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Metoda case study w rozwoju teorii naukowych
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METODA CASE STUDY W ROZWOJU 
TEORII NAUKOWYCH1

Wprowadzenie

Jednym z głównych zadań realizowanych w postępowaniu badawczym jest zaspo‑
kojenie potrzeb informacyjnych decydenta, które będą pozbawione błędów, co ozna‑
cza, że w możliwe największym stopniu pokryją się z informacjami prawdziwymi. 
Zdefiniowane potrzeby informacyjne powinny przełożyć się na funkcje realizowane 
w ramach badania, które z kolei determinują cel, zakres i przebieg prowadzonego 
postępowania. Spośród często przytaczanych w literaturze przedmiotu funkcji reali‑
zowanych w ramach badań naukowych wyróżnia się [1, s. 16–20]:
a) deskryptywną (dotyczy badania podmiotów, przedmiotów i zdarzeń zachodzących 

na rynku);
b) prognostyczną (odnosi się do przewidywania przebiegu zdarzeń mających nastąpić 

w przyszłości);
c) innowacyjną (wyraża się tworzeniem nowych rozwiązań rynkowych i produk‑

tów);
d) kontrolną (odnosi się do pomiaru skuteczności działań);
e) eksplikacyjną (dotyczy badania zależności mających miejsce na rynku).

Specyficznym przypadkiem funkcji eksplikacyjnej jest poszukiwanie związków 
i prawidłowości, które pozwalają w większym stopniu wyjaśnić badaną rzeczywistość, 
aniżeli dotychczas stosowane teorie naukowe i przyjęte na tej podstawie założenia. 
W tym celu szczególną rolę odgrywają badania o charakterze jakościowym (metody 
jakościowe). Są one stosowane w sytuacji, gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza 

* Dr Paweł Mielcarek – Katedra Marketingu Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
1 Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decy‑

zji numer DEC‑2012/05/D/HS4/01138. Projekt „Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych”, 2013–2016 
(kierownik dr Milena Ratajczak‑Mrozek). Autor jest członkiem zespołu badawczego.

OiK 2014-01.indd   105 30-04-14   12:46:57



106 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2014 (161)

Paweł Mielcarek

na dany temat i dotarcie do sedna problemu, kiedy reprezentatywność wyników jest 
mniej istotna aniżeli poznanie istoty zjawiska. Metody jakościowe pozwalają również 
na obserwację rzeczywistości danego podmiotu i uchwycenie kontekstu, w jakim 
zachodzą badane zależności, co pozwala na wielowymiarową i wielowątkową analizę 
zbieranych informacji.

Spośród metod o charakterze jakościowym, które można wykorzystać dla potrzeb 
rozwoju teorii naukowych, w dalszej części tekstu skoncentrowano się na opisie 
zastosowania case study. Metoda case’owa, czyli studium przypadku, polega na ana‑
lizowaniu i omawianiu prawdziwych sytuacji. Jej rodowód wywodzi się z Harvard 
Business School, gdzie była stosowana jako praktyczna metoda nauczania. Case 
study jest powszechnie stosowana w praktyce gospodarczej oraz różnych naukach 
społecznych, w tym socjologii, psychologii i ekonomii. Niewątpliwie do zalet metody 
case study jako narzędzia, które może posłużyć w procesie rozwoju teorii naukowej, 
należy możliwość zebrania dużej ilości szczegółowych informacji dotyczących złożo‑
nych zależności, co pozwala zrozumieć, opisać i wyjaśnić nieznane dotąd problemy 
[6, s. 125–127].

Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody 
case study dla potrzeb wyłaniania nowych bądź rozwoju istniejących prawidłowości 
i teorii naukowych w badaniach ekonomicznych. W dalszej części artykułu przedsta‑
wiono specyfikę metody case study wraz z jej ograniczeniami oraz zaprezentowano 
trzyetapowy proces postępowania badawczego uwzględniający wykorzystanie metody 
studium przypadku.

1.  Specyfika metody case study

Analizując literaturę przedmiotu, można wyróżnić dwa odmienne podejścia do 
wykorzystania studium przypadku w postępowaniu badawczym: ujęcie wąskie oraz 
szerokie. W ujęciu wąskim głównym celem jest próba przedstawienia uwarunkowań 
podejmowania decyzji lub grupy decyzji przez odpowiedź na pytanie, dlaczego zostały 
podjęte, w jaki sposób zostały wprowadzone oraz z jakim skutkiem [10]. Perspektywa 
ta jest szczególnie istotna, jeżeli zamiarem badacza jest wierne odtworzenie przebiegu 
relatywnie dobrze rozpoznanego zjawiska wraz z czynnikami i uwarunkowaniami 
je kształtującymi.

Natomiast w ujęciu szerokim jest to raczej pewna logika projektowania i wyboru 
strategii odpowiadającej na konkretne potrzeby wyrażone w formie problemów 
badawczych, aniżeli postępowanie zgodne z odgórnie wyznaczonym schematem 
[8, s. 46]. Podejście to jest szczególnie uzasadnione w sytuacji, w której istnieje znacz‑
nie więcej zmiennych aniżeli możliwych do zebrania danych. W takim przypadku 
należy zredukować zbiór uwarunkowań do grupy rozłącznych determinant, które 
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wyjaśniają przebieg danego zjawiska. Jest to zatem podejście adekwatne do zadań 
poznawczych nakierowanych na pogłębienie zasobów wiedzy na temat danego zja‑
wiska, które nie zostało jeszcze w wystarczającym stopniu rozpoznane.

Metoda case study spełnia specyficzne wymagania tej procedury ze względu na 
następujące wyróżniki [2, s. 13–14]:
a) dokładne definicje badanego przedmiotu i hipotezy są wypracowywane i dosko‑

nalone w trakcie badań;
b) wychodzi się z założenia, że metody badań i teorie powinny być dobierane pod 

względem przedmiotu badania; można również modyfikować istniejące metody 
lub opracowywać nowe;

c) dużą wagę przykłada się do kontekstu i konkretnych przypadków przy wyjaśnianiu 
badanego zagadnienia;

d) badacze dążą do uchwycenia doświadczeń, interakcji w ich naturalnym kontekście, 
uwzględniając ich specyfikę;

e) należy zadbać, aby zakres badań był adekwatny do ich przedmiotu, w szczególności 
sposób definiowania i szacowania jakości wyników musi uwzględniać specyfikę 
tego typu badań;

f) badacz sam stanowi istotną część procesu badawczego – przez swój udział w bada‑
niu lub wnoszone doświadczenie, znajomość tematyki.
Równocześnie metoda studium przypadku obarczona jest pewnymi ogranicze‑

niami. Podczas stosowania metody case study mogą wystąpić błędy, czyli różnica 
między wynikiem prawdziwym a wynikiem uzyskanym w postępowaniu badawczym 
[3, s. 55]. Najczęściej występujące błędy to: niedosyt otwartości, komunikatywno‑
ści i neutralności badacza (błąd zbierania danych). Szczególnym zagrożeniem jest 
nadużywanie zaufania osób badanych oraz tendencyjność w gromadzeniu materiału 
badawczego – skupianie się na faktach bliskich stanowisku badacza w określonych 
kwestiach, pomijając wszystko, co mogłoby to stanowisko podważyć [4, s. 32 i nast.]. 
Do pozostałych błędów wynikających z ograniczeń badacza zalicza się błędną inter‑
pretację materiału badawczego, a także wybiorcze przedstawianie wyników badań. 
Natomiast często spotykanym mankamentem metody case’owej, niezwiązanym bez‑
pośrednio z osobą badacza, jest zbyt mała skala prowadzonych badań, co wpływa 
na zawężenie zakresu podmiotowego do zaledwie kilku przypadków (błąd doboru 
próby). W wyniku czego, ze względu na nieprobabilistyczność doboru celowego, 
osiąga się niższą reprezentatywność otrzymywanych danych niż w przypadku badań 
ilościowych wykorzystujących dobór losowy.

Jak zaznaczono we wstępie tekstu, przystępując do realizacji studium przypadku, 
należy rozpocząć od zdefiniowania celu badania, a następnie doboru zakresu przed‑
miotowego i podmiotowego, co ostatecznie zadecyduje o wyborze odpowiednich 
technik i narzędzi badawczych. Spośród źródeł informacji wykorzystywanych w meto‑
dzie case study część nie wymaga bezpośredniego zaangażowania badacza. Jednakże 
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posłużenie się formą wywiadu, bądź obserwacji, może dostarczyć bardziej wartościo‑
wych informacji niż analiza dokumentacji czy materiałów archiwalnych. Wywiad 
jest formą bardziej wymagającą, gdyż wiąże się z bezpośrednim uczestniczeniem 
respondenta jako osoby badanej oraz badacza [4, s. 39]. Do przeprowadzenia wywiadu 
używa się scenariusza rozmowy oraz kwestionariusza wywiadu, na podstawie którego 
zadawane będą pytania. Przygotowanie kwestionariusza wywiadu jest ważnym etapem 
realizacji studium przypadku i wymaga rzetelnego oraz konsekwentnego podejścia 
z uwzględnieniem aspektów, takich jak [3, s. 139–165]:
a) rozpoznanie specyfiki i postawy respondenta;
b) zadbanie o formę graficzną, przejrzystość kwestionariusza oraz zamieszczenie 

instrukcji dla respondenta;
c) dobór pytań, przy czym należy dążyć do jak najmniejszej liczby pytań przy jedno‑

czesnym zachowaniu prostoty formułowania myśli; badacz może dokonać wyboru 
spośród różnych kategorii pytań (otwarte, półotwarte, zamknięte; nakierowujące, 
nienakierowujące; bezpośrednie, pośrednie);

d) właściwa kolejność zadawania pytań, należy stosować zasadę rozpoczynania od 
zagadnień ogólnych i stopniowego przechodzenia do pytań szczegółowych; kwestie 
problematyczne i kontrowersyjne należy umieszczać na końcu kwestionariusza;

e) dobór skali, dostępne są skale alternatywne (dychotomiczne) oraz wieloalterna‑
tywne (skale nominalne, porządkowe, przedziałowe, stosunkowe); wybór skali 
jest ściśle związany z rodzajem wykorzystanych pytań: pytania otwarte pozwalają 
na zebranie większej ilości informacji, ale w odróżnieniu od pytań zamkniętych 
są to pytanie niewyskalowane, co utrudnia interpretację uzyskanych wyników.
Zastosowanie ujęcia szerokiego wykorzystującego metodę case study, jako narzę‑

dzia wyłaniania nowych teorii, wymaga zaplanowania całego postępowania, począw‑
szy od wyboru zakresu przedmiotowego i podmiotowego badania, przez etap zbie‑
rania danych, aż po odpowiednią analizę wyników. Szczegółowy opis tych działań 
przedstawiono w dalszej części tekstu.

2.  Wykorzystanie metody case study w postępowaniu 
badawczym

W literaturze przedmiotu w większości przypadków są przytaczane koncepcje 
projektowania procesu badawczego, które składają się z ciągu logicznie ze sobą 
powiązanych działań (por. rysunek 1). W takim ujęciu zakłada się, że już na etapie 
projektowania badacz dobiera ramy teoretyczne i wynikające z nich założenia, które 
determinują formułowanie hipotez, a także zakres potrzebnych danych, źródła ich 
pozyskania i zastosowane metody [5, s. 137–138].
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Rysunek 1.  Projektowanie procesu badawczego

Potrzeby informacyjne

Problem badawczy

Pytania szczegółowe

Zbieranie odpowiedzi

Analiza i interpretacja danych

Informacje

Formułowanie hipotez

Sprawdzanie hipotez

Projektowanie 
badania

Zastosowanie 
kwestionariusza

Tworzenie 
informacji

Źródło: [3, s. 138].

Zaprezentowane powyżej podejście zasadza się na rozumowaniu dedukcyjnym, 
co oznacza, że wysnute wnioski z przeprowadzonego postępowania w całości będą 
się zawierać w ramach przyjętych uprzednio założeń. Zatem takie podejście do pro‑
jektowania procesu badawczego nie będzie skuteczne w formułowaniu nowej teorii 
naukowej. W tym celu należy posłużyć się wnioskowaniem indukcyjnym, tj. bazują‑
cym na zasadzie wnioskowania od szczegółu do ogółu. W takim przypadku postępo‑
wanie badawcze może być nakierowane  m. in. na weryfikację postawionych hipotez 
zmierzającą do zwiększenia poziomu poznawczego przez dążenie do przedstawienia, 
potwierdzenia i ugruntowania nowej teorii czy prawa. W tym podejściu konieczne 
jest zgromadzenie rozbudowanej bazy informacji, którą można uzyskać przez badania 
jakościowe (w tym  m. in. obserwację uczestniczącą, wywiad pogłębiony, metodę stu‑
dium przypadku). Przebieg procedury wyłonienia, sformułowania i weryfikacji praw 
naukowych lub nowej teorii w oparciu o metodę case study został przedstawiony na 
poniższym rysunku i obejmuje trzy powiązane ze sobą etapy (por. rysunek 2):
a) projektowanie badania,
b) przygotowanie, zbieranie i analizę danych,
c) analizę wyników i wnioskowanie.
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Rysunek 2.  Zastosowanie metody case study w rozwoju teorii naukowej
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z case study

Przygotowanie
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teorii

Przygotowanie
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Raport
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wujący case
study

Źródło: opracowanie na podstawie [11, s. 50].

W procesie tym szczególnie istotna jest pętla zaznaczona przerywaną linią, która 
oznacza powtarzanie sekwencji działań (obejmujących wybór przypadków, projekto‑
wanie protokołu, realizację case studies) do czasu uzyskania zakładanych wyników, 
czyli rozwoju teorii.

2.1.  Etap projektowania

W pierwszym etapie projektowania badania należy uwzględnić szereg następu‑
jących działań:
a) Zdobycie/rozwinięcie odpowiednich umiejętności przez badacza, w tym przy‑

gotowanie się do przeprowadzenia konkretnego badania. Nie należy zakładać, 
że badania te należą do łatwych, gdyż opierają się na zwykłej rozmowie i obser‑
wacji, w większości sytuacji dodatkowym czynnikiem utrudniającym realiza‑
cję zadania jest brak powtarzalnych procedur do zastosowania i konieczność 
indywidualnego podejścia do każdego przypadku. W związku z tym nie istnieje 
gotowa i zamknięta lista cech, jakimi powinien charakteryzować się badacz case 
studies. Można natomiast wskazać pożądane umiejętności, które przyczyniają się 
do pomyślnej realizacji badania:
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 umiejętność zadawania odpowiednich pytań i właściwej interpretacji uzyska‑ �

nych odpowiedzi;
słuchanie, rozumiane jako odbieranie informacji nieobarczonej przez indy‑ �

widualne preferencje badacza (w sferze ideologii, uprzedzeń);
elastyczność i umiejętność reagowania w zależności od bieżących potrzeb; �

przyswojenie i poznanie specyfiki badanej problematyki/zjawiska/instytucji,  �

niezależnie czy mamy do czynienia z fizycznym podmiotem (np. organizacją), 
czy też pewnymi zjawiskami lub relacjami między nimi zachodzącymi;
bezstronność w trakcie prowadzonego postępowania, w szczególności unikanie  �

podążania za założeniami wynikającymi z przyjętych ram teoretycznych.
b) Przygotowanie protokołu badania; działanie to przez odpowiednie przygotowanie 

i przewidywanie możliwych do wystąpienia sytuacji pozwoli na zmniejszenie 
niepewności i niwelowanie potencjalnych ryzyk. Poszczególne części protokołu 
są opracowywane przez konkretne osoby należące do zespołu badawczego, 
następnie zostają poddane wspólnej ocenie podczas spotkania. Pozwala to na 
zachowanie wyższego poziomu obiektywizmu, wychwycenie błędów popełnio‑
nych przez poszczególne osoby oraz zapoznanie się wszystkich osób z treścią 
protokołu.

 Przykładowy protokół powinien zawierać:
ogólne informacje dotyczące projektu case study (cel, istotę, zakres, zgroma‑ �

dzone informacje związane z badaniem);
procedury zapewniające fizyczną możliwość realizacji działań (listy pole‑ �

cające, zgody na realizację badania i dostęp do określonych organizacji lub 
informacji);
kwestionariusz z pytaniami (z miejscami pozostawionymi na zapisywanie  �

danych oraz opatrzonymi informacjami wskazującymi na potencjalne źródła 
uzyskiwanych odpowiedzi);
wskazówki dla przygotowania raportu z case study (dotyczące formatu danych,  �

wykorzystanych w trakcie badania dokumentów, bibliografii).
c) Wybór i pozyskanie wstępnych informacji o przedmiocie badania. W odniesie‑

niu do zakresu podmiotowego, ze względu na ograniczone zasoby, w większości 
badań case study stosuje się dobór celowy. Jest to niereprezentatywny i bazujący 
na subiektywnej ocenie wybór badanych przypadków. Należy jednak zauważyć, 
że badacz powinien dążyć do równoczesnej realizacji dwóch celów: osiągnięcia 
możliwie wysokiego poziomu reprezentatywności oraz użyteczności dobranych 
przypadków dla potrzeb eksplikacyjnych badanego zjawiska. Natomiast wstępne 
rozpoznanie podmiotu badania powinno zagwarantować, że badany przypadek 
dostarczy pożądanych informacji. Jest to szczególnie istotne w tych badaniach, 
w których próbka nie jest liczna, a każda z uzyskanych odpowiedzi istotnie wpływa 
na ostateczne wyniki i wysnute wnioski.
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d) Realizacja pilotażowego badania case study. Jednym z powodów wykonania tego 
działania jest dopracowanie protokołu i kwestionariusza badania. W takim przy‑
padku wybiera się podmiot o dogodnej dla badacza lokalizacji oraz przychylnym 
nastawieniu co do udziału w tego typu zadaniu. Innym podejściem jest wybranie 
najbardziej złożonego przypadku jako testu poprawności przygotowanych badań.

2.2.  Etap zbierania i analizy danych

Działania w tym etapie obejmują zbieranie danych i analizę źródeł informacji 
wykorzystanych w poszczególnych studiach przypadku oraz wykonywanie raportów 
dla każdego z case study.

Podstawowym krokiem etapu zbierania danych jest wybór źródeł informacji, 
które zostaną wykorzystane w metodzie case study. W ramach case study badacz ma 
do dyspozycji [5, s. 1989]: dokumenty, materiały archiwalne, wywiady, bezpośrednie 
obserwacje, obserwacje uczestniczące, przedmioty fizyczne. Poszczególne źródła 
mają charakter komplementarny, i w związku z tym nie można ich jednoznacznie 
uszeregować z punktu widzenia wartości dostarczanych informacji (zob. tabela 1).

Tabela 1.  Źródła informacji – mocne słabe strony

Źródło: informacji Silna strona Słaba strona

dokumenty –  niezmienne – można powtarzać analizę
–  obiektywne – nie są rezultatem case 

study
–  szczegółowe – zawierają konkretne dane 

i fakty (nazwiska, daty, wartości)
–  zakres – obejmują długi okres czasu, 

wiele zjawisk

–  ograniczona dostępność
–  ograniczona obiektywność – jeśli 

dokumenty są niekompletne
–  ograniczona wiarygodność – jeśli autor 

dokumentu jest nieznany

materiały archiwalne –  jw.
–  dokładne i o charakterze ilościowym

–  jw.
–  dostępność ze względu na istotność

wywiady –  skoncentrowane bezpośrednio na 
temacie case study

–  zapewniające dogłębną analizę

–  stronniczość w wyniku błędnie 
skonstruowanego kwestionariusza 
pytań

–  ograniczony zwrot informacji
–  sugerowanie odpowiedzi ze strony 

badacza

bezpośrednie 
obserwacje

–  możliwość stosowania w czasie 
rzeczywistym

–  uchwycenia kontekstu badanego zjawiska

–  czasochłonne
–  wybiórcze
–  wpływ badacza – obserwowane 

zdarzenia mogą być zniekształcone 
przez udział badacza

–  kosztochłonne

obserwacje 
uczestniczące

–  jw.
–  wgląd w zachowania międzyludzkie

–  jw.

przedmioty fizyczne –  wgląd w aspekty kulturowe
–  obserwacja stosowanej technologii

–  wybiórczość przekazywanych informacji
–  ograniczona dostępność

Źródło: opracowanie na podstawie [11, s. 86].
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Zbierając informacje, należy uwzględnić założenia wpływające na jakość uzyski‑
wanych danych. Im więcej źródeł informacji pokrywających się wzajemnie, tym bar‑
dziej wiarygodne dane udaje się uzyskać. Rezultatem etapu pozyskiwania informacji 
powinno być stworzenie bazy danych danego studium przypadku. Jest to zbiór 
informacji odnoszących się do pojedynczego badania, a nie raport podsumowujący 
całość postępowania. Krok ten umożliwia dokładne określenie źródła analizowanej 
informacji, co jest istotne na późniejszym etapie realizacji postępowania. Ostatnim 
z istotnych założeń zapewniających jakość i wiarygodność zebranych informacji jest 
zachowanie łańcucha dowodów, który zapewni związek między zadanymi pytaniami, 
uzyskanymi odpowiedziami i wyciągniętymi wnioskami.

2.3.  Etap wnioskowania

Etap ten zawiera sprawdzanie, kategoryzowanie, testowanie i wszelkie działania 
związane z przetwarzaniem informacji jakościowych i ilościowych zmierzających do 
realizacji celu badania. Na tym etapie techniki i narzędzia wykorzystane przez badaczy 
powinny odpowiadać założeniom przyjętym na początku badania, które wskazują co, 
jak i kiedy powinno zostać poddane wnioskowaniu. Dodatkowo w procesie wniosko‑
wania należy uwzględnić przesłanki wynikające z nowych koncepcji kształtujących 
się na bazie alternatywnych teorii oraz wyników uzyskiwanych w trakcie realizacji 
case studies.

Zakłada się, że spośród grupy dostępnych metod w procesie analizowania wyni‑
ków cztery pierwsze powinny być stosowane w każdym badaniu wykorzystującym 
case study [11, s. 109]:
a) Dopasowanie do wzorca. Zakłada porównanie uzyskanych wyników empirycznych 

do wcześniej przygotowanej projekcji wynikającej z przedwiedzy badacza. Jeśli 
uzyskany wynik pokrywa się ze wzorcem, wzmacnia on wiarygodność uzyskanych 
wyników. Można również zastosować analizę porównawczą między dominującą 
a alternatywną teorią.

b) Budowanie wyjaśnień. Jest to technika zbliżona do wyżej opisanej, ale zakłada 
tworzenie wzorca w miarę postępu prac – wyjaśnienia przebiegu zjawisk w oparciu 
o uzyskane informacje. Założeniem tego podejścia jest wskazanie na podsta‑
wie zaobserwowanych przesłanek i zależności nowych obszarów badawczych. 
W większości przypadków zgromadzone zmienne mają wieloaspektowy i złożony 
charakter, co utrudnia realizację postępowania.

c) Analizowanie serii danych. Podejście to częściej jest stosowane w przeprowa‑
dzaniu eksperymentów ze względu na możliwość analizy skomplikowanych 
i wielowątkowych zjawisk. Stosowanie tej techniki w analizie wyników case study 
powinno odzwierciedlać zależności między czynnikiem sprawczym a efektami 
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realizacji. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie błędnej interpretacji badanego 
zjawiska.

d) Modele logiczne. Bazują na podobnych jak w przypadku analizy serii danych 
założeniach dotyczących związków przyczynowo ‑skutkowych. Wyróżnikiem jest 
dążenie do zamiany zmiennych zależnych w zmienne niezależne przez tworzenie 
cykli [7, s. 156–176]. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia w przypadku analizy 
zależności utrzymujących się przez dłuższy okres.

e) Synteza z wieloprzypadkowych case study. Może być stosowna w sytuacji wykorzy‑
stania co najmniej dwóch studiów przypadku. Pozwala na wyciąganie wniosków 
o wyższym poziomie wiarygodności ze względu na potwierdzenie wyników z wielu 
źródeł. Zastosowanie metody może zostać poprzedzone przeprowadzeniem poje‑
dynczego studium przypadku, z którego wyniki później zostaną uwzględnione 
w ostatecznej analizie. W przypadku interpretacji wyników z wielu przypadków 
jest wskazane zastosowanie metod ilościowych.
Zadaniem zamykającym etap wnioskowania jest stworzenie raportu podsumowu‑

jącego, w którym zostanie dokonane przetworzenie zebranych wniosków w spójną 
formę. Przygotowując raport, powinno uwzględniać się odbiorcę dokumentu, zawarcie 
niezbędnych elementów w jego strukturze, a także akceptację przez strony zaintere‑
sowane (np. przebadane organizacje).

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie zastosowania metody case study 
dla potrzeb wyłaniania nowych bądź rozwoju istniejących prawidłowości i teorii 
naukowych w badaniach ekonomicznych. Należy zauważyć, że ze względu na różne 
poziomy analizy (poziom mikro, mezo i makro) oraz specyfikę zagadnień podej‑
mowanych w naukach ekonomicznych istnieje znacząca trudność w opracowaniu 
jednego uniwersalnego schematu postępowania, który jednocześnie cechowałby się 
wysokim poziomem utylitarności, szczegółowości i niezawodności. Dodatkowym 
wyzwaniem ze względu na charakter tego typu postępowania jest brak możliwości 
wykorzystania doświadczeń i wiedzy badaczy zdobytych w uprzednio realizowanych 
projektach.

W związku z powyższym, stosując opisany proces postępowania oraz mając na 
uwadze dążenie do uzyskania wyników w możliwie najmniejszym stopniu obarczo‑
nych błędami, należy:
a) podkreślić konieczność odpowiedniego przygotowania badacza, zarówno pod 

kątem merytorycznym, jak i specyficznych umiejętności niezbędnych do realizacji 
zaplanowanych działań;
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b) dokonać wszelkiej staranności na etapie projektowania badania, przez odpowiedni 
dobór zakresu przedmiotowego i podmiotowego do celu badania, a także właści‑
wego wyselekcjonowania narzędzi i metod badawczych, co pozwoli na zwiększenie 
wiarygodności uzyskanych informacji;

c) dążyć do weryfikacji zdobywanych informacji przez uwzględnienie możliwie dużej 
liczby podmiotów objętych badaniami, a także zapewnić równoczesne korzystanie 
z wielu alternatywnych źródeł informacji;

d) konfrontować wyniki prac na każdym z etapów procesu badawczego, zarówno 
z członkami zespołu badawczego, jak i osobami niezaangażowanymi bezpośrednio 
w prowadzone postępowanie;

e) wykorzystać uzyskane wnioski z metody case study dla realizacji badań o cha‑
rakterze ilościowym, co pozwoli na uzyskanie informacji o wyższym poziomie 
reprezentatywności i podda nowo sformułowane koncepcje kolejnej weryfika‑
cji.
Przedstawiony w tekście trzyetapowy proces postępowania badawczego bazujący 

na wykorzystaniu metody case study w rozwoju teorii naukowych tworzy ramy postę‑
powania, które w zależności od specyficznych potrzeb powinny zostać rozwinięte 
i doprecyzowane. Szczególną uwagę należy poświęcić zagadnieniom związanym 
z przygotowaniem kwestionariusza wywiadu oraz etapem wnioskowania.
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METODA CASE STUDY W ROZWOJU TEORII NAUKOWYCH

Streszczenie

W tekście przedstawiono uwarunkowania stosowania metody case study dla potrzeb rozwoju 
teorii naukowych w ekonomii. Wykorzystana metoda studium przypadku polega na anali‑
zowaniu i omawianiu prawdziwych, często najbardziej aktualnych zjawisk gospodarczych. 
Dzięki możliwości pozyskania szczegółowych informacji dotyczących złożonych zależności 
analiza przypadku pozwala zrozumieć, opisać i wyjaśnić problem za pomocą nowych związków 
przyczynowo ‑skutkowych. W dalszej części artykułu przedstawiono specyfikę metody case’owej 
oraz opisano jej wykorzystanie w procesie badawczym uwzględniającym projektowanie 
postępowania, zbieranie i analizę danych oraz etap wnioskowania. Przedstawiona koncepcja 
stanowi ramy porządkujące pracę badacza, ale nie wyeliminuje potrzeby indywidualnego 
podejścia do każdego badanego przypadku.

Słowa kluczowe: case study, studium przypadku, teoria naukowa, 
metoda, metodologia
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THE METHOD OF CASE STUDY IN THE DEvELOPMENT OF 
SCIENTIFIC THEORY

Abstract

This article presents how to implement the case study method for the process of development 
of scientific theories in economics. Case study method allows analyzing and discussing the 
real and often the most recent economic phenomena. With the ability to obtain detailed 
information about the complex relationships, case study method let us understand, describe 
and explain the problem from a new research perspective. In this paper there are present some 
specifics of case study method and also its implementation in a three ‑step research process, 
which consists of: design of the procedure, data collection and analysis and inference stage. 
That concept provides a framework for researchers to work with but will not eliminate the 
need of an individual approach to each examined case.

Key words: case study, a scientific theory, method, methodology
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