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Synopsis. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania metody analitycznego procesu hierarchicznego 
(AHP) do oceny ważności czynników strategicznych (celów, zadań i scenariuszy rozwoju) w powiecie. Proponowane 
podejście zilustrowano przykładem dla powiatu słupeckiego w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzy-
stano dane z badań ankietowych przeprowadzonych wśród radnych powiatu słupeckiego w 2010 roku. Zaproponowane 
podejście może być podstawą tworzenia strategii rozwojowych dla jednostek terytorialnych. 

Wstęp
Zmiany zachodzące w powiatach i w ich sąsiedztwie sprawiają, iż sprostanie wymogom dalszego 

efektywnego ich funkcjonowania wiąże się z koniecznością programowania rozwoju, którego efektem 
jest strategia rozwoju. Konieczność opracowania strategii rozwoju dla powiatu wynika nie tylko ze 
względów praktycznych dobrego zarządzania, ale także z uregulowań prawnych, zawartych m.in. w 
ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym. Ponadto, strategia rozwoju powiatu stanowi również 
formalną podstawę do uzyskania środków fi nansowych z Unii Europejskiej.

Powiaty mają opracowane strategie rozwoju i ich cykliczne uaktualnienia. Jednak niewiele z nich 
zawiera ocenę ważności czynników strategicznych, co przejawia się w trudnościach w ustaleniu ich 
hierarchii ważności, a następnie w rozdziale środków na realizacje priorytetowych zadań. Jedną z metod 
pozwalającą na kwantyfi kację ważności czynników strategicznych jest analityczny proces hierarchiczny.

Celem pracy było przedstawienie możliwości wykorzystania analitycznego procesu hierarchicznego 
(AHP) do oceny ważności czynników strategicznych (celów, zadań i scenariuszy rozwoju) powiatu. 
Proponowane podejście zilustrowano przykładem dla powiatu słupeckiego w województwie wielkopol-
skim. Za podstawę źródłową badań przyjęto dane uzyskane z badań ankietowych nt. stanu i możliwości 
rozwojowych powiatu słupeckiego przeprowadzonych wśród radnych tej gminy.

Metodyka badań
W badaniach zastosowano analityczny proces hierarchiczny [Saaty 1980, Łuczak i Wysocki 2005] do 

oceny ważności czynników strategicznych: celów, zadań i scenariuszy. Proces ten przebiega według 4 etapów:
1) budowa hierarchii czynników strategicznych (celu głównego, celów podrzędnych, zadań i scenariuszy 

rozwoju)1.
2) porównanie parami ważności elementów na każdym poziomie hierarchii z wykorzystaniem dziewię-

ciostopniowej skali Saaty’ego.
3) zesta wienie wyników porównań parami w macierze i sprawdzenie zgodności porównań za pomocą 

wskaźnika niezgodności. Oczekuje się, aby ten wskaźnik przyjmował wartości nie większe niż 10%.
4) obliczenie priorytetów lokalnych2 i globalnych3 czynników strategicznych.
1 Cel główny jest ogólnym zamierzeniem, które powinno być zrealizowane w przyszłości; cele podrzędne stanowią 

uszczegółowienie celu głównego. Zadania są to najistotniejsze działania, które są niezbędne do osiągnięcia celów. 
Scenariusz rozwoju  jest opisem sytuacji mogącej zaistnieć w rzeczywistości gospodarczej jednostki administracyjnej.

2 Priorytety lokalne wyrażają udział danego czynnika strategicznego w osiąganiu celu na poziomie bezpośrednio wyższym 
w hierarchii.

3 Priorytety globalne danego poziomu wyrażają udział każdego czynnika strategicznego w osiąganiu celu głównego. 
Priorytet globalny uzyskuje się przez przemnożenie wartości priorytetu lokalnego danego poziomu decyzji przez wartość 
priorytetu globalnego poziomu bezpośrednio wyższego. 
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Wybór najwłaściwszego scenariusza rozwoju spośród zaproponowanych. Dokonuje się go na pod-
stawie analizy wartości priorytetów globalnych scenariuszy, wybierając ten scenariusz, dla którego waga 
ważności jest największa.

Wyniki badań – analiza ważności czynników strategicznych
Na podstawie analizy SWOT, „Planu rozwoju lokalnego powiatu słupeckiego” [2008], „Strategii 

rozwoju powiatu słupeckiego” [2004] wyznaczono cel główny i cele podrzędne oraz zadania w ramach 
każdego z celów podrzędnych. Przyjęto, że głównym celem strategicznym jest zapewnienie wielofunk-
cyjnego rozwoju powiatu słupeckiego natomiast cele podrzędne dotyczą: poprawy atrakcyjności i kon-
kurencyjności turystycznej regionu, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia mieszkańców, 
ochrony środowiska naturalnego oraz rozbudowy infrastruktury technicznej powiatu.

Cele te są zbyt ogólne i trudne do zrealizowania, jako pojedyncze działania. Z tego powodu, aby je 
osiągnąć zaproponowano zadania strategiczne, które wzajemnie się uzupełniają. W ramach każdego celu 
podrzędnego określono następujące zadania:
Cel I: Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu (turystyka)4:
1. Zwiększenie oferty i dostępności do kultury i sportu (kultura i sport),
2. Rozbudowa infrastruktury turystyczno-sportowej (baza turystyczna),
3. Dynamiczny rozwój usług turystycznych dostosowany do standardów europejskich (usługi),
4. Wykorzystanie unikatowych zasobów powiatu (zasoby),
5. Stworzenie bazy informacyjnej ofert turystycznych (baza informacyjna).
Cel II: Rozwój gospodarczy (gospodarka):
1. Ułatwianie rozwoju nowych inwestycji i przedsiębiorczości (inwestycje),
2. Wspieranie rozwoju miejscowej gospodarki (wsparcie),
3. Pomoc dla grup producenckich i biznesowych (grupy biznesowe),
4. Wsparcie dla branży rolnej (rolnictwo),
5. Szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych (bezrobocie),
6. Specjalizacja gospodarki w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, a także specjalistycznych 

usług (przetwórstwo). 
Cel III: Poprawa warunków życia mieszkańców (warunki życia):
1. Poprawa infrastruktury służby zdrowia (ochrona zdrowia),
2. Wsparcie placówek oświatowych (edukacja),
3. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa (bezpieczeństwo),
4. Zminimalizowanie patologii społecznych (pomoc społeczna).
Cel IV: Ochrona środowiska naturalnego (środowisko)
1. Racjonalna gospodarka odpadami (gospodarka odpadami),
2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu (ekologia),
3. Ochrona zasobów wód, powietrza i gleb (ochrona wód, powietrz i gleb),
4. Wsparcie inicjatyw proekologicznych (inicjatywy).
Cel V: Rozbudowa infrastruktury technicznej powiatu (infrastruktura):
1. Poprawa stanu dróg (drogi),
2. Poprawa stanu sieci kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna),
3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza),
4. Kontynuacja gazyfi kacji (sieć gazowa).

Następnie dla powiatu słupeckiego sporządzono trzy długoterminowe scenariusze rozwoju dotyczące 
rozwoju rolnictwa i agroturystyki, wielofunkcyjnego rozwoju poprzez działalność pozarolniczą oraz 
rozwoju poprzez kreację agrobiznesu. 

Przyjmując podane założenia dla powiatu słupeckiego podjęto próbę wyboru scenariusza rozwoju, przy 
wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Pierwszym etapem analitycznego 
procesu hierarchicznego była budowa hierarchii elementów wywierających wpływ na rozwój gminy. 
Konfrontując pięć celi strategicznych z dwudziestoma trzema wyróżnionymi zadaniami, utworzono 
hierarchię działań strategicznych (rys. 1). 

Istotą procesu jest obliczenie priorytetów (lokalnych i globalnych)5 poszczególnych czynników strategicz-
nych (celów, zadań i scenariuszy). Dochodzi się do tego poprzez ciąg porównań parami ważności czynników 
strategicznych (na każdym poziomie hierarchii) przy wykorzystaniu dziewięciostopniowej skali preferencji 
Saaty’ego. W tym celu skonstruowano dwie ankiety, które przeprowadzono wśród radnych powiatu słupeckiego. 
Uzyskane z ankiet porównania parami zostały uśrednione za pomocą średniej geometrycznej.
4 W nawiasach podano hasła, które będą w dalszej części pracy używane jako skróty do przyjętych celów i zadań.
5 Suma priorytetów globalnych na każdym poziomie wynosi 1. Również suma priorytetów lokalnych w obrębie każdego 

celu podrzędnego wynosi 1.
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Obliczenia wykonano przy pomocy programu Expert Choice. Obliczono wartości wskaźnika nie-
zgodności CR, które były poniżej 10% co oznacza, że porównania wykonano prawidłowo. W wyniku 
porównań celów podrzędnych najwyższą wartość priorytetu globalnego ma cel związany z rozwojem 
gospodarczym (0,293) (rys. 1). Ma on prawie 30% udziału w realizacji głównego celu strategicznego, 
czyli zapewnienia najlepszego wielofunkcyjnego rozwoju. Nieco mniejszą wartość (0,273) ma cel 
podrzędny związany z poprawą warunków życia mieszkańców. Trzecim pod względem ważności jest 
cel związany z rozbudową infrastruktury technicznej powiatu (0,211). Te trzy cele istotnie wpływają na 
realizację celu głównego, a łączny ich udział w realizacji celu głównego to prawie 80%. Dwa pozostałe 
cele związane z poprawą atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu oraz ochroną środowiska 
naturalnego odstają od trzech wcześniej wspomnianych celów. Ich udziału w realizacji celu głównego 
jest na podobnym poziomie, nie przekraczając 12%.

Za najważniejsze z zadań radni uznali poprawę stanu dróg (0,088). Zadanie to ma prawie 9% udział w 
realizacji celu głównego. Większość dróg w obrębie powiatu zbudowano w latach 70. XX wieku, a przeciętna 
żywotność drogi nie przekracza 20 lat. Również okresy zimowe wpłynęły negatywnie na stan dróg w powiecie. 
Większość środków przeznaczanych jest na drogi krajowe, natomiast w drogi powiatowe nie inwestowano od 
lat. Poprzez te zaniedbania stan dróg w powiecie wymaga modernizacji i wymiany nawierzchni.

Koleje istotne zadania związane są z ochroną zdrowia (0,085) i edukacją (0,083) (rys. 1). Każde z tych 
zadań ma ponad 8% udziału w realizacji celu głównego. Radni uważają, że ważna jest poprawa infrastruktury 
służby zdrowia w powiecie. Potwierdzeniem tego wyboru jest niezadawalający stan zarówno szpitala powia-
towego, jak i innych podmiotów, które nie zapewniają dogodnej ochrony medycznej mieszkańcom. Także 
duży udział w osiąganiu celu głównego ma zadanie związane ze wsparciem placówek oświatowych. Można 
wnioskować, że radni widzą przyszłość w dobrze wykwalifi kowanej społeczności. 

W obrębie celu podrzędnego, jakim jest rozbudowa infrastruktury powiatu poza poprawą stanu dróg 
istotnym zadaniem jest także ulepszenie stanu sieci kanalizacyjnej (0,064). Do kanalizacji podłączonych 
jest zaledwie 42% mieszkańców, w tym 24% mieszkańców miast. Dlatego też realizacja tego zadania 
jest istotna. 

Zadania w ramach celu ochrony środowiska mają wartości mniejsze niż 4%. Można stwierdzić, że 
stan środowiska naturalnego w powiecie jest na tyle dobry, że nie wymaga większych inwestycji. 

Podobna sytuacja dotyczy celu związanego z poprawą atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej 
regionu. Ich priorytety globalne osiągają wartości 1,6-2,8%. Radni nie dostrzegają szansy dla powiatu 
w tym kierunku, mimo sprzyjających warunków. 

Następnie, na podstawie porównań parami ważności trzech scenariuszy w odniesieniu do każdego z 
zadań obliczono dla nich priorytety globalne (rys. 1). Okazało się, że największy priorytet globalny ma 
scenariusz II, dotyczący wielofunkcyjnego rozwoju poprzez działalność pozarolniczą (0,375). Dwa pozo-
stałe scenariusze rozwojowe dotyczące rolnictwa i agroturystyki oraz kreacji agrobiznesu mają nieznaczne 
mniejsze priorytety globalne (odpowiednio: 0,310 i 0,315). Wśród radnych widać rozbieżność decyzji w 
wyborze odpowiedniego scenariusza.

Podsumowanie i wnioski
W pracy dokonano oceny ważności najistotniejszych celów i zadań strategicznych oraz scenariuszy 

rozwoju na przykładzie powiatu słupeckiego. W tym celu wykorzystano metodę analitycznego procesu 
hierarchicznego, która może być pomocna przy tworzeniu planów strategicznych dla jednostek samo-
rządowych (gmin, powiatów, województw). 

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że zastosowana metoda analitycznego procesu hierarchicznego 
jest cennym narzędziem w opracowywaniu strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki 
niej nie tylko można wybrać scenariusz, który najistotniej może wpłynąć na rozwój powiatu, ale także 
można dokonać oceny ważności celów i zadań strategicznych. Ponadto, ocen dokonują eksperci (radni), 
którzy znają słabe i mocne strony danej jednostki samorządowej i jednocześnie są też jej mieszkańcami. 
Radni według swej wiedzy oceniają czynniki, które mogą pomóc w długookresowym rozwoju. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, według opinii radnych, najistotniej wpływać będą na 
realizację celu głównego zadania dotyczące poprawy stanu dróg, poprawy infrastruktury służby zdrowia 
oraz wsparcia placówek oświatowych. Ważne są także zadania z zakresu wspierania miejscowej gospo-
darki, wsparcie branży rolniczej a także polepszenie stanu sieci kanalizacyjnej. Najmniejsze znaczenie mają 
zadania w obrębie celu związanego z poprawą atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej regionu, a 
także z ochroną środowiska naturalnego.
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Summary
The paper is an attempt to applay the Analytic Hierarchic Process (AHP) in programming of development of 

administrative district in wielkopolska province. The proposed method is based hierarchical schema. This schema 
contains general goal, basic goals, activities and scenarios of development of administrative district. Strategic factors 
were estimated by experts. It allowed to choose the best scenario for administrative district.
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