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Abstrakt. Celem badań było przedstawienie możliwości zastosowania rozmytej hierarchicznej analizy 
(FHA) do oceny ważności czynników strategicznych (celów strategicznych i zadań) w gminie. Proponowane 
podejście zilustrowano przykładem dla gminy Puszczykowo w województwie wielkopolskim. W badaniach 
wykorzystano dane z badań ankietowych przeprowadzonych wśród radnych gminy Puszczykowo w 2012 r.  
Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły przydatność rozmytej hierarchicznej analizy do oceny 
ważności czynników strategicznych. Metoda ta pozwoliła na skwantyfikowanie ważności poszczególnych 
czynników strategicznych. Do najważniejszych celów w gminie Puszczykowo zaliczyć należy poprawę 
warunków życia ludności, a w następnej kolejności rozwój gospodarki. Wśród zadań najważniejsze były: 
utworzenie żłobka, szkolenia dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości oraz dostosowanie 
obiektów do osób niepełnosprawnych. Zaproponowane podejście może być wykorzystane w procesie two-
rzenia strategii rozwojowych jednostek administracyjnych. 

Wstęp
Rozwój regionalny i lokalny to procesy, które wzajemnie się przenikają i warunkują. Można 

uznać, że rozwój lokalny jest procesem podobnym do rozwoju regionalnego obejmującego sferę 
gospodarczą, polityczną, społeczną i kulturową, jednak odbywa się w mniejszej skali. Oznacza to, 
że dotyczy mniejszych jednostek terytorialnych i społeczeństw [Naworól 2007]. Broński [2006] 
podkreśla, że rozwój lokalny „polega na mobilizacji i koordynacji własnych zasobów i energii. 
Odnosi się to do terytorialnego systemu społecznego, jakim są gminy (miasto lub wieś)”. 

Kierowanie rozwojem lokalnym na szczeblu gminy wymaga od władz lokalnych strategicz-
nego podejścia. Często gminy mają różne dokumenty strategiczne. Wśród nich można odnaleźć 
strategie, plany i programy rozwoju. W dokumentach tych podejmuje się próby oceny czynników 
strategicznych (celów i zadań). Często jednak są to tylko oceny jakościowe. W wielu tych opra-
cowaniach brakuje kwantyfikowalności, które pozwoliłyby na ich analizy ilościowe. 

Celem badań było przedstawienie możliwości zastosowania rozmytej hierarchicznej analizy (FHA) 
do oceny ważności czynników strategicznych w gminie. Proponowane podejście zastosowano do oceny 
ważności celów strategicznych i zadań dla gminy Puszczykowo w województwie wielkopolskim. 

Materiał i metodyka badań 
Procedura oceny czynników strategicznych opiera się na rozmytej hierarchicznej analizie 

(FHA) [Csutora, Buckley 2001, Buckley i in. 2001], która jest metodą stosowaną do rozwiązywania 
wielokryterialnych problemów decyzyjnych i przebiega w następujących etapach:
1) budowa hierarchicznego schematu decyzyjnego,
2) porównania parami ważności czynników strategicznych,
3) sprawdzenie zgodności porównań parami czynników strategicznych,
4) obliczenie α-poziomów dla liczb rozmytych uzyskanych z porównań parami,
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5) obliczenie wektorów własnych dla α-poziomów,
6) obliczenie priorytetów lokalnych i globalnych. 

Etap 1. Budowa hierarchicznego schematu decyzyjnego. Schemat decyzyjny budowany 
jest na drodze rozkładu rozważanego problemu na elementy składowe decyzji: cel główny, cele 
podrzędne i zadania. Na pierwszym poziomie hierarchii umieszczany jest cel główny, który jest 
ogólnym zamierzeniem. Drugi poziom stanowią cele podrzędne, które są uszczegółowieniem 
celu głównego. Natomiast trzeci poziom tworzą zadania, których realizacja jest potrzebna do 
osiągnięcia celów podrzędnych. Zadania również mogą zostać rozłożone na podrzędne działania 
[Saaty 1980, Łuczak, Wysocki 2005].

Etap 2. Porównania parami ważności czynników strategicznych. Porównań dokonują 
eksperci na każdym poziomie hierarchii, wykorzystując do tego dziesięciostopniową skalę [Wang 
i in. 2009]. Podstawą źródłową badań były dane uzyskane z badań ankietowych nt. Stanu i moż-
liwości rozwojowych gminy Puszczykowo przeprowadzonych wśród 15 radnych gminy w 2012 r.
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Etap 3. Sprawdzenie zgodności porównań parami czynników strategicznych. w tym celu 
oblicza się wskaźnik niezgodności CR dla macierzy Ak [Saaty 1980]. Im mniejsza wartość wskaź-
nika, tym większa zgodność porównań. Przyjęto, że porównania były zgodne (konsekwentne), 
jeśli wartość wskaźnika nie była większa niż 15%. Jeżeli w macierzy Ak porównania parami są 
zgodne, wtedy w macierzy k

~A  porównania parami również są zgodne [Csutora, Buckley 2001].
Etap 4. Obliczenie α-poziomów dla liczb rozmytych uzyskanych z porównań parami. 

Jeżeli porównania ważności elementów zostały przeprowadzone poprawnie, to można obliczyć 
priorytety wykorzystując α-poziomy. 
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własne z macierzy ( )LA α1A , ( )UA α1A , ( )MA α1A  dla celów podrzędnych, jako średnie geometryczne i 
normalizuje się: 
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Etap 6. Obliczenie priorytetów lokalnych i globalnych.
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Priorytety lokalne określają względną ważność czynników (celów i zadań) na każdym po-
ziomie hierarchii. Natomiast priorytety globalne danego poziomu reprezentują udział czynnika 
strategicznego w osiąganiu celu głównego. Priorytety lokalne i globalne na poziomie II – dla 
celów podrzędnych są takie same.

W analogiczny sposób, według etapów 5-6, oblicza się priorytety lokalne dla zadań w ramach 
każdego celu podrzędnego. Priorytety globalne dla zadań uzyskuje się przez przemnożenie wartości 
priorytetów lokalnych zadań przez wartość priorytetu globalnego dla odpowiedniego celu podrzędnego.

Wyniki badań
Opierając się na trendach cywilizacyjnych, które wskazują na zachowanie równowagi w ma-

krosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko oraz na przesłankach ze Strategii rozwoju 
miasta Puszczykowa [2009], wyznaczono cel główny i cele podrzędne oraz zadania. Przyjęto, że 
głównym celem strategicznym było zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy, natomiast cele 
podrzędne dotyczyły: środowiska naturalnego, jakości życia ludności, infrastruktury technicznej 
i gospodarki (tab. 1). Cele podrzędne są złożone i zbyt ogólne, aby je osiągnąć, dlatego zostały 
wyznaczone wiązki zadań strategicznych pozwalające zrealizować te cele: 
1) poprawa środowiska naturalnego (środowisko)1: 
 – zagospodarowanie terenu zakola Warty (zakole Warty),
 – odpowiednia gospodarka odpadami stałymi (gospodarka odpadami);

2) poprawa warunków życia mieszkańców (jakość życia):
 – rozwój komunikacji miejskiej (komunikacja),
 – utworzenie żłobka (utworzenie żłobka),
 – zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży (zajęcia pozalekcyjne),
 – dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych (dostosowanie obiektów),

1 W nawiasach podano hasła, które będą używane w dalszej części pracy.
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 – budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (budowa mieszkań);
3) poprawa stanu infrastruktury technicznej (infrastruktura):
 – rozbudowa sieci kanalizacyjnej (sieć kanalizacyjna),
 – utwardzanie dróg (drogi),
 – zwiększenie liczby ścieżek rowerowych (ścieżki rowerowe);

4) rozwój gospodarki (gospodarka):
 – zagospodarowanie terenów nieujętych w planach zagospodarowania przestrzennego (zago-

spodarowanie terenów),
 – szkolenia dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości (szkolenia).

W celu oceny ważności celów podrzędnych i zadań strategicznych została przeprowadzona 
ankieta wśród 15 radnych gminy Puszczykowo. Najpierw radni dokonywali oceny ważności parami 
celów podrzędnych, a następnie zadań strategicznych w ramach każdego celu podrzędnego. Do 
porównań wykorzystano dziewięciostopniową skalę. Wyniki porównań zostały uśrednione za po-
mocą średniej geometrycznej. Porównania zostały sprawdzone za pomocą wskaźnika niezgodności 
CR, który w każdym przypadku przyjmował wartość poniżej 15%, co oznacza, że porównania 
były zgodne (konsekwentne). Posłużyły one do określenia priorytetów lokalnych i globalnych 
(tab. 1). Porównanie celów podrzędnych polegało na odniesieniu się do celu głównego, natomiast 
zadania strategiczne porównano parami w odniesieniu do celu podrzędnego znajdującego się 
bezpośrednio wyżej w hierarchii.

W wynikach badań ankietowych najwyższą wartość priorytetu globalnego osiągnął cel doty-
czący jakości życia (0,440, 0,476, 0,476). Ocena najbardziej prawdopodobna (0,476) wskazuje, 
iż jakość życia w prawie 48% wpływała na rozwój gminy Puszczykowo. Należy zauważyć, że 
rozstęp pomiędzy oceną optymistyczną (0,440), a pesymistyczną (0,476) wynosi 0,036. Oznacza 
to duży poziom zgodności2 w ocenianiu czynników strategicznych w grupie ekspertów lokalnych. 

2 W tym miejscu należy pod pojęciem zgodność rozumieć małe zróżnicowanie w ocenach w grupie ekspertów, w od-
różnieniu od zgodności porównań mierzonej za pomocą wskaźnika CR, który bada czy porównania są konsekwentne.

Tabela 1. Ocena ważności czynników wywierających wpływ na rozwój gminy Puszczykowo
Tabele 1. Evaluation of important of strategic factors that influence on development of commune Puszczykowo 
cele i zadania/Goals and activities Priorytety globalne/Global priorities

a b c
cel/Goal 1 Środowisko/Environment 0,112 0,117 0,121
zadania/
Activities

Zakole Warty/Meander of Warta River 0,036 0,037 0,040
Gospodarka odpadami/Waste management 0,074 0,079 0,082

cel/Goal 2 Jakość życia/Quality of life 0,440 0,476 0,476

zadania/
Activities

Komunikacja/Transport 0,065 0,076 0,081
Utworzenie żłobka/Creation of nursery 0,151 0,177 0,177
Zajęcia pozalekcyjne/Extracurricular activities 0,066 0,077 0,085
Dostosowanie obiektów/Adaptation objects 0,087 0,098 0,099
Budowa mieszkań/Construction of apartments 0,045 0,049 0,051

cel/Goal 3 Infrastrukture/Infrastructure 0,136 0,136 0,146

zadania/
Activities

Sieć kanalizacyjna/Sewer system 0,068 0,078 0,086
Drogi/Roads 0,043 0,047 0,051
Ścieżki rowerowe/Bicycle paths 0,011 0,011 0,012

cel/Goal 4 Gospodarka/Economy 0,249 0,271 0,277
zadania/
Activities

Zagospodarowanie terenów/Spatial development 0,092 0,100 0,103
Szkolenia/Training 0,156 0,171 0,174

Źródło:o własne na podstawie Pawłowska 2012
Source: own study based on Pawłowska 2012



197Zastosowanie rozmytej hierarchicznej analizy do oceny czynników strategicznych w gminie

Kolejnym ważnym celem był rozwój gospodarki, dla którego priorytet globalny wyniósł (0,271)3. 
Mniejsze znaczenie dotyczyło celu związanego z rozwojem infrastruktury technicznej (0,136). 
Natomiast najmniejsze znaczenie miał cel związany ze środowiskiem naturalnym (0,117). Do 
najbardziej istotnych zadań strategicznych należy zaliczyć utworzenie żłobka (0,177), którego 
gmina nie miała, a ułatwi on matkom podjęcie pracy. Drugim ważnym zadaniem były szkolenia 
dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości (0,171). Szkolenia te pomogą podnieść 
kwalifikacje zawodowe i jednocześnie dostosować je do potrzeb lokalnego rynku pracy. Nieco 
mniejsze znaczenie miało zagospodarowanie terenów nieujętych w planach zagospodarowania 
przestrzennego (0,100) oraz dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych (0,098). W 2009 r.  
nie było ani jednego budynku użytku publicznego przystosowanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych [Strategia rozwiązywania…2009].

Najmniejszy wpływ na osiągnięcie celu głównego w tej gminie miały zadania związane z za-
gospodarowanie terenu zakola Warty (0,037) i zwiększeniem liczby ścieżek rowerowych (0,011). 
Według opinii radnych łączny wpływ tych zadań na osiągnięcie celu głównego nie przekraczał 5%. 
w Strategii rozwoju miasta Puszczykowa [2009] przewidziane jest zagospodarowanie brzegów 
Warty, jednak pociąga to za sobą duże nakłady finansowe (m.in. wykup gruntów od prywatnych 
właścicieli). Projekt ten powiązany jest także z budową ścieżek rowerowych. W Puszczykowie 
istnieje już sieć ścieżek rowerowych, a w miarę potrzeb zostanie zaplanowana ich rozbudowa i 
połączenie w sieć na obszarze Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z tych wzglę-
dów nie są to zadania priorytetowe [Strategia rozwoju…2009].

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły przydatność rozmytej hierarchicznej analizy 

do oceny ważności czynników strategicznych – celów strategicznych i zadań. Metoda ta pozwo-
liła na skwantyfikowanie ważności poszczególnych czynników strategicznych przez trzy oceny 
(pesymistyczną, najbardziej prawdopodobną oraz optymistyczną) oraz pozwoliła uwzględnić 
rozkłady wartości cech w badanych obiektach, dzięki wykorzystaniu dekompozycji wartości cechy 
na α-poziomy. Rozstęp pomiędzy oceną optymistyczną a pesymistyczną pokazał duży poziom 
zgodności w ocenianiu czynników strategicznych przez ekspertów lokalnych.

Do priorytetowych celów w gminie Puszczykowo zaliczyć należy poprawę warunków życia 
ludności, a w następnej kolejności rozwój gospodarki. Trzecim w kolejności ważnym celem była 
poprawa stanu infrastruktury technicznej. Natomiast najmniejsze znaczenie, w opinii radnych, 
uzyskał cel związany z poprawą stanu środowiska naturalnego. Wśród zadań, które według rad-
nych w największym stopniu wpływały na osiągnięcie celu głównego, należy wskazać utworzenie 
żłobka, szkolenia dla mieszkańców w ramach rozwoju przedsiębiorczości, zagospodarowanie 
terenów nieujętych w planach zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowanie obiektów do 
osób niepełnosprawnych. Za najmniej istotne zadania dla rozwoju gminy radni uznali działania 
związane z zagospodarowaniem terenu zakola Warty i zwiększeniem liczby ścieżek rowerowych.

Zaproponowane w pracy podejście ma wymiar praktyczny i może być wykorzystane przez 
jednostki administracyjne do tworzenia strategii rozwoju.

Literatura
Broński K. 2006: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transfor-

macji (po 1989 r.), Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706, Kraków. 
Buckley J.J., Feuring T., Hayashi Y. 2001: fuzzy hierarchical analysis revisited, European Journal of Ope-

rational Research, 129, s. 48-64.

3 Pomiędzy oceną optymistyczną a pesymistyczną we wszystkich trójkątnych liczbach rozmytych prezentujących 
ważność czynników strategicznych (priorytety globalne) wystąpił mały rozstęp (poniżej 0,04), co świadczy o dużej 
zgodności w ocenach radnych. Z tego względu do opisu ważności kolejnych czynników strategicznych wykorzystano 
tylko wartość środkową. 



198 Aleksandra  Łuczak

Csutora R., Buckley J.J. 2001: fuzzy hierarchical analysis: the Lambda-Max method, Fuzzy Sets and 
Systems, 120, s. 181-195.

Łuczak A., Wysocki F. 2005: Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicz-
nego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Noworól A. 2007: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

Pawłowska M. 2012: Ocena czynników strategicznych gminy Puszczykowo, Materiał źródłowy, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.

Saaty T.L. 1980: The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation, MacGraw- 
Hill, New York International Book Company.

Strategia rozwoju miasta Puszczykowa 2009: Stowarzyszenie Partnerzy dla samorządu, Puszczykowo.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2015. 2009: Urząd Miejski, Puszczykowo.
Wang J.W., Cheng C.H., Kun-Cheng H. 2009: fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection, Applied 

Soft Computing, 9, s. 377- 386.

Summary
The aim of this study was to show the applicability of fuzzy hierarchical analysis (fHA) for evaluation 

of strategic factors (strategic goals and objectives) in the community. The proposed approach is illustrated 
by an example for the Puszczykowo commune in the Wielkopolska province. The study used data from a 
survey of commune councilors of Puszczykowo in 2012 year. Conducted empirical studies have confirmed 
the usefulness of fuzzy hierarchical analysis to evaluation of importance of the strategic factors. This method 
allowed us to quantify the importance of each strategic factors. In the Puszczykowo commune the most 
important goals were to improve the living conditions of the population and the economy. And among the 
most important activities were: the creation of nursery, training for the people in the business development, 
development of the areas not included in the development plans and adaptation of buildings to disabled 
persons. This method is useful at programming of development.
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