index (FPDI)

Dla każdego sondażu wartość indeksu FPDI jest średnią arytmetyczną z kodów 
przypisanych określonemu typowi informacji zawartej w dokumentacji 
projektowej:

Kody

S_Mode_info
1= PAPI, 2 = CAPI, 3 = F2F, 4 = CATI, 5 = CAWI, 6 = POST, 7 = SELF COMPLETION

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Fieldwork_substitution_allowed
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Fieldwork_incentivies
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Fieldwork_advance_letters
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Fieldwork_refusal_conversion
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Fieldwork_back_checking
1 = Yes, 0 = No

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji



Survey Outcomes Description Index (SODI) &
Data Processing Quality Index (DPQI)
Dla każdego sondażu wartość indeksu SODI jest średnią arytmetyczną z kodów 
przypisanych określonemu typowi informacji zawartej w dokumentacji 
projektowej:

Kody

S_Resp_rate_info [1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

S_Sample_cases_info
# Partial + full interviews, # Refusals, # No contact, # Other eligibility, # Unknown eligibility

[1] = informacje dostępne w dokumentacji
[0] = brak informacji w dokumentacji

Dla każdego sondażu wartość indeksu DPQI jest średnią arytmetyczną z kodów 
przypisanych określonemu typowi informacji zawartej w bazie danych: Kody

Weight_total_exist [1] = wyznaczono wartości wag
[0] = nie wyznaczono wartości wag

Weight_total_quality
Wagi są akceptowalne o ile ich uwzględnienie w analizie nie zmienia liczebności próby badawczej. 
Wagi wyznaczono w sposób błędny o ile ABS(1-MEAN_WEIGHT)>0.001.

[1] = wagi wyznaczone prawidłowo
[0] = wagi wyznaczone w sposób błędny



Międzyprojektowe zróżnicowanie wskaźników 
jakości dokumentacji metodologicznej

Symbol projektu
# krajowych 

surveyów

Sampling

Procedures

DI

Sampling

Design

DI

Fieldwork

Procedures

DI

Survey

Outcomes

DI

Overall

Description Index 

(MEAN)

CCEB(*) 39 0,750 0,800 0,333 0,000 0,471

EB(*) 481 0,977 0,800 0,333 0,000 0,528

EQLS 125 0,938 0,800 0,796 0,860 0,848

ESS 199 0,999 0,924 0,995 1,000 0,979

EVS 212 0,848 0,336 0,557 0,585 0,581

ISSP 578 0,841 0,303 0,710 0,566 0,605

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Longitudinalne zróżnicowanie wskaźników jakości 
dokumentacji metodologicznej
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Zróżnicowanie praktyk 
sondażowych
- zestawienia (przed)wstępne



Typy operatów doboru prób badawczych

Symbol 
projektu

PRS
Operaty imienne

HHS / ADS
Operaty adresowe

RDD
Numery telefonów

NRS
Brak operatu Próby nielosowe

CCEB(*) - - - 100% -

EB(*) - - - 100% -

EQLS 17,0% 27,7% - 53,3% -

ESS 46,2% 45,2% - 8,5% -

EVS 17,3% 26,0% - 18,3% 38,5%

ISSP 38,2% 50,5% 0,4% 8,9% 2,0%

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Typy prób badawczych

Symbol 
projektu

Nieprobabilistyczna:
kwotowa

Nieprobabilistyczna:
random route

Wielostopniowa 
adresowa próba 

osób

Wielostopniowa 
imienna Prosta próba losowa

CCEB(*) - 100% - - -

EB(*) - 100% - - -

EQLS - 65,6% 26,4% 4,0% 4,0%

ESS - 8,6% 44,9% 26,3% 20,2%

EVS 50,0% 16,3% 15,3% 11,2% 7,1%

ISSP 2,5% 3,0% 56,6% 20,2% 17,7%

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Procedury selekcji respondenta w obrębie 
gospodarstwa domowego

Symbol 
projektu Nie ma zastosowania Siatka Kisha Daty urodzin Nielosowe Brak danych

CCEB(*) - - - - 100%

EB(*) - - 100% - -

EQLS 7,2% 24,0% 46,4% - -

ESS 46,2% 19,1% 34,7% - -

EVS 30,0% 28,3% 26,7% 15,0% -

ISSP 37,6% 29,4% 27,0% 3,9% 0,2%

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Techniki (badawcze) pomiarowe

Symbol 
projektu

Techniki 
mieszane PAPI / CAPI CATI CAWI Ankieta 

(pocztowa) 
Ankieta 

(roznoszona)

CCEB(*) - 100% - - - -

EB(*) - 100% - - - -

EQLS - 100% - - - -

ESS - 100% - - - -

EVS 1,8% 98,2% 0,9% 0,9% 0,9% -

ISSP 14,2% 63,2% 4,2% 4,0% 20,2% 16,8%

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Procedury terenowe

Symbol 
projektu Substytucje Gratyfikacje Listy zapowiednie Konwersje odmów Kontrola terenowa

CCEB(*) 100% - - - -

EB(*) 100% - - - -

EQLS 0% 12,8% 100% 51,2% 77,6%

ESS 0% 63,8% 83,4% 74,9% 95,5%

EVS 17,9% 17,0% 25,9% 20,5% 55,4%

ISSP 15,4% 13,5% 26,3% 24,4% 58,0%

(*) Dla CCEB oraz EB dostępna jest wyłącznie ogólna dokumentacja projektowa bez podania szczegółowych informacji 
odnośnie metodologii pomiaru w każdym kraju.



Podsumowanie



Strona projektu:
https://www.researchgate.net/project/Surveys-Quality-Assessment-Database-SQAD

Zawartość meta-baz danych SQAD:
Nazwa katalogu Opis zawartości Wykaz plików
01_Source_data_files Dane źródłowe: zbiory danych wynikowych oraz 

dokumentacja projektowa
291 plików źródłowych: oryginalne bazy danych 
wynikowych oraz dokumentacja projektowa.

02_Harmonized_source_data Zharmonizowane dane źródłowe: zbiory danych 
wynikowych zawierające oryginalne zmienne źródłowe 
oraz zharmonizowane zmienne wynikowe

92 źródłowe pliki danych wynikowych wraz ze 
zharmonizowanymi zmiennymi: waga, płeć, wiek, 
wielkość gospodarstwa domowego, stan cywilny.

03_Harmonized_integrated_data Produkt końcowy: plik zawierający prawie 2 mln. 
rekordów ze zmiennymi 1537 sondaży pozwalającymi 
na ocenę jakości w oparciu o kryteria zewnętrze i 
wewnętrzne

Integrated_dataset_EB_EQLS_ESS_EVS_ISSP.sav

04.Meta_data_files Produkt końcowy: pliki inwentaryzujące metodologię 
każdego z 1537 krajowych sondaży

01_List_of_surveys.xlsx
02_DEFF_WGHT_TOTAL.xlsx
03.Fieldwork_dates.xlsx
04_DEFFp.xlsx
05.Internal_criteria_Kohler's_ver.xlsx
06.Internal_criteria_hom_sex_excl_ver.xlsx
07.External_criteria_prop_female.xlsx
08.External_criteria_prop_young.xlsx
09.External_criteria_prop_elderly.xlsx
10.Meta_data_survey_characteristics.xlsx 

https://www.researchgate.net/project/Surveys-Quality-Assessment-Database-SQAD

