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Metodyka badania funkcjonalności BIP i wykazów danych o 
dokumentach zawierających informację o środowisku i jego 

ochronie w kontekście zapisów Konwencji z Aarhus1 
Część 1. Badanie sondażowe gmin - wybór próby reprezentatywnej 

Przemysław Chylarecki 

 

1. Wstęp  

W ramach projektu "Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus" realizowanego przez 
Fundację Greenmind w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z 
Funduszy EOG, zaplanowano m.in. badania funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej 
(BIP) w gminach. W badaniach uwzględniono też umieszczane na BIP wykazy danych o 
dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.  

Celem tej części projektu było uzyskanie ilościowej charakterystyki funkcjonowania BIP jako 
platformy udostępniania informacji o środowisku, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Biorąc pod uwagę, że w Polsce istnieje 2479 gmin, zbadanie BIPu każdej z nich jest efektywnie 
niemożliwe. Konieczne jest zatem zastosowanie metodyki sondażowej (survey sampling) 
umożliwiającej wnioskowanie o cechach populacji generalnej w oparciu o reprezentatywną próbę.  
Jest to powszechnie stosowane narzędzie analityczne stosowane do analizy zjawisk masowych 
(Szreder 2004, Thompson 2002). Stąd też zaprojektowano sondażowe badania funkcjonowania BIP 
na reprezentatywnej, ogólnokrajowej próbie 240 gmin.  

Poniżej przedstawiamy szczegóły zastosowanych technik pobierania reprezentatywnej próby w 
zbiorze gmin.  

 

  

                                                           
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2014/11/D20030706.pdf  

http://greenmind.pl/wp-content/uploads/2014/11/D20030706.pdf
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2. Gminy 

2.1. Populacja generalna i operat losowania 

Populację generalną wyznaczał zbiór 2479 gmin w Polsce. Ponieważ żadna gmina nie została 
wyłączona z próbkowania, operat losowania był praktycznie tożsamy z populacją generalną i składał 
się z 2479 rekordów z wybranymi charakterystykami gmin tworzących tabelę 2-wymiarową. 

Planując badanie zakładaliśmy z góry, że gminy mogą różnić się charakterystykami swoich BIP w 
zależności od liczby mieszkańców. Liczba mieszkańców gminy powinna być powiązana z liczbą spraw 
prowadzonych przez burmistrza gminy jako organ administracji. To powinno przekładać się na 
zróżnicowaną presję na istnienie sprawnie działającego BIP.  Z tego powodu osobno potraktowaliśmy 
gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie oraz gminy miejskie.  

W rezultacie, operat losowania został a priori podzielony na 3 warstwy: 

• gminy wiejskie 
• gminy wiejsko-miejskie 
• gminy miejskie 

Tak wyznaczony operat losowania obejmował 3 rozłączne podzbiory, w których realizowaliśmy 
losowy wybór jednostek analizy. 

 

2.2. Alokacja  

Przyjęliśmy, że łączna wielkość próby powinna wynosić 240 gmin. Podstawową kwestią w losowaniu 
warstwowym jest alokacja jednostek do poszczególnych warstw. Nie dysponując żadnymi danymi 
wstępnymi na temat wariancji cech badanych w poszczególnych warstwach nie mogliśmy 
optymalizować alokacji w celu zwiększenia precyzji estymatorów (tzw. alokacja Neymana;  Szreder 
2004, Valliant i in. 2013). Biorąc pod uwagę, że koszty uzyskania odpowiedzi z gminy były stałe, 
niezależne od jej przynależności do określonej warstwy czy lokalizacji geograficznej, bezcelowe było 
również zastosowanie alokacji optymalnej dla ustalonego kosztu badania (cost-constrained optimal 
allocation). Co więcej, przy wielu cechach badanych dla jednej badanej gminy (jednego BIP), wszelkie 
próby optymalizacji są wysoce niewydajne, bo wariancje różnych badanych cech są odmienne. W tej 
sytuacji zastosowaliśmy najprostszy wariant, tj. alokację proporcjonalną, w której liczba wskazanych 
do badań gmin była proporcjonalna do całkowitej liczby gmin w warstwie. Oznaczało to przyjęcie 
proporcji dla podziału gmin w próbie pokazanych w tabeli 1.  
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Tabela 1. Liczebności prób wskazanych losowo w poszczególnych warstwach operatu losowania. Dla 
każdej warstwy podano bezwzględną liczbę gmin N(g) oraz proporcję gmin P(g) danego typu. W ostatniej 
kolumnie podano liczbę wylosowanych gmin n(g) w danej warstwie, wyznaczonych w oparciu o alokację 
proporcjonalną.  

Warstwa (typ gminy) N(g) P(g) n(g) 
gm. wiejska 1571 0.634 152 
gm. miejska 306 0.123 30 
gm. miejsko-wiejska 602 0.243 58 

Razem 2479 1.000 240 
 

2.3. Realizacja losowania 

Losowanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego R (R Core 
Development Team 2013). Zbiór podlegający obróbce miał postać tablicy 2-wymiarowej, w której 
każdej gminie odpowiadał 1 wiersz danych (rekord). Kolejność gmin w zbiorze została 
zrandomizowana z użyciem funkcji sample(). Całość zbioru gmin została następnie podzielana na 3 
rozłączne podzbiory, odpowiadających warstwom wyróżnionym w rozdziale 2.2. powyżej (czyli: GW, 
GW i GMW). Uprzednia randomizacja rekordów sprawiła, że w obrębie poszczególnych warstw, 
kolejność gmin (wierszy) również była losowa. W ramach każdej warstwy przeprowadzono następnie 
losowy wybór określonej w tab. 1 liczby wierszy (n(g))przy użyciu funkcji sample(). 

Procedura losowania gmin do opisanych wyżej podzbiorów została zapisana w skrypcie R i może być 
powtórzona w dowolnej chwili. Powtórzenie losowania w takiej samej realizacji, jak zastosowana do 
wyboru konkretnych gmin w analizowanym zbiorze umożliwia fakt przyjęcia ustalonego punktu 
startowego (funkcja set.seed()) w procedurze wyboru liczb pseudolosowych. Listing skryptu 
pozwalającego na realizację losowania w środowisku R stanowi załącznik 1 do niniejszego 
opracowania. 

 

Literatura 

Valliant R., Dever J.A., K F. 2013. Practical Tools for Designing and Weighting Survey Samples. Springer, New 
York. 

Thompson S.K. 2002. Sampling. 2nd ed. Wiley, New York. 
Szreder M. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa. 
R Core Development Team 2013. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/. 
  



 

 

Projekt „Shadow Report z wykonania Konwencji z Aarhus” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG 

 
4 

 

 Załącznik 1 

 

Skrypt R z realizacją losowego wyboru gmin 

 
## Losowanie 240 gmin w ramach 3 warstw (GW, GM, GMW) 
## Produktem sa 3 losowe proby w warstwach 
 
setwd("D:/dataDisk/EZ/ShadArhus") ## katalog roboczy  
 
## wczytywanie tabeli z gminami; wymaga dostosowania sciezki do rzeczywistego katalogu 
roboczego 
gminy <- read.table("D:/dataDisk/Swiss/Gminy3.txt", header=TRUE, sep="\t", na.strings="NA", 
dec=".",   strip.white=TRUE)  
summary(gminy) 
set.seed(9876) 
gminyr<-gminy[sample(nrow(gminy)),]  ## randomizacja kolejności wierszy w tabeli 
 
## dalszy podział na gminy miejskie (mk), wiejskie (wk) i miejsko-wiejskie (mw)  
gm.mk<-subset(gminyr, subset=typ=="GM") 
dim(gm.mk) 
gm.mw<-subset(gminyr, subset=typ=="GMW") 
dim(gm.mw) 
gm.wk<-subset(gminyr, subset=typ=="GW") 
dim(gm.wk) 
 
set.seed(111) 
 
## alokacja proporcjonalna do wielkosci ramek losowania 
## GW=1571 (0.634), GM=306(0.123), GMW=602 (0.243) 
0.634*240 
## GW=152 
0.123*240 
## GM=30 
0.243*240 
## GMW=58 
58+30+152 
 
set.seed(273) 
split1<-sample(306,30) 
sgm.mk<-gm.mk[split1,] 
dim(sgm.mk) 
 
set.seed(127) 
split2<-sample(602,58) 
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sgm.mw<-gm.mw[split2,] 
dim(sgm.mw) 
 
set.seed(195) 
split3<-sample(1571,152) 
sgm.wk<-gm.wk[split3,] 
dim(sgm.wk) 
 
 
## zapisywanie 3 probek w katalogu roboczym  
## jako pliki txt oddzielane znakami tabulacji 
write.table(sgm.mk, "sgm_miejskie.txt", col.names=TRUE, row.names=FALSE) 
write.table(sgm.mw, "sgm_miejsko_wiejskie.txt", col.names=TRUE, row.names=FALSE) 
write.table(sgm.wk, "sgm_wiejskie.txt", col.names=TRUE, row.names=FALSE) 
 
## pliki można teraz wczytać do excela 
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Załącznik 2 

 
 

Gminy wylosowane do badania 
 

woj powiat gmina typ 
łódzkie bełchatowski Bełchatów GM 
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński Golub-Dobrzyń GM 
lubuskie Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski GM 
śląskie będziński Będzin GM 
wielkopolskie kościański Kościan GM 
dolnośląskie złotoryjski Wojcieszów GM 
śląskie Gliwice Gliwice GM 
pomorskie malborski Malbork GM 
wielkopolskie Konin Konin GM 
śląskie wodzisławski Pszów GM 
śląskie tarnogórski Miasteczko �Śląskie GM 
podkarpackie Tarnobrzeg Tarnobrzeg GM 
dolnośląskie Wrocław Wrocław GM 
lubelskie lubartowski Lubartów GM 
mazowieckie Ostrołęka Ostrołęka GM 
podkarpackie jasielski Jasło GM 
kujawsko-pomorskie włocławski Kowal GM 
małopolskie Nowy Sącz Nowy Sącz GM 
wielkopolskie Kalisz Kalisz GM 
podlaskie bielski Bielsk Podlaski GM 
śląskie wodzisławski Radlin GM 
lubelskie rycki Dęblin GM 
warmińsko-mazurskie bartoszycki Górowo Iławeckie GM 
zachodniopomorskie białogardzki Białogard GM 
kujawsko-pomorskie aleksandrowski Ciechocinek GM 
kujawsko-pomorskie toruński Chełmża GM 
lubelskie świdnicki Świdnik GM 
podlaskie kolneński Kolno GM 
lubelskie biłgorajski Biłgoraj GM 
podlaskie sejneński Sejny GM 
małopolskie oświęcimski Brzeszcze GMW 
podkarpackie tarnobrzeski Baranów Sandomierski GMW 
łódzkie poddębicki Uniejów GMW 
warmińsko-mazurskie piski Biała Piska GMW 
wielkopolskie kolski Przedecz GMW 
lubuskie sulęciński Torzym GMW 
dolnośląskie milicki Milicz GMW 
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wielkopolskie kaliski Stawiszyn GMW 
wielkopolskie turecki Dobra GMW 
świętokrzyskie kielecki Bodzentyn GMW 
zachodniopomorskie kamieński Wolin GMW 
warmińsko-mazurskie piski Pisz GMW 
zachodniopomorskie koszaliński Sianów GMW 
kujawsko-pomorskie włocławski Chodecz GMW 
lubuskie świebodziński Świebodzin GMW 
kujawsko-pomorskie żniński Barcin GMW 
pomorskie nowodworski Nowy Dwór Gdański GMW 
�więtokrzyskie pińczowski Działoszyce GMW 
dolnośląskie kamiennogórski Lubawka GMW 
opolskie opolski Ozimek GMW 
wielkopolskie pilski Wysoka GMW 
kujawsko-pomorskie mogileński Strzelno GMW 
kujawsko-pomorskie grudziądzki Łasin GMW 
zachodniopomorskie policki Police GMW 
wielkopolskie nowotomyski Nowy Tomyśl GMW 
kujawsko-pomorskie inowrocławski Gniewkowo GMW 
lubelskie rycki Ryki GMW 
lubuskie nowosolski Bytom Odrzański GMW 
mazowieckie węgrowski Łochów GMW 
wielkopolskie szamotulski Pniewy GMW 
śląskie zawierciański Szczekociny GMW 
mazowieckie piaseczyński Piaseczno GMW 
mazowieckie sokołowski Kosów Lacki GMW 
mazowieckie piaseczyński Tarczyn GMW 
wielkopolskie gnieźnieński Trzemeszno GMW 
dolnośląskie kłodzki Bystrzyca Kłodzka GMW 
dolnośląskie kłodzki Szczytna GMW 
warmińsko-mazurskie giżycki Ryn GMW 
łódzkie wieruszowski Wieruszów GMW 
mazowieckie ostrowski Brok GMW 
łódzkie piotrkowski Wolbórz GMW 
podkarpackie lubaczowski Narol GMW 
małopolskie nowotarski Rabka-Zdrój GMW 
wielkopolskie grodziski Wielichowo GMW 
małopolskie krakowski Skała GMW 
łódzkie kutnowski Żychlin GMW 
pomorskie chojnicki Brusy GMW 
pomorskie starogardzki Skarszewy GMW 
zachodniopomorskie łobeski Dobra GMW 
zachodniopomorskie koszaliński Bobolice GMW 
lubuskie słubicki Słubice GMW 
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świętokrzyskie sandomierski Zawichost GMW 
mazowieckie piaseczyński Konstancin-Jeziorna GMW 
świętokrzyskie kielecki Daleszyce GMW 
lubelskie lubartowski Ostrów Lubelski GMW 
opolskie brzeski Lewin Brzeski GMW 
wielkopolskie wągrowiecki Gołańcz GMW 
opolskie krapkowicki Krapkowice GMW 
mazowieckie płoński Baboszewo GW 
zachodniopomorskie koszaliński Świeszyno GW 
śląskie bielski Kozy GW 
łódzkie łęczycki Świnice Warckie GW 
mazowieckie węgrowski Liw GW 
mazowieckie lipski Sienno GW 
pomorskie słupski Smołdzino GW 
zachodniopomorskie stargardzki Kobylanka GW 
podlaskie białostocki Poświętne GW 
lubelskie krasnostawski Izbica GW 
lubelskie parczewski Jabłoń GW 
dolnośląskie wrocławski Żórawina GW 
mazowieckie białobrzeski Radzanów GW 
mazowieckie miński Stanisławów GW 
zachodniopomorskie gryfiński Stare Czarnowo GW 
śląskie żywiecki Ujsoły GW 
warmińsko-mazurskie olsztyński Kolno GW 
wielkopolskie międzychodzki Kwilcz GW 
małopolskie krakowski Michałowice GW 
małopolskie krakowski Liszki GW 
lubelskie łukowski Wola Mysłowska GW 
lubelskie zamojski Stary Zamość GW 
kujawsko-pomorskie inowrocławski Inowrocław GW 
lubelskie lubelski Wojciechów GW 
�więtokrzyskie kielecki Łagów GW 
wielkopolskie kaliski Opatówek GW 
warmińsko-mazurskie gołdapski Dubeninki GW 
śląskie zawierciański Kroczyce GW 
pomorskie wejherowski Łęczyce GW 
kujawsko-pomorskie inowrocławski Złotniki Kujawskie GW 
lubelskie łęczyński Puchaczów GW 
kujawsko-pomorskie radziejowski Osięciny GW 
lubelskie radzyński Czemierniki GW 
lubelskie tomaszowski Ulhówek GW 
mazowieckie radomski Jedlińsk GW 
śląskie raciborski Nędza GW 
mazowieckie węgrowski Miedzna GW 
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mazowieckie siedlecki Suchożebry GW 
łódzkie pabianicki Lutomiersk GW 
zachodniopomorskie wałecki Wałcz GW 
mazowieckie przasnyski Krzynowłoga Mała GW 
kujawsko-pomorskie toruński Wielka Nieszawka GW 
kujawsko-pomorskie lipnowski Tłuchowo GW 
lubelskie lubelski Garbów GW 
mazowieckie gostyniński Szczawin Kościelny GW 
podlaskie siemiatycki Siemiatycze GW 
podkarpackie rzeszowski Hyżne GW 
wielkopolskie nowotomyski Kuślin GW 
łódzkie pajęczański Sulmierzyce GW 
mazowieckie nowodworski Pomiechówek GW 
lubelskie lubelski Strzyżewice GW 
mazowieckie garwoliński Górzno GW 
łódzkie skierniewicki Bolimów GW 
zachodniopomorskie koszaliński Będzino GW 
pomorskie kościerski Kościerzyna GW 
podlaskie bielski Wyszki GW 
łódzkie radomszczański Wielgomłyny GW 
mazowieckie szydłowiecki Mirów GW 
podkarpackie brzozowski Haczów GW 
podkarpackie jasielski Brzyska GW 
mazowieckie wołomiński Strachówka GW 
podlaskie hajnowski Hajnówka GW 
warmińsko-mazurskie węgorzewski Budry GW 
mazowieckie ostrołęcki Czarnia GW 
łódzkie opoczyński Mniszków GW 
mazowieckie siedlecki Wiśniew GW 
małopolskie oświęcimski Osiek GW 
świętokrzyskie kielecki Masłów GW 
mazowieckie makowski Krasnosielc GW 
łódzkie radomszczański Gomunice GW 
mazowieckie łosicki Huszlew GW 
kujawsko-pomorskie lipnowski Chrostkowo GW 
opolskie opolski Popielów GW 
świętokrzyskie jędrzejowski Słupia (Jędrzejowska) GW 
łódzkie opoczyński Żarnów GW 
podkarpackie przemyski Krzywcza GW 
warmińsko-mazurskie olecki Kowale Oleckie GW 
lubelskie biłgorajski Łukowa GW 
kujawsko-pomorskie świecki Drzycim GW 
świętokrzyskie jędrzejowski Nagłowice GW 
łódzkie skierniewicki Głuchów GW 
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śląskie rybnicki Gaszowice GW 
małopolskie brzeski Dębno GW 
śląskie żywiecki Jeleśnia GW 
kujawsko-pomorskie włocławski Lubanie GW 
świętokrzyskie jędrzejowski Oksa GW 
zachodniopomorskie myśliborski Nowogródek Pomorski GW 
kujawsko-pomorskie włocławski Kowal GW 
mazowieckie siedlecki Siedlce GW 
dolnośląskie kłodzki Nowa Ruda GW 
warmińsko-mazurskie ostródzki Łukta GW 
lubelskie hrubieszowski Mircze GW 
dolnośląskie wołowski Wińsko GW 
lubelskie bialski Biała Podlaska GW 
podlaskie augustowski Nowinka GW 
świętokrzyskie konecki Gowarczów GW 
świętokrzyskie opatowski Sadowie GW 
podkarpackie brzozowski Domaradz GW 
lubelskie biłgorajski Biłgoraj GW 
zachodniopomorskie choszczeński Bierzwnik GW 
lubelskie chełmski Białopole GW 
wielkopolskie ostrzeszowski Czajków GW 
lubuskie zielonogórski Zielona Góra GW 
wielkopolskie poznański Tarnowo Podgórne GW 
lubelskie hrubieszowski Trzeszczany GW 
lubelskie łukowski Stanin GW 
łódzkie kutnowski Nowe Ostrowy GW 
łódzkie wieruszowski Czastary GW 
dolnośląskie górowski Niechlów GW 
podlaskie sokólski Kuźnica GW 
lubelskie bialski Rossosz GW 
mazowieckie radomski Jedlnia-Letnisko GW 
lubelskie włodawski Hańsk GW 
wielkopolskie chodzieski Budzyń GW 
wielkopolskie koniński Kazimierz Biskupi GW 
kujawsko-pomorskie chełmiński Chełmno GW 
mazowieckie pułtuski Gzy GW 
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Połajewo GW 
wielkopolskie koniński Grodziec GW 
śląskie częstochowski Poczesna GW 
podlaskie moniecki Jasionówka GW 
zachodniopomorskie stargardzki Stara Dąbrowa GW 
podlaskie zambrowski Zambrów GW 
wielkopolskie pleszewski Gizałki GW 
lubelskie biłgorajski Obsza GW 
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podlaskie wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy GW 
łódzkie zgierski Ozorków GW 
lubelskie janowski Batorz GW 
śląskie bielski Bestwina GW 
dolnośląskie głogowski Głogów GW 
pomorskie kartuski Sierakowice GW 
mazowieckie wyszkowski Somianka GW 
podlaskie łomżyński Piątnica GW 
wielkopolskie ostrzeszowski Kraszewice GW 
opolskie oleski Rudniki GW 
podkarpackie lubaczowski Horyniec-Zdrój GW 
małopolskie miechowski Kozłów GW 
wielkopolskie wolsztyński Siedlec GW 
łódzkie pabianicki Dłutów GW 
lubelskie lubelski Niemce GW 
mazowieckie płocki Łąck GW 
dolnośląskie lubiński Lubin GW 
podkarpackie kolbuszowski Niwiska GW 
lubuskie świebodziński Lubrza GW 
małopolskie nowotarski Raba Wyżna GW 
podkarpackie sanocki Bukowsko GW 
lubuskie nowosolski Siedlisko GW 
podlaskie zambrowski Szumowo GW 
wielkopolskie ostrowski Sieroszewice GW 
łódzkie brzeziński Jeżów GW 
podkarpackie przemyski Krasiczyn GW 
podkarpackie mielecki Mielec GW 

 


