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Główne założenia podejścia LEADER oraz rola LGD/RLGD  

w rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie programowej  

UE 2014-2020 

Dla porządku przypomnienie, że nazwa LEADER to akronim francuskiej nazwy podejścia dla 

rozwoju obszarów wiejskich, która brzmi: „Liaison entre actions de développement rural”, co 

w swobodnym tłumaczeniu oznacza: – powiązanie działań z zakresu rozwoju wsi. 

Podejście to charakteryzuje się siedmioma kluczowymi cechami: 

1. Partnerstwo – LGD tworzą na równych zasadach różne podmioty sektora publicznego, 

społecznego i gospodarczego, a także (lub w tym) mieszkańcy; 

2. Terytorialność – obszar, który musi charakteryzować się spójnością geograficzną, 

gospodarczą, kulturową, przyrodniczą lub historyczną. Daje to szansę rozwoju poprzez 

lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. 

3. Oddolność działania – oznacza szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji 

strategii rozwoju. Bez spełnienia tej zasady nie ma podejścia LEADER. 

4. Zintegrowany charakter działań i koncepcji rozwoju – integracja różnych grup interesów 

(ludzi) oraz działań (rolnictwo, ochrona środowiska, turystyka). 

5. Innowacyjność – wprowadzanie innowacyjnych metod działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, a także innowacyjne sposoby rozwiązywania lokalnych problemów; 

6. Lokalny sposób finansowania i zarządzania – choć autonomia LGD różni się znacząco  

w poszczególnych krajach to cechą charakterystyczną dla wszystkich LGD jest możliwość 

samodzielnego zarządzania i finansowania. 

7. Budowanie więzi współpracy wewnątrz LGD, a także tworzenie sieci miedzy 

poszczególnymi grupami. Wymiana doświadczeń. 

Założenia podejścia LEADER 

LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności 

wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania  

i wdrażania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, 

wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.  

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, 

realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na:  

 opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR)  

 realizacji wynikających z LSR innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, 

naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech 

sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.  
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LGD, aby być grupą zgodną z podejściem LEADER musi zgodnie z wymienionymi wyżej 

siedmioma zasadami działać i w zgodzie z nimi opracować lokalną strategię rozwoju. LEADER 

jako narzędzie WPR służy budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich 

Tak więc LEADER jest przede wszystkim metodą, sposobem, narzędziem integrowania  

i budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich poprzez działanie i współpracę 

(partnerstwo). 

Znaczenie podejścia LEADER 

To nie wyremontowana świetlica, która za chwilę znów będzie wymagała remontu, z punktu 

widzenia LEADER jest najważniejsza, a ludzie, którzy pracowali przy tej operacji, którzy 

podnieśli swoje kompetencje, (pisanie wniosków, opracowanie programu wykorzystania 

świetlicy, udział w szkoleniach, kursach w niej organizowanych itp.), podnieśli też poczucie 

własnej wartości, a przez to mogą wpływać na jakość swojego życia. 

LEADER jest bardzo demokratyczną metodą funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej. 

U podstaw LEADER leży angażowanie, pobudzanie społeczności lokalnej do działania. Jego 

rola w aktywizacji mieszkańców obszaru jest nie do przecenienia, pod warunkiem jednak, że 

zachowana zostanie cała wcześniej omówiona konstrukcja oparta o zasady LEADER. 

O podejściu LEADER można powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych metod aktywizacji 

mieszkańców obszarów wiejskich. 

Podejście LEADER w PROW 2014-2020 

W PROW 2014-2020 celem uproszczenia zarządzania i monitorowania, podejście LEADER 

zaprogramowane zostało w całości w ramach priorytetu:  

 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich, obszar tematyczny 6B Wzmocnienie lokalnego rozwoju na obszarach 

wiejskich  

Główne wyzwania 

Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 przed podejściem LEADER postawione zostały 

następujące wyzwania: 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym  

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych. 

 Tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom 

dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia 

nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z rynku pracy.  
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 Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji 

(położenia geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), 

przyrodniczego, potencjału mieszkańców, itp.  

Zadania LGD  

 Rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania projektów 

(operacji) – doradztwo, plan komunikacyjny. 

 Opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, 

które pozwalają uniknąć konfliktów interesów.  

 Zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez 

uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów 

strategii. 

 Opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub trwająca procedura 

składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru. 

 Przyjmowanie wniosków o wsparcie i dokonywanie ich oceny. 

 Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie 

wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed 

zatwierdzeniem. 

 Monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji będących przedmiotem 

wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań w zakresie oceny związanych ze 

strategią rozwoju lokalnego.  

 Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia (w zależności od ostatecznego kształtu systemu 

instytucjonalnego i zakresu akredytacji): 

 podjęcie decyzji o wyborze projektu do realizacji LSR – ocena jego zgodności z tą LSR, 

 wskazywanie wnioskodawcom braków/nieprawidłowości w złożonych wnioskach, 

 weryfikacja uzupełnień przekazanych przez wnioskodawców, 

 odmowa wyboru projektu, który: 

 nie został uzupełniony zgodnie ze wskazaniami LGD,  

 nie jest zgodny z LSR, 

 nie otrzymał wystarczającej ilości punktów w ramach oceny zgodnie z kryteriami 

wyboru, 

Obszary kwalifikujące się do wsparcia 

Obszar obejmujący: gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i miejskie z wyłączeniem 

miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców, co najmniej 2 gminy, ludność: 30 000 – 150 000 

mieszkańców na obszarze danego LSR. Podstawa ustalenia liczby mieszkańców oraz innych 

danych do strategii: 31 grudnia 2013 r., na podstawie danych GUS. 
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Objęcie obszaru gminy LSR wymaga, aby ta gmina była członkiem LGD ubiegającej się  

o wybór LSR. Gmina może być członkiem tylko jednej LGD. Obowiązuje zasada: jeden obszar 

– jedna strategia – jedna LGD. Wyjątek: branżowa rybacka LSR obok LSR ogólnej.  

Większe kompetencje LGD 

 Środki na wdrażanie LSR są porównywalne z perspektywą 2007-2013, natomiast większe 

na funkcjonowanie. 

 Projekty grantowe i własne (nie było w perspektywie 2007-2013) 

 Plan komunikacji i kamienie milowe (nie było w perspektywie 2007-2013) 

 Wielofunduszowość – raczej pozorna (subiektywne odczucie autora opracowania). 

 Zmniejszenie dominacji LGR wobec LGD (wielokrotnie większe środki na podobny zakres 

wsparcia w perspektywie 2007-2013– teraz w LGR głównie na rybactwo). 

 Ograniczenie wsparcia sektora publicznego. 

 Minimum 50% środków na tworzenie miejsc pracy. 

 Projekty współpracy (kontynuacja). 

 Ocena (kamienie milowe) wskaźników i redukcja wsparcia. 

W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane są operacje mające na celu:  

 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych; 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez: 

 podejmowanie działalności gospodarczej, 

 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność  w zakresie 

produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego 

przedsiębiorstwa jest przetwarzanie,  

 rozwijanie działalności gospodarczej, 

 w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na 

obszarze wiejskim objętym LSR: 

 w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub (krótki łańcuch dostaw – łańcuch dostaw, który 

obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, 

przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami 

geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się 

przetwórstwem a konsumentami);  

 w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub 

 w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;  
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 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających 

na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego;  

 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

 budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: 

 umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi 

społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z 

siecią dróg publicznych albo 

 skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.  

Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji 

źródeł dochodu wyklucza się:  

 świadczenie usług rolniczych,  

 prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i 

skorupiaków,  

 prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być 

realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport 

kolejowy. 

Metodologia badań społecznych 

Niniejszy tekst traktuje o podstawowych zagadnieniach metodologicznych nauk społecznych, 

których zrozumienie jest pierwszym krokiem do podjęcia wyzwania jakim jest realizacja badań 

społecznych. Wyjaśnione zostaną elementarne pojęcia, podziały i etapy procesu badawczego 

ze szczególnym uwzględnieniem techniki studium przypadku.  

W życiu codziennym spotykamy się z dwoma rodzajami wiedzy: wiedzą naukową i potoczną. 

Wiedza naukowa służy do obiektywnego poznania rzeczywistości i realizacji pewnych celów 

poznawczych w ramach określonych przez metodologię nauki. Wiedza potoczna, nazywana 

zdrowym rozsądkiem, stanowi bogaty zbiór informacji, jednak nie zorganizowanej, często 

nawet nie wypowiedzianej, a nawet trudnej do wysłowienia, którą posługujemy się przy 

rozwiązywaniu różnych spraw w naszym codziennym życiu. Przygotowując śniadanie, czy 

obiad, rzadko zastanawiamy się nad zapotrzebowaniem energetycznym organizmu i nie 

konsultujemy się ze specjalistą dietetykiem, który sporządziłby najbardziej odpowiednią dietę 

dla nas i pozostałych członków rodziny. Zazwyczaj odwołujemy się do naszych przyzwyczajeń  

i doświadczeń związanych z codziennym wykonywaniem tej czynności. Niestety efekty takiego 

postępowania są nieprzewidywalne, zazwyczaj widoczne po pewnym czasie w postaci 
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odkładającej się tkanki tłuszczowej. Wiedza potoczna jest częściej zawodna niż naukowa. To 

nie znaczy, że nie należy posługiwać się nią na co dzień. Nie jesteśmy w stanie posiąść wiedzy 

ze wszystkich dziedzin nauki, dlatego doraźnie musimy polegać na wiedzy potocznej. 

Najczęściej wtedy, kiedy pojawią się nietypowe sytuacje, np. poważniejsza choroba, której nie 

jesteśmy w stanie wyleczyć domowymi sposobami, odwołujemy się do wiedzy naukowej, która 

jest skuteczniejsza.  

To rozróżnienie pomiędzy wiedzą naukową i potoczną jest szczególnie istotne w naukach 

społecznych, ponieważ problemy, które one wyjaśniają są obecne w życiu codziennym każdego 

człowieka. Większość ludzi rozwiązując swoje codzienne problemy związane z życiem 

społecznym, odwołuje się wiedzy potocznej.  

Jakie korzyści mamy z wiedzy naukowej? Po pierwsze, gwarancję minimalizacji ryzyka przy 

podejmowaniu ważnych decyzji dla życia danej społeczności. Po drugie, zwiększamy szanse 

na osiągnięcie zamierzonych celów. Po trzecie, daje nam dobre samopoczucie, że zrobiliśmy 

wszystko, co można było zrobić, żeby osiągnąć zamierzony cel.  

Przedmiot badań społecznych 

Teorie i sposoby rozumienia człowieka w otaczającym go świecie zmieniały się razem ze 

zmieniającym się światem. Wielkie wydarzenia w dziejach ludzkości zawsze odbijały się  

w nauce echem, a często zmianą paradygmatu, który Thomas Khun definiował jako „zbiór pojęć 

i teorii tworzących podstawy danej dziedziny (kierunku) nauki”. Dla tego autora rozwój nauki 

wiązał się z koniecznością wyjścia z obowiązującego paradygmatu, czyli – w interesującej nas 

kwestii – zmiany istniejącego sposobu postrzegania i refleksji nad człowiekiem w przestrzeni 

społecznej.  

Można zatem powiedzieć, że przedmiotem badań społecznych w każdym wypadku jest zmiana 

społeczna. „Zmiana jest tak oczywistą właściwością rzeczywistości społecznej, że każda teoria 

z obszaru nauk społecznych, jakikolwiek byłby jej punkt wyjścia, musi się prędzej czy później 

do niej odnieść”. Przywołana zmiana dotyczy wszystkich aspektów życia społecznego: sztuki, 

nauki, religii, moralności, edukacji, polityki, ekonomii, życia rodzinnego, a nawet 

wewnętrznych aspektów życia człowieka w związku z czym jednostką analizy badacza może 

być zarówno jednostka indywidualna, grupy, organizacje, wytwory społeczne jak i działania, 

role, związki, miejsca style życia oraz kultura. Potrzeba zrozumienia otaczającej 

rzeczywistości, która zmienia się w rewolucyjnym tempie stawia przed naukami społecznymi 

nie lada wyzwanie, lecz potrzeba refleksyjności oparta na twórczym i krytycznym podejściu do 

otaczającej rzeczywistości jest obecnie nie tyle pożądana, co konieczna dla każdego z 

uczestników życia społecznego.  

Nauki społeczne dostarczają wiedzy i danych do tego, aby podmioty społeczne (zarówno 

indywidualne jak i zbiorowe) mogły opierać swoje decyzje nie tylko na przeczuciu lub własnej 



8 
 

obserwacji, które są z definicji obarczone heurystykami, ale na możliwie zobiektywizowanych 

informacjach zbieranych przez przygotowane do tego narzędzia. Nie oznacza to jednak, że 

nauka przynosi zawsze gotowe recepty na to jak podejmować decyzje i jak zaspokajać swoje 

potrzeby. Naukowe zbieranie danych pozwala natomiast stawiać wnioski i hipotezy mając 

świadomość ich obciążenia i siły eksplanacyjnej1.  

Badania społeczne pozwolą zebrać nam dane, które przy pomocy teorii naukowych będziemy 

mogli przekształcić w wiedzę naukową. Przeprowadzenie badania w trakcie którego 

wypracowane zostaną dane, na podstawie których badacz będzie mógł formułować wnioski jest 

złożone z kilku etapów. Poniższy wykres przedstawia podstawowe fazy procesu badawczego. 

W pierwszej kolejności należy postawić i dobrze sformułować problem, który jest interesujący 

dla badacza. Na tym etapie należy przeprowadzić konceptualizację, czyli wyjaśnienie  

i definiowanie pojęć oraz operacjonalizację zakładającą określenie procedur pomiaru 

interesujących zjawisk. Jest to często pomijany etap, lecz jego waga jest niezwykle istotna, 

ponieważ tylko dobrze skonceptualizowane i zoperacjonalizowane badania, w których przyjęto 

pewne założenia metodologiczne i definicyjne nadają się do interpretacji, dyskusji  

i porównywania między sobą. Pominięcie tego etapu powoduje, że nie wiadomo dokładnie co 

tak naprawdę autor zbadał. W dalszej kolejności następuje wybór metod i technik badawczych. 

Metodą badawczą jest określony i powtarzalny sposób zdobywania pewnego typu informacji o 

rzeczywistości społecznej, niezbędnych dla rozwiązania określonego problemu badawczego. 

Jeden z podstawowych podziałów metod badawczych dzieli je na jakościowe i ilościowe.  

                                                           
1 Eksplanacja, w metodologii nauk empirycznych odmiana rozumowania mająca na celu ukazanie przyczyn, na 

mocy których zachodzi jakieś zjawisko czy stan rzeczy. Wyjaśnianie zmierza do odpowiedzi na pytanie: 

„dlaczego” i tak pojęte jest przeciwstawiane opisowi odpowiadającemu na pytanie: „jak”. 

Teoria

Problem

Hipotezy

PomiarAnaliza

Uogól-
nienia
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Metody badań społecznych 

Metody ilościowe w badaniach społecznych polegają na ilościowym opisie faktów, zjawisk, 

procesów oraz wyjaśnieniu zachodzących między nimi związków i zależności. Zgromadzony 

materiał poddany zostaje opisowi i analizie statystycznej za pomocą różnych statystyk 

opisowych. Za pomocą specjalistycznych programów możliwe jest przedstawienie analiz  

w formie tabel bądź wykresów, które stanowią podstawę do interpretacji dużej ilości danych. 

Metody ilościowe pozwalają na oszacowanie błędu pomiaru oraz poziomu istotności, czyli miar 

statystycznych, które wskazują na możliwe odstępstwa od przeprowadzonego pomiaru. Błąd 

pomiaru jest zatem odstępstwem wyniku jednostkowego pomiaru od wartości prawdziwej. 

Kiedy mówimy o błędzie ± 3%, to przy wyniku 15% odpowiedzi twierdzących na dane pytanie 

oznacza, że w danej populacji rozkład odpowiedzi mieści się w przedziale: pomiędzy 12% a 

18%. Do typowych źródeł błędu pomiaru można zaliczyć: 

 Uzyskane wyniki można przypisać innej właściwości powiązanej z mierzoną zmienną, 

której badacz intencjonalnie nie zamierzał badać 

 Różnice otoczenia, w którym dokonuje się pomiaru 

 Udzielane odpowiedzi są wynikiem chwilowego samopoczucia, które może wpłynąć na 

sposób i rodzaj wypowiedzi 

 Niejednakowa interpretacja wyników tego samego narzędzia pomiarowego przez 

różnych badaczy 

 Różnice w przetwarzaniu danych, np. przy kodowaniu danych 

Błędy pomiaru mają zatem doniosły wpływ na wyniki badania, które mogą być 

nadinterpretowane, a wysunięte wnioski mogą rzeczywiście nie opisywać intencjonalnie 

podjętego problemu. Ich znajomość pozwala jednak na ich uniknięcie, choćby poprzez 

stosowanie procedur kontrolnych w trakcie każdego etapu przeprowadzenia badań oraz po jego 

zakończeniu.  

Ważną miarą jest również poziom istotności, który mówi jakie jest maksymalne dopuszczalne 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu i rodzaju, czyli odrzucenia hipotezy, która  

w rzeczywistości jest prawdziwa. Ustalenie poziomu istotności jest zależne od badacza, który 

podczas doboru próby musi zdecydować i zaakceptować ryzyko popełnienia błędu. Najczęściej 

przyjmowaną wartością jest 0,05. 

Przedmiotem badań ilościowych są obiektywne i mierzalne obiekty, zjawiska oraz procesy i 

zachodzące między nimi zależności przyczynowo- skutkowe. Jest to możliwe dzięki 

precyzyjnie skonstruowanym i wystandaryzowanym narzędziom badawczym, które eliminują 

w znacznym stopniu wpływ badającego jak i czynników zewnętrznych na uzyskane wyniki. 

Warto zwrócić uwagę również na podstawowe zalety badań ilościowych. Dzięki nim możliwe 

jest spełnienie pozytywnego postulatu metodologicznego Augusta Comte’a, aby rzeczywistość 
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społeczną badać tak samo jak przyrodę, a więc stojąc poza badaną rzeczywistością, w możliwie 

obiektywny sposób poznając ją i wyjaśniając. Badacz nie ma żadnego wpływu na przedmiot 

badań, który istnieje niezależnie od jego woli. Dodatkowo, dzięki dokonywanym pomiarom i 

poprawnie przeprowadzonym analizom statystycznym możliwe jest wyprowadzenie 

wiarygodnych, dokładnych i wolnych od dwuznaczności wniosków i uogólnień. Badania 

ilościowe pozwalają również na sprawdzenie hipotez dotyczących całej populacji w relatywnie 

krótkim czasie. Dzięki standaryzacji, niezwykle ważną zaletą jest także możliwość szerokiego 

porównywania wyników uzyskiwanych w różnych badaniach, w których zastosowano podobne 

procedury badawcze i założenia.  

Badania ilościowe nie są odpowiednie do wszystkich rodzajów podejmowanych problemów, 

gdyż mają również swoje ograniczenia. Między innymi, często spotykanym błędem, którego 

ustrzec jest się trudno, jest przesądzanie o wynikach badań z powodu z góry przyjętych 

zmiennych, wyznaczających sposób konstruowania narzędzi badawczych. Badacz narzuca 

również badanym język odpowiedzi, co uniemożliwia poznanie dodatkowych aspektów 

badanego zjawiska i ogranicza możliwości interpretacyjne. Z samej istoty, badania ilościowe 

są oparte o analizy statystyczne, dlatego ich analiza pomija jakościową stronę udzielanych 

odpowiedzi, co również może prowadzić do powierzchownego poznania badanego 

zagadnienia.  

Drugą grupę metod stanowią metody jakościowe, których istotą jest rozumienie i interpretacja 

badanych zjawisk. Analizy jakościowe są zazwyczaj opisem i interpretacją badanych faktów, 

zjawisk i procesów, w tym także subiektywnych doświadczeń i odczuć zarówno osób badanych, 

jak i osoby je przeprowadzającej. Niektórzy badacze stawiają znak przeciwieństwa pomiędzy 

metodami jakościowymi i ilościowymi, jednak bardziej rozsądne jest ich komplementarne 

rozumienie. Dzięki badaniom jakościowym możliwe jest podejmowanie tematów, które 

wykraczają poza to, co obiektywne i mierzalne, co pozwala na podejmowanie problematyki 

związanej z ocenami, wartościami oraz przeżyciami.  

Zgromadzony za pomocą metod jakościowych materiał badawczy, ze względu na 

niereprezentatywność próby, nie umożliwia jednak tworzenia uogólnień. Badania jakościowe 

są bowiem prowadzone na małych populacjach, a czasem na pojedynczych przypadkach. 

Badacz dokonuje celowego doboru osób, które ze względu na podejmowany problem są 

cennym źródłem informacji. W związku z tym, zebrane dane charakteryzują się wysokim 

stopniem subiektywności zarówno po stronie badacza jak i badanych, gdyż badania jakościowe 

pozwalają respondentom na konstruowania własnej logiki wypowiedzi. Analiza jakościowa 

dotyczy zarówno samej wypowiedzi (merytoryczny aspekt wypowiedzi), jak i języka ukrytego 

(specyficzne zwroty, rozłożenie akcentów w zdaniu, uniki, niepewność wyrażania zdania), 

którym posługuje się badany.  
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Porównując badania jakościowe z wcześniej przedstawionymi ilościowymi, należy również 

zwrócić uwagę na narzędzia wykorzystywane do zbierania danych. Jakościowe narzędzia nie 

są wystandaryzowane, dlatego bardzo trudno porównywać zebrany materiał w różnych 

badaniach. Jest to spowodowane faktem, że każde podejmowane zjawisko jest na swój sposób 

wyjątkowe, niepowtarzalne i osadzone w określonym kontekście społecznym. Każde badanie 

traktowane jest jako swoiste zjawisko, które nie może być powtórzone w tej samej formie  

i atmosferze ze względu na niepowtarzalność sytuacji badania i osób badanych.  

Odnosząc się do zalet badań jakościowych, w pierwszej kolejności należy wskazać, że 

umożliwiają one badanie zjawisk bardzo złożonych, zróżnicowanych wewnętrznie, 

przebiegających w sposób naturalny w naturalnym środowisku i otoczeniu. Po drugie 

umożliwiają nawiązanie badaczowi bliskich, opartych na zaufaniu stosunków z badanymi, co 

sprzyja otwartości i szczerości w udzielanych przez nich odpowiedziach. Obie właściwości są 

jednak zarazem słabościami tej metody, gdyż niewłaściwie przeprowadzone badanie 

jakościowe może charakteryzować wysoki stopień tendencyjności w gromadzeniu materiału 

badawczego. Badacz może kontrować się na faktach stanowiących wsparcie dla zajmowanego 

przez niego stanowiska. Jednocześnie intencjonalnie lub nie, badacz może pomijać fakty, które 

mogłyby zajmowane stanowisko podważyć. Już samo zadanie pytania może być sugerujące dla 

respondenta jak ma odpowiadać. Po trzecie, niemożliwość powtórnego przeprowadzenia badań 

i sprawdzenia uzyskanych wyników może skłaniać do dowolności w dokonywaniu interpretacji 

materiału badawczego zgodnie z własnym punktem widzenia, a nie w sposób możliwie 

obiektywny. Jest to niezwykle ważna właściwość, która sugeruje, że interpretację danych 

jakościowych powinni przeprowadzać wyłącznie doświadczeni badacze. Badania jakościowe 

nie umożliwiają wyprowadzania zasad i prawidłowości, które można zastosować na inną grupę 

niż badana. Z uwagi na subiektywną interpretację badanych zjawisk, uwzględnienie niewielkiej 

liczby przypadków oraz specyficzny kontekst społeczny analizowanego zjawiska, możliwości 

wnioskowania ograniczają się z reguły tylko do tego środowiska, w którym zostały 

przeprowadzone badania. 

Zastosowanie metod jakościowych jest doskonałym uzupełnieniem dla badań ilościowych, co 

wynika z podstawowych cech tych pierwszych. Otóż należy zwrócić uwagę, że badania 

jakościowe skoncentrowane są na głębokim poznaniu, opisie i wyjaśnianiu różnorodności 

zjawisk, a nie poprzestają na diagnozie częstości ich występowania. Wykorzystanie 

niewystandaryzowanych narzędzi badawczych ogólnego scenariusza wywiadu umożliwia 

elastyczne dopasowanie reguł dyskusji, indywidualną obserwację oraz poszerzenie i zgłębienie 

danego tematu. Jest to również jedyny sposób, aby zbadać niewymierne zagadnienia badawcze 

takie jak motywacja, postawy, utajnione przekonania i emocje oraz odkrywania różnych 

skojarzeń, odtwarzania stereotypów, oceniania i wyrażania myśli. W związku z tym badanie 

skupione jest bardziej na rzeczywistym kapitale wiedzy i doświadczeniu zarówno respondenta 

jak i badacza, niż ich projekcji. 
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Rodzaje badań (technik) społecznych 

W ramach przedstawionego powyżej podziału metod jakościowych i ilościowych można 

wyróżnić różne ich rodzaje. Każda posiada swoje specyficzne właściwości, wady oraz zalety. 

Nie sposób w krótkim tekście opisać je wszystkie, dlatego po wypunktowaniu podstawowych 

metod ilościowych i jakościowych uwaga zostanie skupiona na ankiecie audytoryjnej, która 

stanowi jedną z technik zastosowanych w omawianym projekcie. Do podstawowych metod 

badań jakościowych zaliczyć należy zogniskowany wywiad grupowy (fokus) dzięki któremu, 

w krótkim czasie można poznać opinie i poglądy kilku respondentów. Zastosowana metoda 

wykorzystuje element anonimowości badanych co skutkuje większą swobodą dyskusji  

i doskonale wpływa na dynamikę dyskusji. Interakcja pomiędzy uczestnikami grupowego 

wywiadu generuje nowe pomysły. Kolejną metodą jakościową jest indywidualny wywiad 

pogłębiony (IDI), który pozwala rozmawiać na tematy osobiste i intymne. Dzięki zapewnieniu 

komfortu rozmowy face-to-face, badacz ma większe szanse dotarcia do trudnych aspektów 

badanych zjawisk. Dodatkową zaletą IDI jest fakt, że rozmówca ma możliwość wypowiedzenia 

się w danym temacie niezwykle szeroko i wieloaspektowo – tak jak postrzega daną kwestię. 

Dzięki temu, badacz poznaje złożony mikroświat badanego i może go zdekonstruować, aby 

lepiej zrozumieć. Do metod badań jakościowych zaliczyć należy również badania terenowe, 

które umożliwiają badaczom obserwowanie życia społecznego w naturalnym środowisku. 

Wyróżnia się obserwację jawną (kiedy badani są poinformowani o obecności badacza w ich 

otoczeniu i celu badania) oraz ukrytą (kiedy badacz nie informuje badanych o swojej roli). 

Badacze ilościowi stosują inne metody. Do podstawowych zaliczyć należy sondaż opinii, 

wywiad osobisty, ankietę pocztową, wywiad telefoniczny (CATI) oraz wywiad komputerowy 

(CAWI). Realizując wspominane metody, badacze mają do dyspozycji różne techniki zbierania 

danych, np. kwestionariusze ankiety, skale postaw, dzienniczki. Jedną z odmian ankiety, jest 

ankieta audytoryjna, która charakteryzuje się tym, że jest wręczana do samodzielnego 

wypełnienia grupie osób zgromadzonych w jednymi miejscu, np. sali szkoleniowej. Ankiety po 

wypełnieni są zbierane przez upoważnioną osobę, która w trakcie wypełniania ankiety czuwa 

nad prawidłowym przebiegiem realizacji badania. Osoba ma możliwość udzielania 

technicznych wyjaśnień związanych z wypełnianiem ankiety, natomiast nie powinna 

interpretować pytań. Każdy z badanych powinien wypełniać i odpowiadać na pytania w ten 

sposób, który jest dla niego właściwy. Dzięki temu zapewniona jest standaryzacja 

przeprowadzenia badania. Do ankiety audytoryjnej, tak jak każdego innego kwestionariusza 

konieczne jest ułożenie stosownych pytań, na które respondenci będą odpowiadać. 

Najważniejsze w budowaniu kwestionariusza jest zadanie pytania samemu sobie, czego 

chcemy dowiedzieć się z badania. Takie pytanie powinno towarzyszyć również każdemu 

zadanemu pytaniu do respondenta – po co zadałem to pytanie?, bowiem każdy fragment 

narzędzia powinien być celowy. Ważną zasadą przy tworzeniu narzędzia jest to, aby nie zdawać 

zbędnych pytań, które nie posłużą nam do interpretacji analizowanego zjawiska. Istnieją różne 
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rodzaje stosowanych w kwestionariuszu pytań. W pierwszej kolejności należy wyróżnić 

pytania zamknięte, które zaopatrzone są w listę przygotowanych, z góry przewidzianych 

odpowiedzi przedstawionych respondentowi do wyborów. Zestaw wszelkich możliwych do 

wyboru odpowiedzi nazywa się kafeterią odpowiedzi. Podstawową trudnością dla badacza jest 

niepominięcie żadnych istotnych możliwości odpowiedzi. Wśród pytań zamkniętych wyróżnić 

można pytania: 

 alternatywne, które zakładają alternatywne odpowiedzi, np. „tak” , „nie” i „nie wiem” 

 dysjunktywne, które wymagają wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród więcej niż 

dwóch odpowiedzi zawartych w kafeterii 

 koniunktywne, które umożliwiają dokonaniu wyboru więcej niż jednej odpowiedzi 

zawartych w kafeterii 

Drugą grupę pytań stanowią pytania otwarte w których respondent ma możliwość 

sformułowania własnej odpowiedzi. Odpowiadający nie jest skrępowany narzuconymi z góry 

możliwościami i ma całkowitą swobodę w formułowanej wypowiedzi. 

Pytaniami, które stanowią połączenie dwóch wyżej wymienionych są pytania półotwarte, w 

których respondent ma do wyboru odpowiedzi w zamieszczonej kafeterii, a jednocześnie ma 

również możliwość udzielenia swobodnej wypowiedzi np. w polu „inne, jakie”. Często 

spotykanymi pytaniami w kwestionariuszach są również pytania filtrujące, które stosowane są, 

gdy badacz chce spośród respondentów dokonać selekcji tych osób, które w danym temacie 

mają doświadczenia, które umożliwiają im wyrażenie swojej opinii. Odpowiedź na pytanie 

filtrujące rozstrzyga o tym, kogo dotyczyć będzie następne pytanie w kwestionariuszu i pomaga 

uniknąć błędów logicznych i merytorycznych związanych z zadawaniem pytań osobom, 

których nie dotyczą. Regułą jest również stosowanie pytań metryczkowych, które dotyczą 

społeczno-demograficznych cech respondenta jak płeć, wiek, wykształcenie, ilość dzieci, 

zarobki czy zawód. Pytania te umieszcza się zazwyczaj na końcu kwestionariusza. 

Pytania powinny być opracowywane z zastosowaniem wielu zasad. Najistotniejsze jest to, aby 

pytanie było jasne i zrozumiałe dla badanego oraz, aby nie było dwuznaczne. W związku z tym 

konieczne jest, aby dostosować słownictwo stosowane w narzędziu do języka, jakim posługują 

się respondenci (odpowiednie do wieku, wykształcenia respondenta). Pytania muszą być 

również precyzyjne na tyle, aby respondent wiedział o co jest pytany. Często popełnianym 

błędem jest również pytanie o dwie rzeczy w jednym pytaniu. Zastosowanie takiego 

zamkniętego pytania powoduje, że respondent zmuszony jest jednakowo odpowiedzieć na oba 

pytania, co niekoniecznie pokrywa się z prawdą. Warto również pamiętać, aby unikać pytań  

z podwójnym zaprzeczeniem oraz pytań zawierających obciążenie emocjonalne. W pierwszym 

przypadku respondent może inaczej zinterpretować możliwe do wyboru odpowiedzi, natomiast 

w drugim przypadku badany zostaje postawiony przed tezą, z którą niekoniecznie się zgadza  
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i musi udzielić na nią odpowiedzi (np. Na czym polega negatywny wpływ Internetu na 

młodzież?). 

Niezwykle ważną kwestią przy planowaniu i realizacji badania jest dobór próby, który polega 

na wybraniu określonej liczby indywidualnych obserwacji (np. instytucji, respondentów, 

zjawisk) na podstawie których uzyskamy pewną wiedzę na temat całej populacji, z której 

wybrano przypadki do badania. Najprostszy podział prób dzieli ją na próbę reprezentatywną i 

niereprezentatywną. Ta pierwsza daje podstawy do uogólniania wyników badań na całą badaną 

populację i pozwala określić możliwy błąd przy uogólnianiu na populację. Tak skonstruowana 

próba jest wybrana przy zastosowaniu ściśle określonych zasad i z reguły jest liczniejsza od 

próby niereprezentatywnej. W przypadku próby reprezentatywnej, która nie daje możliwości 

wnioskowania na temat całej populacji próba jest mniej liczna, a zasady jej doboru nie są tak 

bardzo rygorystyczne. Dzięki tak dobranej próbie badacz może formułować wnioski na temat 

zbadanych przypadków oraz przypuszczenia na temat tendencji w populacji. W obu 

przypadkach mówimy o reprezentatywności statystycznej, której poziom zależy przede 

wszystkim od wielkości próby, który przekłada się na zakładany błąd statystyczny oraz sposobu 

jej doboru. 

W ramach reprezentatywnych sposobów doboru próby należy wyróżnić prosty dobór losowy, 

dobór systematyczny, warstwowy oraz kwotowy. Aby skorzystać z tych metod, konieczne jest 

posiadanie wiedzy na temat populacji (operatu losowania) i/lub rozkładu zmiennych, które mają 

stanowić podstawę do tworzenia warstw. Dobór losowy może odbywać się jedynie, kiedy 

posiadamy operat losowania z ponumerowanymi elementami, czyli spis wszystkich osób w 

populacji, którą chcemy zbadać (np. listy wyborcze).  

Na podstawie przygotowanej wcześniej tabeli liczb losowych wybieramy kolejne elementy do 

momentu, kiedy uzyskamy pożądaną liczebność próby (obliczoną wg wzoru obliczania 

wielkości próby). Istotne w tym przypadku jest to, aby każdy element z operatu miał jednakową 

szansę znalezienia się w próbie. Nieco uproszczoną metodą prostego doboru losowego jest 

metoda doboru systematycznego, która polega na wybieraniu elementów z operatu stosując 

identyczny interwał losowania, który uzyskujemy dzieląc wielkość populacji przez wielkość 

próby. Element początkowy wybierany jest wówczas na podstawie tabel liczb losowych, 

natomiast w dalszej kolejności do badania kwalifikuje się np. co dziesiąty element.  

Ważne jest jednak, aby pozycja elementu w operacie z którego wybieramy w ten sposób 

elementy do badań była zmienną niezależną, tzn. aby nie wpływała na skrzywienie próby ze 

względu na jakąś cechę. 

Często używaną metodą doboru próby reprezentatywnej jest również dobór warstwowy, który 

de facto jest uzupełnieniem, a nie alternatywą dla poprzednich. W tym przypadku próba 

dzielona jest na podstawie wybranych zmiennych na warstwy przy zachowaniu proporcji 

poszczególnych warstw takich jak w populacji. Zmienne, na podstawie których należy 
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przeprowadzić warstwowanie powinny zostać wybrane na podstawie zebranych informacji o 

populacji i przypuszczalnie powinny wpływać na badaną zmienną. Dobór elementów w 

poszczególnych warstwach odbywa się losowo. W podobny sposób dobiera się próbę kwotową, 

jednak po wyznaczeniu kwot na podstawie istotnej dla badacza zmiennej, można kierować się 

zasadą dostępności, a nie losowości. Jest to nieco prostsza metoda, lecz istnieje 

prawdopodobieństwo, że osoba, która będzie kwalifikowała osoby do poszczególnych kwot 

nawet nieświadomie będzie wybierała osoby do siebie podobne np. osoby uśmiechnięte, co 

może wpłynąć na reprezentatywność badania. 

Studium przypadku 

Definicja: Studium przypadku – szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, 

pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej 

danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, 

społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak 

i potencjalnych błędów, których należy uniknąć.  

Studium przypadku podobne jest do referencji, gdzie klient opisuje swoje doświadczenia  

z produktem. Ma jednak nad nimi zasadniczą przewagę. W przeciwieństwie do rekomendacji, 

Studium Przypadku pisane jest przez konkretnego autora. Oznacza to, że może on w nim 

podkreślić i zaakcentować fakty, które uznaje za ważne. W ten sposób staje się ono potężnym 

narzędziem oddziaływania na wyobraźnie adresata (czytelnika). 

Jak studium przypadku oddziałuje? 

1. Przede wszystkim autor pokazuje proces, działanie, tworzenie co powoduje, że opis jest wiele 

bardziej przekonujący, niż zwykła prezentacja, promocja. Czytelnik jest w stanie sobie lepiej 

uzmysłowić, wyobrazić to co zostaje mu przedstawione. 

2. Opisując studium przypadku, autor pobudza aspiracje czytelnika (adresata) do podjęcia 

podobnych działań, lub w podobny sposób. 

Studium przypadku, mimo ogromnej popularności, jest krytykowane – jako jego wady 

wskazuje się brak rzetelności naukowej i solidnych podstaw do generalizacji wniosków. 

W rzeczywistości jednak metoda ta jest bardzo przydatnym sposobem rozwiązywania nie 

tylko problemów naukowych, ale również praktycznych. 

Sformułowanie pytania badawczego wskazuje problem i pociąga za sobą konieczność wyboru 

metody jego rozwiązania. Zarówno problem, jak i metoda jego rozwiązania mogą mieć 

charakter naukowy lub praktyczny, przy czym należy zaznaczyć, że nauki o zarządzaniu 

wyrastają z praktyki gospodarczej i są nierozerwalnie z nią związane. Pożądane jest więc, aby 

rozwiązaniu problemu naukowego towarzyszyły implikacje praktyczne. Cechami 

charakterystycznymi problemu naukowego są m.in. istotność naukowa stanu niewiedzy lub 
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niepewność związana z istniejącą wiedzą naukową, sformułowanie problemu na zasadach 

zgodnych z paradygmatem prowadzenia procesu naukowego, a także brak ścisłej, obiektywnej 

i pewnej wiedzy2. Metoda rozwiązania problemu naukowego również powinna mieć charakter 

naukowy, a więc powinny ją cechować jedynie zobiektywizowane, racjonalne, zorganizowane, 

systematyczne i uporządkowane działania.  

Metoda studium przypadku oferuje możliwość dogłębnej analizy problemu (w przeciwieństwie 

do metod ilościowych). Charakteryzuje się rygorystycznymi wymogami, ale dopuszcza 

znaczną elastyczność, zwłaszcza gdy chodzi o nietypowy problem badawczy. Pomimo istnienia 

określonych reguł projektowania badania, pozyskiwania i analizy danych oraz prezentacji 

wyników wielu autorów posługuje się nią niewłaściwie.  

Poprawnie przeprowadzone badanie metodą studium przypadku może prowadzić do 

odkrywczych wniosków, co nierzadko stanowi pierwszy krok w procesie weryfikacji teorii lub 

jej falsyfikacji (w rozumieniu krytycznego racjonalizmu). Jest również przydatne w opisie, 

testowaniu lub tworzeniu nowej teorii. Pomimo krytyki tej metody jest ona popularyzowana od 

lat 80. XX w. (choć obecna od lat 40.) i dziś akceptowana. Szerokie rozpowszechnienie tej 

metody nastąpiło w latach 90. XX wieku14. Studium przypadku jest atrakcyjną metodą 

rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii instytucjonalnej, teorii firmy, strategii, 

zarządzania strategicznego, kultury organizacyjnej, podejmowania decyzji, powiązań 

sieciowych, marketingu strategicznego i zarządzania międzynarodowego.  

Konspekt do realizacji badania techniką studium przypadku 

L.p

. 

Etap pracy Sposób postępowania Notatki 

Zanim przystąpimy do pisania 

1.  
Gromadzenie 

materiałów 

Przeglądamy strony internetowe 

LGD/RLGD  

Pozyskane informacje traktujemy 

jako pomocnicze, w trakcie wizyty  

i rozmów z przedstawicielami 

LGD/RLGD 

Przeprowadzamy rozmowy  

z przedstawicielami LGD/RLGD 

Zanim przystąpimy do rozmów 

przygotowujemy zestaw pytań, które 

ułatwią gromadzenie informacji. 

Notujemy (nagrywamy – za zgodą 

rozmówcy), notatki (nagrania) 

przydadzą się do cytowania w opisie 

procesu komercjalizacji 

Przeglądamy dokumenty, 

wydawnictwa itp. dotyczące 

procesu komercjalizacji 

Wybieramy dokumenty, 

wydawnictwa, które zawierają 

informacje przydatne do wykonania 

opisu – nie zbieramy wszystkiego! 

Wykonujemy dokumentację 

fotograficzną 

Zdjęcia wykonujemy za zgodą 

kierownictwa podmiotu. Każde 

zdjęcie opisujemy aby łatwo można 

było je podpisać w opisie studium 

przypadku 



17 
 

Przedstawienie LGD/RLGD 

2.  

Dane 

podstawowe  

o LGD/RLGD 

Nazwa  

Zapisujemy pełną nazwę taką jaka 

jest wpisana w dokumentach 

rejestrowych 

Zwięzła historia 

Nie chodzi o szczegółową i pełną 

historię, ale o wydobycie z historii 

najważniejszych wydarzeń, 

ciekawych, wpływających na podjęcie 

procesu komercjalizacji LGD/RLGD. 

Sukcesy i bariery rozwoju 

Każda LGD/RLGD napotyka na 

kłopoty ale też odnosi sukcesy – to 

właśnie te kłopoty i sukcesy 

wplatamy w informacje o działaniach 

dotyczących komercjalizacji 

Przyszłość  

Przedstawiamy plany na przyszłość, 

staramy się ukazać, że działania 

komercyjne mają przyszłość, chyba, 

że istnieją przesłanki do rezygnacji 

LGD/RLGD z działań komercyjnych 

Przedstawienie procesu komercjalizacji 

3.  

Przedstawienie 

inspiratora/ów  

Identyfikacja 

Identyfikujemy konkretną/e osobę/y 

która/e postanowiły, że LGD/RLGD 

podjęło decyzję o komercjalizacji. 

Identyfikujemy podmiot, firmę 

jednostkę samorządową, organizację 

pozarządową itp. 

Wywiad/sylwetka 

Za pomocą wywiadu lub sylwetki 

przedstawiamy inspiratora/ów procesu 

komercjalizacji. 

Istota 

komercjalizacji 
Opis postepowania i jego efekty 

Opisujemy jaką formę przyjął proces 

komercjalizacji (działalność 

gospodarcza, odpłatne usługi, nowy 

podmiot itp.) oraz jakie podjęto 

działania aby uzyskać konkretny 

efekt. Przedstawiamy działalność 

komercyjną LGD/RLGD. 

Bariery Opis barier 

Zazwyczaj występują kłopoty, 

bariery i te opisujemy, jeżeli możemy 

je zidentyfikować i nazwać. 

Następnie opisujemy sposoby jakimi 

zostały pokonane. 

Sukces 

realizacyjny 

Czy osiągnięto sukces 
Opisujemy co udało się zrealizować  

i dlaczego uznajemy, że to sukces. 

Ocena 

Zarząd LGD/RLGD ma swoją ocenę 

tego co zostało zrobione (co się robi) 

ważne by ją uzyskać i mieć zgodę na 

przedstawienie np., w formie 

wypowiedzi konkretnej osoby. 

4.  Przyszłość Czy są plany 

Uzyskujemy informację na temat 

planów na przyszłość i 

przedstawiamy te plany., 
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Przedstawiony w podwyższaj tabeli schemat postępowania jest zaledwie propozycją. Nie 

należy, traktować go jak bezwzględną wytyczną (instrukcję), którą musimy w pełni spełnić aby 

opis studium przypadku był poprawny. 

Tabela stanowi jedynie narzędzie wsparcia dla autorów przeprowadzających studium 

przypadku i wykonujących opis do zaprezentowania.  

Można z tego narzędzia korzystać w sposób wybiórczy, nie mniej dążąc do wykorzystania 

zgromadzonych informacji w sposób pełny ale nie przekraczając granic, które decydują  

o atrakcyjności opisu i spowodują, że będzie on czytany. 

„Sztuka fotografii” – podstawowe minimum wiedzy 

Dla zilustrowania opisu studium przypadku nie jest potrzebna wiedza o sztuce fotografowania 

lecz podstawowe minimum wiedzy jak zrobić „w miarę dobre zdjęcie”. 

W miarę dobre zdjęcie to takie, które uzupełni opis, wzbogaci ten opis o wizualne doznanie lub 

ten opis ozdobi – uczyni go ciekawszym. 

Czy studium przypadku obyłoby się bez zdjęć? 

Zapewne tak. Lecz współcześnie samo słowo już nie jest tak atrakcyjne jak jeszcze pół wieku 

temu. Dziś mniej czytamy, więcej oglądamy. To tez powoduje, że aby zainteresować czytelnika 

musimy na jego wyobraźnię oddziaływać przede wszystkim obrazem. W studium przypadku 

tym obrazem najczęściej jest zdjęcie. Może też być kolorowy wykres, grafika itp. Ale zdjęcie 

jest w swej istocie najatrakcyjniejsze bowiem nie wymaga „intelektualnego” wysiłku aby 

zrozumieć jego przekaz. Zdjęcie pobudza wyobraźnię i inspiruje do zainteresowania się treścią 

mu towarzyszącą. 

Dlatego te kilka uwag o „sztuce fotografii”. 

Nie będziemy się tu zajmować fotografią artystyczną zatem sztuka jako pojęcie ma dla nas 

znaczenie praktyczne a nie wymiar artystyczny. Sztuka będzie rozumiana jako element 

komunikacji poprzez obraz odzwierciedlający rzeczywistość a nie duchowość artysty. 

Zaczynamy od wyboru tematu zdjęcia: 

Zdjęcia o wszystkim są o niczym. Weź sobie tę radę do serca. Dlatego bez względu na typ 

fotografii, którą zamierzasz zaraz wykonać, zastanów się, co tam naprawdę próbujesz pokazać. 

Co dokumentujesz? I najważniejsze pytanie: bez czego to zdjęcie straci cały urok czy wymowę? 

Znajdź elementy dopełniające: 

Wiesz już, co jest tematem zdjęcia, teraz pora na elementy, które je wzbogacą. 

Potencjalne elementy dopełniające: powielenie tematu głównego; kolor; kontrastowy obiekt; 

sytuacja w tle; temat główny w innej formie 
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Przykład: 

Fotografia typu „coś z życia” na przykład LGD – Prezes LGD (temat główny) w biurze. Regał 

z dokumentami w tle, na biurku telefon, teczki z dokumentami może jakieś książki. Z boku 

flipchart z rysunkami (wykresami), notatkami (dobrze by coś tam było do przeczytania. Dobrze 

by nie był sam w tym biurze (jak urzędnik „odludek” – może z kimś rozmawia, może komuś coś 

wyjaśnia – ludzie są ważni (nawet anonimowi). Oni „dopełnią” ten fotografowany obrazek.  

Dzięki temu opowiadasz pewną historię, odbiorca widzi kontekst i lepiej rozumie Twoje zdjęcie. 

Pozbądź się zbędnych obiektów: 

Przyjrzyj się scenie, którą zamierzasz sfotografować. Co Ci w niej przeszkadza? Co nie pasuje 

kolorem? Co odciąga wzrok od głównego tematu? 

Potencjalni „przeszkadzacze”: elementy zbyt duże; elementy kontrastowe; elementy kolorowe 

lub o dużym nasyceniu; elementy położone na pierwszym planie. 

Przykład: 

Pozostańmy przy Prezesie LGD. Jeśli rozmówcy znajdą się na pierwszym planie i wypełnią 

znaczną część kadru, prawdopodobnie „skradną” głównemu tematowi zdjęcia cały blask. 

Podobnie stanie się, jeśli rozmówców „ustawimy” przy flipcharcie, a ujęcie będzie od tej 

strony, to Prezes zostanie „zepchnięty” do roli drugoplanowej. Należy też uważać aby regał 

(biurko),z dokumentami nie był zbyt „atrakcyjny” wizualnie. 

Jeśli nie możesz pozbyć się z kadru niepasujących elementów - zmień pozycję. 

Nie bój się pustej przestrzeni na zdjęciu: 

Oprócz konkretnych obiektów w kadrze, na kompozycję wpływ ma także przestrzeń, która te 

obiekty otacza, zwana przestrzenią negatywną. Rozmyte tło, tapeta, krajobraz to elementy 

przestrzeni negatywnej, o ile tematem zdjęcia jest inny obiekt czy osoba w polu ostrości, 

stanowiąca przestrzeń pozytywną. 

Pusta przestrzeń na zdjęciu może być bardzo znacząca, oto niektóre jej funkcje i  zadania, o ile 

zostanie prawidłowo użyta: 

 podkreśla i definiuje temat zdjęcia 

 „prowadzi” oko do głównego obiektu na zdjęciu 

 z biologicznego punktu widzenia, pozwala odpocząć oczom, dzięki czemu nasz mózg 

odbiera zdjęcie jako harmonijne, nie zatłoczone i chaotyczne 

 wpływa na kompozycję, uzupełnia ją 

Nie ignoruj tła: 

Niestety jest to błąd występujący nagminnie. Co z tego, że portret śliczny, kiedy w tle stoi 

suszarka z praniem? Zdjęcie zawsze odbierane jest jako całość, a tła nie można zignorować.  
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Gdy mowa o portretach – jasna, jednolita ściana jak najbardziej się nada. Gdy nie masz 

dostatecznej przestrzeni w domu – wyjdź na zewnątrz, rozejrzyj się, skorzystaj z ceglanej 

ściany, a może kilka krzaków będzie świetnym dopełnieniem? 

Umieść najważniejszy element w mocnym punkcie: 

Pora na szybką naukę podstaw kompozycji. Sprawdzą się one nie tylko w fotografii, ale też 

malarstwie czy… stylizowaniu przedmiotów, na przykład do sesji fotograficznej. 

Mocne punkty, to miejsca przecięcia umownych linii kompozycyjnych. Im bliżej takiego 

punktu znajdzie się temat zdjęcia, tym łaskawiej je oceniamy. 

Kiedy stosować regułę trójpodziału? 

Reguła trójpodziału ma znaczenie praktyczne dlatego, że sprawdza się w 95% przypadków,  

bo jest skutecznym rozwiązaniem. Nie jest, ani skomplikowane, ani nazbyt trudne do 

zaimplementowania, nawet w nietypowych warunkach. Zasada trójpodziału opiera się na 4 

liniach, ułożonych w równych odstępach, które dzielą kadr na 9 równych części: 

Ważne, aby główny temat zdjęcia 

znalazł się możliwie blisko jednego  

z punktów przecięcia. Jeśli fotografujesz 

człowieka, niech będzie to głowa,  

w przypadku bliskiego portretu – oko. 

Kiedy stosować centralny kadr? 

Jeśli znaczący odsetek zdjęć, których 

Jesteś autorem jest wykadrowane 

centralnie, prawdopodobnie nie masz 

jeszcze zbyt dużego doświadczenia  

w fotografowaniu. Kadr centralny bywa bardzo efektywny, o ile nie stosujesz go zawsze i wszędzie. 

Zatem stosuj centralny kadr tylko wtedy, jeśli: 

 tło jest estetyczne i/lub subtelne 

 nadmiar niezagospodarowanej 

przestrzeni nie rzuca się w oczy 

 chcesz podkreślić wyjątkowość 

tematu głównego 

 chcesz osiągnąć minimalistyczny  

 efekt 

Oczywiście musisz mieć na uwadze,  

że komponowanie zdjęcia, a więc  

i kadrowanie, jest po części kwestią gustu. 
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Kiedy stosować kompozycję ukośną? 

Najlepiej wtedy, kiedy chcesz podkreślić 

różnice pomiędzy tematem/tematami 

głównymi, a ewentualnym dopełnieniem 

lub, paradoksalnie, podobieństwa.  

Tak skomponowane zdjęcie przyciągnie 

wzrok i od razu nasunie odbiorcy 

schemat zestawiania podobieństw oraz 

różnic. 

Zdecyduj się na odpowiedni kadr:  

Fotografując, intuicyjnie przykładasz aparat do oka, robiąc zdjęcia w pionie lub poziomie. Jest 

jednak prosta zasada regulująca: jeśli tematem zdjęcia jest podłużny obiekt, biegnący równolegle 

do linii horyzontu – wybierz kadr poziomy, jeśli fotografujesz obiekt ustawiony poprzecznie do 

linii horyzontu – kadr pionowy. Dzięki temu unikniesz dużej, pustej przestrzeni po bokach.! 

Pusta przestrzeń na zdjęciach to tak zwana przestrzeń negatywna. Nie jest błędem, jeśli potrafisz z 

niej mądrze korzystać.  

Umieść horyzont w 1/3 lub 2/3 wysokości zdjęcia: 

Linia horyzontu jest istotna zwłaszcza w fotografii architektonicznej i krajobrazowej. Określa 

stosunek aparat – obiekty fotografowane – przestrzeń. Jeśli najważniejszym elementem zdjęcia jest 

niebo, pozwól mu zająć jakieś 2/3 kadru, jeśli coś, co znajduje się na ziemi, niech proporcje będą 

odwrotne. 

  

Znajdź naturalne obramowanie: 

Doda zdjęciu głębi i uczyni je ciekawszym. Obramowaniem może być cokolwiek! Brama, 

okno, gałęzie, ramka… użyj wyobraźni. Najlepiej, jeśli obramowanie pasuje do tematu zdjęcia, 

współgra z nim i nie odciąga wzroku. Jeśli zdecydujesz się na wprowadzenie obramowania, 

polecam ustawić przesłonę na minimalną, lub maksymalnie ją przymknąć – dzięki temu 

obramowanie będzie miękkie, rozmyte, lub w polu ostrości, tak jak główny temat zdjęcia. 
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Szukaj symetrii i asymetrii: 

Symetria świetnie nadaje się do zaprezentowania regularnych wzorów, wprowadza skupienie  

i ład. Asymetria – tutaj królują przeciwieństwa, a obie strony kadru znacząco się różnią. 

Wyprostuj kadr 

Czy w Twoim wizjerze widoczny jest blat stołu? Horyzont? Linia budynków? Szafa? To teraz 

mocno się skup i tak złap aparat, aby linie nie chwiały się na wszystkie strony, tylko przebiegały 

prostopadle lub równolegle do krawędzi zdjęcia. 

Wybierz perspektywę 

Zdjęcie robione „z góry” zdominuje obiekt, który wyda się mniejszy, niż w rzeczywistości. 

Zdjęcie zrobione „od dołu”, spowoduje, jak się już pewnie domyślasz, odwrotny efekt – obiekt 

wyda się większy, wyższy. W obu tych przypadkach proporcje zostają zaburzone, ale można 

ciekawie przedstawić standardowe, „oklepane” motywy.  

Jeśli zaś chcesz przedstawić obiekt bez zniekształceń, wybierz normalną perspektywę, kiedy to 

aparat znajduje się na wysokości fotografowanego przedmiotu czy osoby2. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

Problem rozpowszechniania wizerunku został rozwiązany przez art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

Art. 81 

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku 

wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną 

zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez 

nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. 

Zasada jest bardzo prosta. By rozpowszechniać cudzy wizerunek, musisz mieć na to zgodę. 

Jak to zwykle jednak w prawie bywa, od zasady mamy kilka wyjątków. Nie potrzebujesz zgody 

na rozpowszechnianie wizerunku, gdy: 

 osoba otrzymała zapłatę za pozowanie, 

 chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, 

                                                           
2 W tekście wykorzystano materiał z bardzo ciekawego bloga o fotografii: http://www.jestrudo.pl/ i poradnika: 

Jak wreszcie ogarnąć podstawy i zacząć robić lepsze zdjęcia autorstwa Natalii Sławek. 

http://www.jestrudo.pl/
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 osoba stanowi jedynie szczegół większej całości. 

Problem rozwiązany? Wydaje się, że tak. Sytuacja nie jest jednak aż tak prosta. Na co dzień, 

wiele wątpliwości budzą wskazane powyżej wyjątki od konieczności uzyskiwania zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku. 

Zapłata za pozowanie (w interesującym nas przypadku nie jest brana pod uwagę). 

Wizerunek osoby powszechnie znanej (ten przypadek może mieć zastosowanie) 

Nie potrzebujesz zgody na rozpowszechnianie wizerunku, gdy chodzi o wizerunek osoby 

powszechnie znanej, jeśli ten wizerunek został wykonany w związku z pełnieniem przez tę 

osobę funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. 

W tym przypadku, podstawowe pytanie brzmi, kim jest osoba powszechnie znana. Na pewno 

będą to: 

 aktorzy, 

 muzycy, 

 celebryci, 

 sportowcy, 

 politycy. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że generalnie chodzi o osoby, które wprost lub w sposób 

dorozumiany godzą się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu. 

Ważne jest to, że osoba nie musi być powszechnie znana w skali kraju. Może być powszechnie 

znana tylko lokalnie, np. burmistrz (to nas może dotyczyć).  

Co więcej, wcale nie musi być to celebryta z pierwszych stron gazet. Równie dobrze, może być 

to przedsiębiorca, czy nawet działacz społeczny (to też nas może dotyczyć). 

Uznanie danej osoby za powszechnie znaną, nie wystarcza jeszcze, by przesądzić, że 

rozpowszechnianie jej wizerunku będzie dopuszczalne bez zgody. By dojść do takiego 

wniosku, muszą być spełnione dwa warunki: 

 wizerunek musi być wykonany w związku z pełnioną przez tę osobę funkcją, 

 wizerunek musi być rozpowszechniany w celu relacji z wykonywania tej funkcji. 

Oba przypadki dotyczą naszej sytuacji – studium przypadku to właśnie opis tego co ma miejsce 

w konkretnej sytuacji, a zatem osoby fotografowane są w związku z pełnionymi funkcjami bądź 

realizowanymi zadaniami. 

Oznacza to, że wizerunek osoby powszechnie znanej wykonany w sytuacji prywatnej nie będzie 

mógł być rozpowszechniany bez jej zgody. 
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Oznacza to również, że wizerunek osoby powszechnienie znanej wykonany nawet w związku 

z pełnioną przez tę osobę funkcją, nie będzie mógł być rozpowszechniany w celach innych niż 

informacyjne, a w szczególności w celach komercyjnych. 

Szczegół większej całości 

Nie potrzebujesz zgody na rozpowszechnianie wizerunku, gdy wizerunek danej osoby stanowi 

jedynie szczegół większej całości, takiej jak: 

 zgromadzenie, 

 krajobraz, 

 publiczna impreza. 

Chodzi tutaj o to, by nie blokować możliwości rozpowszechniania zdjęć lub wideo, gdzie 

wizerunek osoby nie ma tak naprawdę większego znaczenia dla tego zdjęcia lub wideo. 

Innymi słowy, zawsze musisz przeprowadzić test, czy obecność danej osoby na zdjęciu / wideo 

ma jakąś większą wartość dla całości, czy też raczej gdyby ją wyeliminować, to nic by się nie 

stało. Jeśli stwierdzisz, że dany wizerunek jest tylko szczegółem większej całości, to możesz 

rozpowszechniać go bez zgody. 

Czym jest rozpowszechnianie? 

Zgoda jest potrzebna na rozpowszechnianie wizerunku. Rozpowszechnianiem jest 

udostępnianie wizerunku w taki sposób, by mogli się z nim zapoznawać inni. 

Należy jeszcze doprecyzować ważną rzecz. Rozpowszechnianie zakłada udostępnianie 

czegoś do z góry nieokreślonego kręgu osób. Zatem jeśli twój przekaz jest ograniczony do 

z góry określonego kręgu osób, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem. 

W każdej zatem sytuacji, gdy udostępniasz cudzy wizerunek tylko i wyłącznie z góry 

określonym osobom, nie musisz martwić się o zgodę. Bo to jeszcze nie rozpowszechnianie. 

Niestety, pomimo znanej grupy odbiorców naszej publikacji zachodzi następująca okoliczność, 

która powoduje, że mamy do czynienia z odbiorcami nieznanymi. Otóż nasza publikacja będzie 

dostępna w biurach LGD, podręcznych biblioteczkach WODR itp. – to już wykracza poza 

definicję „z góry określonym osobom”. 

Poniżej wzór/przykład zgody na opublikowanie wizerunku 

 

 

 

 

 



25 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a  

 

……………………………..………………………………………..…………………………  
Imię (imiona) i nazwisko 

legitymujący się dowodem osobistym  

 
…………………..……………………………………………………………………………  

Numer i seria dowodu osobistego 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w książce pt.: 

Komercjalizacja LGD – studia przypadku w wersji drukowanej i elektronicznej, zgodnie  

z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 

poz. 631 z późn. zm.)  

 

 ……………………                                                        …………….……………………….…  
   Miejscowość i data                                                                                         Czytelny podpis  


