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Abstrakt. Przedstawiono przykład wykorzystania Analitycznego Procesu Sieciowego do  wyboru pakietu rolno-
środowiskowego w wybranym gospodarstwie rolnym. Procedura ta należy do grupy wielokryterialnych metod 
wspomagających podejmowanie złożonych decyzji, jednak znajduje również zastosowanie w innych obszarach.
Zbudowano dwa główne modele, w kontekście których dokonano wielu porównań elementów składowych pa-
rami. Były to modele ANP „korzyści” i „kosztów”. W ramach każdego z nich wyróżniono po cztery klastry, a te 
z kolei zbudowane zostały z subkryteriów. Najistotniejszym klastrem były rozpatrywane alternatywnie pakiety.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że do najważniejszych subkryteriów należą: wysokie 
wymogi, mniejsze nakłady czasu i pracy oraz brak kolidacji z dotychczasowym systemem gospodarowania. 
Wariant, który uzyskał najwyższą wagę w rozpatrywanym przykładzie, to ochrona gleb i wód. Natomiast 
najmniej korzystne z punktu widzenia decydenta okazałoby się wdrożenie rolnictwa ekologicznego.  

Wstęp
Kraje Unii Europejskiej (UE) wspierają rozwój rolnictwa pod kątem zwiększania produkcji 

i nowych technologii, ale również podejmują przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, 
realizowane przez wspieranie terenów cennych przyrodniczo lub promocję rolnictwa ekologicz-
nego. Kierując się tymi założeniami wdrożono tzw. program rolnośrodowiskowy, którego cele 
koncentrują się wokół czterech głównych filarów:
 – wspieranie zrównoważonego systemu gospoda-

rowania, 
 – dbanie o utrzymanie cennych przyrodniczo ob-

szarów o charakterze rolniczym,
 – ochrona gleb i wód,
 – ochrona lokalnych ras zwierząt, które są zagrożone 

oraz lokalnych odmian roślin 
Płatności te funkcjonują w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW 2007-2013) i są w pełni finansowane ze 
środków unijnych. Liczba gospodarstw rolnych, które 
skorzystały z tej formy wsparcia w latach 2008-2011 
systematycznie wzrastała. W 2012 r. wydano łącznie 
72 600 decyzji na kwotę około 656 mln zł (rys. 1).

Zaprezentowane dane dotyczą całości programu, należy jednak zauważyć, że jest on podzie-
lony na dziewięć pakietów, a z kolei te na odpowiednie warianty. Różnią się one od siebie przede 
wszystkim wymogami oraz wysokością dopłat. Z punktu widzenia właściciela gospodarstwa 
rolnego przystąpienie do odpowiedniego pakietu wymaga przeanalizowania wszystkich poten-
cjalnych korzyści oraz strat. Jedną z metod wspomagających podejmowanie tego typu decyzji 
jest Analityczny Proces Sieciowy (ANP).

Rysunek 1. Liczba wydanych decyzji w 
ramach działania PROW 2007-2013
Figure 1. Number of decisions in action RDP 
for 2007-2013
Źródło: obliczenia własne na podstawie 
danych ARiMR
Source: own study based on ARiMR data
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Celem artykułu było zaaplikowanie metody ANP do wyboru jednego z trzech rozpatrywanych 
pakietów rolnośrodowiskowych. Niestety w przedstawionym przykładzie nie ma możliwości 
oceny efektywności zastosowania tej metody, ze względu na to, iż rezultaty wdrożenia wybranego 
pakietu mogą być rozpatrywane jedynie w perspektywie długoterminowej.

Materiał i metodyka badań
Analityczny Proces Sieciowy – ANP (Analytic Network Process) to jedna z  metod wspomagają-

cych podejmowanie decyzji o charakterze złożonym. Można stwierdzić, że stanowi pewne udosko-
nalenie Analitycznego Procesu Hierarchicznego – APH, gdyż występuje wiele podobieństw, jednak 
ANP pozwala na dogłębniejsze przeanalizowanie problemu decyzyjnego. Twórcą obu metod jest 
amerykański profesor Thomas L. Saaty, wykładowca Uniwersytetu w Pittsburgu (USA). Procedura 
AHP została opracowana na początku lat 70. XX wieku, natomiast ANP kilka lat później. W celu 
opisania możliwie najdokładniej problemu decyzyjnego buduje się dla niego tzw. strukturę sieciową. 
Jest to jedna z podstawowych cech odróżniających tę metodę od AHP, w której buduje się struktury 
hierarchiczne w sposób liniowy, począwszy od celu głównego do wyszczególnionych scenariuszy. 
W przypadku ANP konstruuje się się kilka odrębnych modeli, które tworzą tzw. sub-sieci. Najczę-
ściej spotykane to: „korzyści” (B – benefits), „kosztów” (C – costs), „szans” (O – opportunities) i 
„ryzyka” (R – risks). W każdym z modeli zazwyczaj wyróżnia się komponenty, a w ramach nich 
subkryteria. Pomiędzy elementami mogą zachodzić pewne zależności, co symbolizuje się strzałkami, 
np. strzałka z A do B oznacza zewnętrzną zależność elementów z B do A. Jeśli strzałka skierowana 
jest również w przeciwnym kierunku  występuje tzw. sprzężenie zwrotne [Adamus, Gręda 2005].

 Innym rodzajem zależności występującej w tego typu modelach jest zależność wewnętrzna, 
oznaczająca korelację pomiędzy elementami występującymi w ramach jednego komponentu. 
Należy jednak pamiętać, że wspomniane modele pełnią jedynie rolę kryteriów kontrolnych, które 
służą właściwemu zrozumieniu problemu [Gręda 2010].

W kolejnym kroku należy dokonać szeregu porównań parami wszystkich elementów składa-
jących się na subsystemy. Najpierw buduje się macierze porównań dla klastrów, umieszczając je 
kolejno pionowo po stronie lewej oraz u góry w wierszu. Następnie w analogiczny sposób umiej-
scawia się elementy, z których zbudowane są komponenty, tj. subkryteria i warianty. Porównań 
tych elementów dokonuje się mając na uwadze ich wpływ na pozostałe składowe modelu, co 
symbolizują strzałki. Analizy dokonuje się zgodnie z zasadą, który element z dwóch rozpatrywa-
nych wpływa na element po przeciwnej stronie i o ile w większym stopniu [Parlińska, Pietrych 
2012]. Wykorzystuje się do tego fundamentalna skalę Saaty`ego (punktacja 1-9).

Po dokonaniu wszystkich porównań należy obliczyć wartości priorytetów. Na podstawie 
supermacierzy obliczone są wagi określające wpływ elementów jednego komponentu na drugi. 
W ten sposób powstaje nieważona supermacierz, która jest zbudowana z priorytetów lokalnych. 
W kolejnym kroku mnoży się wszystkie elementy otrzymanej wcześniej macierzy przez war-
tości priorytetu odpowiedniego kryterium kontrolnego (powstaje ważona supermacierz, której 
kolumny sumują się do jedności). Następnie należy ją podnieść do kolejnych potęg, co pozwala 
na uwzględnienie wszystkich możliwych korelacji zachodzących w sieci. Procedura ta zmierza 
do macierzy, w której wszystkie kolumny są identyczne. Wspomniane obliczenia można wykonać 
przy użyciu programu Super Decisions.

Syntezy otrzymanych wyników dokonuje się przy użyciu jednej z dwóch metod: multiplika-
tywnej formuły matematycznej lub addytywno-negatywnej formuły matematycznej. Pierwszą 
z nich wykorzystuje się w przypadku, gdy wszystkie kontrolne kryteria mają taką samą wagę i 
wyraża się wzorem: BO/CR. Wariant z najwyższym priorytetem uważany jest za najkorzystniejszy. 
Drugi sposób wymaga budowy odrębnej struktury hierarchicznej. Najważniejszym jej elementem 
są tzw. strategiczne kryteria (mogą również zostać uwzględnione subkryteria), pod kątem których 
ocenia się znaczenie korzyści (b), szans (o), kosztów (c) oraz ryzyka (r). Struktura ma budowę 
analogiczną do tych wykorzystywanych w metodzie AHP, jednak najniższy poziom stanowią nie 
warianty decyzyjne, lecz wspomniane cztery kryteria strategiczne [Saaty 1999].
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Tabela 1. Porównanie trzech pakietów
Table 1. Comparison of the three packeges
Pakiet/
Package

Rolnictwo zrównoważone
(wariant „Zrównoważony 
system gospodarowania”)/

Sustainable agriculture 
(Select „Sustainable 

management system”)

Rolnictwo ekologiczne
(wariant „Uprawy rolnicze 

bez certyfikatu zgodności”)/
Organic farming (Select 

„Agricultural crops without a 
certificate of conformity”)

Ochrona gleb i wód
(wariant „Międzyplon 

ozimy”)/Soil and water 
protection (Select „Poon 

winter”)

Opis/
Characteristic

Racjonalne wykorzystanie 
zasobów, ograniczenie 
negatywnego wpływu na 
środowisko, prawidłowy 
dobór i następstwo roślin, 
gospodarowanie w oparciu 
o plan nawozowy

Dotyczy gospodarstw 
przestawiających się na 
produkcję ekologiczną oraz 
gospodarstw ekologicznych 
posiadających certyfikat

Zapobieganie 
zanieczyszczeniu wód 
oraz erozji gleb poprzez 
wprowadzanie takich 
działań jak stosowanie 
zasiewów między dwoma 
plonami głównymi

Cel/Aim
Promowanie 
zrównoważonego systemu 
gospodarowania

Promowanie ekologicznego 
systemu gospodarowania

Odpowiednie użytkowanie 
gleb i ochrona wód

Wymogi/ 
Requirements

- pakietem objęte jest całe 
gospodarstwo,
-  prawidłowy dobór i 
następstwo roślin (w 
zmianowaniu min. 3 grupy 
roślin),
- opracowanie corocznego 
planu nawozowego,
- niestosowanie osadów 
ściekowych, obsada 
zwierząt nieprzekraczająca 
1,5 DJP/ha,
- maksymalna dawka azotu 
150 kg/ha na gruntach 
ornych i 120 kg/ha na 
trwałych użytkach zielnych.

- szereg wymogów 
określonych w ustawie o 
rolnictwie ekologicznym,
- uprawa roślin zgodnie z 
najlepszą wiedzą i kulturą 
rolną,
- przeznaczenie zbiorów 
na produkcje pasz 
ekologicznych, przekazanie 
do innych gospodarstw lub 
inne wykorzystanie.

- siew roślin poplonowych 
do końca września,
- pod międzyplon 
stosowanie tylko nawozów 
naturalnych,
- niestosowanie ścieków 
i osadów ściekowych na 
międzyplon,
-  wznowienie zabiegów 
agrotechnicznych od 1 
marca,
- przyoranie biomasy 
poplonowej.

Płatności [zł/
ha]/ Payments 
[PLN/ha]

360 800 420

Źródło: jak na rys. 1
Source: se fig. 1

W ramach programu zostało wyróżnionych 9 pakietów rolnośrodowiskowych, a każdy z 
nich podzielono na warianty. Dokonano analizy porównawczej trzech wybranych pakietów, tj.: 
rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego oraz ochrony gleb i wód. Charakterystyki dokonano 
pod kątem celów, wymogów oraz wysokości płatności (tab. 1).

Problem decyzyjny polegał na wyborze najkorzystniejszego pakietu. W efekcie wybór ten 
powinien przyczynić się do realizacji głównego celu, jakim była redukcja kosztów oraz popra-
wa efektywności gospodarstwa.  W związku z tym zbudowano dwie struktury sieciowe ANP: 
„korzyści” i „kosztów”. W ramach każdej z nich wyróżniono po cztery klastry: ekonomiczny, 
organizacyjny, produkcyjny oraz warianty decyzyjne, a te podzielono na subkryteira (rys. 2 i 3). 

Przedmiotem badań było gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha, specjalizujące się w cho-
wie bydła mlecznego. Jedynym źródłem dochodu jest produkcja mleka, wszystkie uprawy były 
przeznaczane na paszę dla zwierząt. W gospodarstwie na koniec wiosny nie było zapasów. Jest 
ono dobrze wyposażone w sprzęt rolniczy do uprawy i zbioru zbóż, siania, sianokiszonki, słomy. 
Rolnik korzysta jedynie z usług przy siewie oraz koszeniu kukurydzy na kiszonkę (posiada trzy 
własne ciągniki).Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:
 – 60% grunty orne (w tym około 10% zboża ozime, 30% zboża jare, 20% kukurydza),
 – 40% trwałe użytki zielone.
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Rys. 3. Sieć ANP „korzyści”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiczny/Economy: 
1) wysokość płatności/the 
amount of payments 
2) mniejsze koszty  nawożenia/ 
lower costs fertilization 
3) możliwość sprzedaży 
produktów po wyższej cenie/ 
the ability to sell products at a 
higher price 
 

Produkcyjny/Production: 
1) brak znaczących kolidacji  
 z dotychczasowym systemem/no 
conflict with existing farming system 
2) możliwość dywersyfikacji produkcji/ 
to diversify production 
3) mniejsze nakłady czasu i pracy/ 
reducing the time and effort 

Organizacyjny/Organization: 
1) mało formalności/little 
formality 
2) łatwość wdrożenia programu/ 
ease of implementation program 
3) łatwość sprostania wymogom/ 
easy to meet requirements 

Alternatywy/Alternatives: 
1) rolnictwo zrównoważone/ 
sustainable agriculture 
2) rolnictwo ekologiczne/ 
organic farming 
3) ochrona gleb i wód/protection 
of soil and water 
 

Ekonomiczny/Economy: 
1) mniejsze plony/lower yields 
2) mniejszy stopień 
wykorzystania ziemi/a lower 
level of land use 
3) mniejsza obsada  zwierzą/the 
lower density producing animals 
 

Produkcyjny/Production: 
1) dodatkowe zabiegi 
agrotechniczne/additional 
treatments agronomic 
2) wysokie wymogi/the high 
requirements 
3) produkcja bardziej 
narażona na działanie szkodników/ 
the production of more exposed 
pests 

Alternatywy/Alternativies: 
1) rolnictwo zrównoważone/ 
sustainable agriculture 
2) rolnictwo ekologiczne/ 
organic farming 
3) ochrona gleb i wód/ 
protection of soil and water 
 

Organizacyjny/Organization: 
1) formalności/the formalities 
2) brak informacji/lack of 
information 
3) duży wpływ na dotychczasowy 
system gospodarowania/a significant 
impact on the current system 
 management 

W gospodarstwie do nawożenia używa się następujących środków: saletra amonowa, super-
fosfat potrójny 46%, sól potasowa 60%, mocznik, polifoska 6-20-30. Natomiast do ochrony roślin 
stosowano preparaty: MaisterPak, Fastac 100 ec oraz Tango 500SC.

Średnio w skali roku utrzymywanych jest 25 krów mlecznych (w systemie bezściółkowym). 
Gospodarstwo posiada zbiornik na gnojówkę.
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Rysunek 3. Sieć ANP „kosztów”
Figure 4. ANP network „costs”
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 2. Sieć ANP „korzyści”
Figure 2. ANP network „benefits”
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Tabela 2. Wyniki obliczeń
Table 2. The results of calculations
Model/
Model

Kryteria/
Criteria

Subkryteria/Subcriteria Priorytet 
lokalny/ 
Local 

priority

Priorytet 
globalny/ 
Global 
priority

K
or

zy
śc

i/B
en

efi
ts

warianty/
options

ochrona gleb i wód/soil and water protection 0.41584 0.079807
rolnictwo ekologiczne/organic farming 0.29603 0.056814
rolnictwo zrównoważone/sustainable agriculture 0.28813 0.055298

ekonomi-
czne/
economic

mniejsze koszty nawożenia/reduced fertilizer costs 0.34190 0.077629
sprzedaż po wyższej cenie/sales at a higher price 0.31606 0.071761
wysokość płatności/the amount of payment 0.34204 0.077659

organiza-
cyjne/
organiza-
tional

niewielkie formalności/small formalities 0.16154 0.025533
łatwość sprostania wymogom/easy to meet the requirements of 0.52146 0.082421
łatwość wdrożenia programu/
ease of implementation of the program 0.31699 0.050103

produk-
cyjne/
produc-
tion

brak kolidacji z dotychczasowym systemem/ no conflict with 
existing farming system 0.30803 0.130289

mniejsze nakłady czasu i pracy/less time and effort 0.44621 0.188737
możliwość dywersyfikacji produkcji/to diversify production 0.24576 0.103949

K
os

zt
y/

C
os

ts

warianty/
options

ochrona gleb i wód/soil and water protection 0.15287 0.029473
rolnictwo ekologiczne/organic farming 0.54743 0.105546
rolnictwo zrównoważone/sustainable agriculture 0.29970 0.057784

ekonomi-
czne/
economic

mniejsza obsada zwierząt/reduced stocking 0.27394 0.056639
mniejsze plony/lower yields 0.36729 0.075940
mniejszy stopień wykorzystania ziemi/a lower degree of land use 0.35878 0.074181

organiza-
cyjne/
organiza-
tional

brak informacji/no information 0.26086 0.043711
duży wpływ na dotychczasowy system/significant impact on 
the current system 0.58473 0.097980

formalności/formalities 0.15441 0.025874
produk-
cyjne/
produc-
tion

dodatkowe zabiegi agrotechniczne/other agricultural practices 0.22074 0.095552
produkcja narażona na działanie czynników zew./production 
expose to external factors 0.27225 0.117848

wysokie wymogi/high requirements 0.50701 0.219472
Źródło: obliczenia własne
Source: own study

Wyniki badań
Właściciel gospodarstwa rolnego dokonał porównań parami wszystkich elementów sieci. Oceny 

zostały wprowadzone do programu Super Decisions i poddane analizie. Wyniki zamieszczono w 
tabeli 2. Priorytety lokalne odnoszą się do porównań elementów na tym samym poziomie i określa-
ją, które z analizowanych subkryteriów mają największe znaczenie. Priorytet globalny natomiast 
wyraża w jakim stopniu element niższej warstwy wpływa na element  wyżej, czyli cel główny. 

Tabela 3. Priorytety wariantów decyzyjnych
Table 3. Priorities of the decisions – making options
Warianty/Options Korzyści/Benefits Koszty/Costs B/C
Ochrona gleb i wód/Soil and water protection 0.079807 0.029473 2.70780
Rolnictwo ekologiczne/Organic farming 0.056814 0.105546 0.53829
Rolnictwo zrównoważone/Sustainable agriculture 0.055298 0.057784 0.95698

Źródło: obliczenia własne
Source: own study
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Priorytety wariantów dla obydwu modeli otrzymano w wyniku oceny ich wpływu na realizację 
subkryteriów (tab. 3). W celu połączenia wyników otrzymanych dla modeli „korzyści” i „kosztów” 
zastosowano multiplikatywną formułę matematyczną B/C (w związku z tym, przyjęto założenie, 
że oba subsystemy mają jednakową wagę). 

Podsumowanie
Problem decyzyjny dotyczył wyboru najodpowiedniejszego pakietu rolno-środowiskowego 

w przykładowym gospodarstwie. Dokonane porównania parami elementów składających się na 
subsystemy oraz obliczenia, pozwoliło na wskazanie optymalnego wariantu, którym okazał się 
pakiet „Ochrona gleb i wód”. Pozwala on na realizację przyjętego na początku procedury celu, 
którym była redukcja kosztów oraz poprawa efektywności gospodarstwa. 

Badania miały charakter symulacyjny, z tego względu, iż zaleca się aby budowy modeli oraz 
porównań parami dokonywała grupa ekspertów z danej dziedziny. W podanym przykładzie nato-
miast zaprezentowano zastosowanie tej procedury przez właściciela gospodarstwa rolnego, który 
na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia dokonał porównań. W związku z tym otrzymane 
wyniki w pewnym stopniu są odzwierciedleniem jego osobistych odczuć i preferencji. 

Należy jednak stwierdzić, że zaprezentowana metoda pozwala na dokładne przeanalizowanie 
problemu decyzyjnego, hierarchizację kryteriów oraz wskazanie odpowiedniej wagi wariantom.  
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Summary
The article presents an example of using Analytic Network Process to select the package in selected 

agri-environmental farm. This procedure is a group of multi-criteria decision-making methods for supporting 
complex, but is also used in other areas.

For the purpose of operating the two main types constructed, in relation to which a number of pairwise 
comparisons were made of the components. ANP models were the “benefits” and “costs”. Within each of 
these distinguished four clusters, which in turn are built from sub – criteria. The most significant cluster 
was an alternative, which is considered packages.

Based on these results, it was found that the most important subkryteriów include high demands, less 
investment of time and effort and the lack of kolidacji with existing management systems. Variant, which 
received the highest priority in the example, the protection of soil and water. However, the least favorable 
from the point of view of the implementation of the decision maker would appear farming.
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