
   

 

 
 
 

POTENCJAŁ ROZWOJOWY MIASTA I POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY 

SCENARIUSZ WYWIADU GRUPOWEGO Z LOKALNYMI LIDERAMI 

 

 

WPROWADZENIE   

(5 minut) 

▪ Przywitanie, przedstawienie się moderatora  

▪ Informacja kto zainicjował to spotkanie, na czyje zlecenie  

▪ Informacja czego ono dotyczy (ogólnie)  

▪ Informacja do czego posłużą wyniki  

▪ Informacja ile czasu potrwa spotkanie (około 2 godziny) 

▪ Informacja na temat sposobu gromadzenia danych (informacja o nagrywaniu) i zaprezentowania 

wyników opinii publicznej (anonimowość uczestników)  

▪ Prośba o przedstawienie się członków spotkania 

  

 

CZĘŚĆ I.  MIASTO, JEGO POTENCJAŁY I PROBLEMY ROZWOJOWE  

(45 minut) 

 
1. Zacznijmy od tego jaki jest obraz miasta?  

 
[pytania pomocnicze: 1.1. Jakie można usłyszeć wśród mieszkańców powiedzenia, powtarzające się 
wypowiedzi na temat miasta? 1.2. Jakie według Państwa funkcjonują stereotypy dotyczące miasta?  
1.3. Czy są jakieś charakterystyczne produkty miasta, osoby, miejsca?] 

 
2. Co wie a co powinien wiedzieć o MIEŚCIE [wpisz nazwę miasta] mieszkaniec stolicy 

województwa? 

 
[pytania pomocnicze: 2.1. Czy osoby są zorientowane, gdzie to miasto leży? 2.2. Jakie mają 
skojarzenia: pozytywne, negatywne? 2.3. Jeżeli nie ma żadnych skojarzeń dotyczących miasta albo są 
one pejoratywne, to jakimi argumentami „obronicie” Państwo swoje miasto?] 

 
3. Dla kogo to miasto jest dobrym miejscem do życia? Komu mieszka się tu wygodnie a 

komu najtrudniej, dlaczego? 

 

4. Co jest głównym potencjałem miasta?  

 

[pytania pomocnicze: 4.1. Co napędza rozwój miasta? 4.2. Co skłania do mieszkania w nim?  4.3. Na ile 
ten potencjał będzie aktualny za 10 lat?] 

 

 

 



   

 

 

 

 

5. Co jest głównym problemem miasta? 

 

[pytania pomocnicze: 5.1. Co hamuje rozwój miasta? 5.2. Co skłania mieszkańców do wyjazdu?]   

 

6. Jaka zmiana, która dokonała się w ostatnich 10 latach w mieście była najważniejsza? 

[pytania pomocnicze: 6.1. Jaka inwestycja w ostatnich 10 latach była kluczowa i dlaczego? 6.2. Co się 
zmieniło wśród mieszkańców?] 

  
7. Jaka zmiana powinna się dokonać w ciągu następnej dekady? 

 
[pytania pomocnicze: 7.1. Jaka kluczowa inwestycja powinna zostać zrealizowana i dlaczego? 7.2. Co 
powinno się zmienić wśród mieszkańców] 

 
8. Kogo miasto powinno zaprosić do zamieszkania w nim?  

 

[pytania pomocnicze: 8.1. Jakie grupy można pozyskać dla miasta, np. studentów, mieszkańców 
okolicznych wsi, sąsiednich miast (których?), obcokrajowców? 8.2. Czym miasto powinno zachęcić te 
grupy żeby tu zamieszkały?] 

     

 

 CZĘŚĆ II.  LUDZIE, INSTYTUCJE i WSPÓŁPRACA  

(1 godzina 15 minut) 

 

CZĘŚĆ II. A. OBLIGATORYJNA  

(45 minut) 

 

9. Rozmawialiśmy o tym jakie zmiany powinny się dokonać w najbliższym czasie. Jak 
mogą Państwo się w nie włączyć?  

 
[pytania pomocnicze: 9.1. Jakimi zasobami mogą Państwo dzielić się z miastem i innymi podmiotami, 
np. wiedzą, specjalistami, infrastrukturą, sprzętem itd.? 9.2. Przez jakie działania mogą się Państwo 
włączyć w proces zmiany np. szkolenia, doradztwo, koordynacja działań, pozyskiwanie funduszy, 
promocja itd.?] 

 
10. Jakie przedsięwzięcia realizują Państwo wspólnie między sobą i z miastem?  

 
[pytanie pomocnicze: 10.1. Czy mają Państwo ustalone wspólne cele?] 

 
11. W jaki sposób te przedsięwzięcia Państwo realizują? 

 
[pytanie pomocnicze: 11.1. Przez informowanie, dzielenie zasobów, udział w gremiach opiniujących, 
organizację wspólnych spotkań, szkoleń, udział w projektach partnerskich] 

 

 



   

 

 

 

 

12. Gdzie szukają Państwo partnerów do swoich przedsięwzięć?  

 

[pytania pomocnicze: 12.1. Czy mają Państwo stały zasób partnerów, z którymi współpracują? 12.2. 
Czy szukają Państwo partnerów do przedsięwzięć w mieście czy poza nim? 12.3. Czy w 
poszukiwaniach pomaga miasto? Jeżeli tak, to kto w urzędzie/instytucji?] 

 
13. Jakie wyzwania stoją przed Państwa instytucjami / organizacjami?  

 
[pytania pomocnicze: 13.1. Jakie wyzwania stoją przed Państwa instytucjami/organizacjami w 
kontekście funkcjonowania instytucji/organizacji, które Państwo reprezentują? 13.2. Jakie wyzwania 
stoją przed Państwa instytucjami/organizacjami w kontekście zmian w mieście o których Państwo 
mówili?  
Należy dopytać o szczegóły: jeżeli brakuje środków finansowych, to na co, jeżeli współpracy, to z kim 
itd.?] 

 

14. Czy jest jeszcze coś co nie zostało poruszone a jest istotne dla omawianego tematu? 

 
 

 

Dziękuję za spotkanie. 

 

 

CZĘŚĆ II. B. FAKULTATYWNA  

(30 minut) 

 

Prowadzący odczytuje następujący tekst prezentujący hipotetyczną sytuację:  

Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Nieoczekiwanie miasto otrzymuje tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury 2021. Jest to dziejowa szansa dla miasta, ale wymaga 

olbrzymiej mobilizacji wszystkich środowisk i instytucji w mieście na różnych poziomach.   

Następnie zadaje pytania: 

 

15. Jak włączą się Państwo w inicjatywę? 

15.1. Jaka jednostka w mieście mogłaby być koordynatorem takiego przedsięwzięcia? 

15.2. Kogo zaproszą Państwo do współpracy? 

15.3. Jak zorganizują Państwo współpracę? 
15.4. Jakimi zasobami są Państwo w stanie się podzielić? 

15.5. Jakie środowiska najłatwiej byłoby włączyć w to przedsięwzięcie?  

15.6. Co będzie najtrudniejsze w realizacji tego przedsięwzięcia? 

15.7. Gdzie Państwo widzą mocne punkty we współpracy z miastem i między partnerami przy realizacji 

tego przedsięwzięcia? 

15.8. Gdzie będą Państwo poszukiwać funduszy na jego realizację? 

 



   

 

KONIEC 


