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etoda LFA1, z powodzeniem stosowana w USA i UE do zarz¹dzania projektami, zosta³a u¿yta do tworzenia strategii powiatu. Metodyka opisana w pracy jest dostosowana do specyfiki uk³adu dokumentu dla
powiatu, wykorzystuj¹c relacje pomiêdzy
ograniczeniami prawnymi zakresu dzia³ania
jednostki samorz¹du terytorialnego, oczekiwaniami spo³ecznymi oraz logicznymi potrzebami z zakresu rozwoju zasobów regionu.
Dziêki podejœciu LFA uzyskano spójnoœæ dokumentu i jego funkcjonalnoœæ jako œredniookresowego narzêdzia planistycznego.

M

1. Wstêp
Metoda Logical Frame Approach zosta³a
opracowana dla zarz¹dzania projektami w latach 60. na potrzeby USAID (United States
Agency for International Development). Dzisiaj wykorzystywana jest powszechnie przy
realizacji projektów takich organizacji, jak:
ONZ, UE, SIDA itp.2.

1
Logical Frame Approach (metoda macierzy logicznej), znana równie¿ pod innymi nazwami w zmodyfikowanych wersjach: GOPP (Goal Oriented Project
Planning) oraz ZOPP (niemiecki wariant – Zielorientierte Projectplanung).
2
F. Davidson, G. Payne: Urban Projects Manual,
Liverpool University Press and Fairstead Press, Liverpool 1983; G. Larsson: Land Readjustment: a Mo-

Metoda LFA nie skupia siê na dzia³aniach, które chcemy wykonaæ, oraz œrodkach
koniecznych do ich realizacji. Jej procedury
zaczynaj¹ siê od znalezienia odpowiedzi na
pytanie, co chcemy osi¹gn¹æ przez wdro¿enie
projektu. A zatem, LFA jest zorientowana
obiektowo i bazuje na problemach, które nale¿y rozwi¹zaæ dzia³aniami operacyjnymi
(projektami). Tym samym jest idealnym narzêdziem do tworzenia strategii rozwoju,
zw³aszcza strategii zrównowa¿onego rozwoju
regionów w sensie zapisów Agendy 213. W odró¿nieniu od strategii, inne dokumenty planistyczne sporz¹dzane przez jednostki samorz¹du terytorialnego, jak plan rozwoju lokalnego lub wieloletni plan inwestycyjny, skupiaj¹ce siê wy³¹cznie na konkretnych i zdefiniowanych dzia³aniach w formie zadañ inwestycyjnych, umo¿liwiaj¹ równie¿ zastosowanie metodyki LFA, ale musi byæ ona istotnie zmieniona w stosunku do stosowanej przy
tworzeniu strategii rozwoju gminy lub powiatu. Warto zwróciæ uwagê, ¿e struktura preferowanego studium wykonalnoœci projektu
w ramach inwestycji wspó³finansowanych
z funduszy strukturalnych UE odpowiada
swoim uk³adem dok³adnie procedurze LFA.
Strategia rozwoju powiatu jest dokumentem o szczególnie szerokich relacjach, odnosz¹cych siê zarówno do dokumentów szczebla
wy¿szego, wojewódzkich, resortowych i sektorowych, jak i do dokumentów szczebla ni¿szego, a wiêc strategii rozwoju gmin oraz ich planów rozwoju. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e
bud¿et powiatu jest czêsto ni¿szy ni¿ bud¿et

dern Approach to Urbanization, Aldershot, Brookfield, USA, Avebury 1993; B. Solomon, J. Jobs: Land
and Urban Development: The Economic Success of
Small Manufacturers in East Delhi, India, Cambridge
1991, MA, Lincoln Institute of Land Policy.
3
K. Örtengrena: Summary of the theory behind
the LFA method; Sida January 2004, Stockholm;
F. Spreckley: A Project Cycle Management and Logical Framework Toolkit – A practical guide for Equal
Development Partnerships, GB EQUAL SUPPORT
UNIT, Birmingham 2005; Manual on Project Cycle
Management, integrated approach and logical framework. Commission of the European Communities.
Evaluation Unit Methods and Instruments for Project
Cycle Management nr 1, Brussels 1993.
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gmin wchodz¹cych w jego sk³ad. Jednoczeœnie zadania okreœlone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym s¹ znacz¹co ró¿ne od zadañ
gmin4.
Istniej¹ce na rynku dokumenty nazywane
„strategi¹ rozwoju powiatu X” nie s¹ spójne
z wymienionymi wy¿ej dokumentami relacyjnymi i s¹ daleko ró¿ne od logicznego uk³adu
prezentowanego w metodzie LFA. Na dowód tego stwierdzenia mo¿na dokonaæ próby
napisania studium wykonalnoœci projektu inwestycyjnego wed³ug metodyki podanej przez
w³adzê wdra¿aj¹c¹ programy operacyjne
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), korzystaj¹c z dokumentu nazywanego strategi¹ wybranego powiatu czy gminy. Nawet analiza SWOT (podstawowa analiza strategiczna pozwalaj¹ca na
oszacowanie mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cych w otoczeniu szans, pomimo okreœlonych zagro¿eñ i dziêki zdefiniowanym atutom i redukcji w³asnych s³aboœci) w 90% dokumentów opublikowanych w Biuletynie
Informacji Publicznej nie nadaje siê do zastosowania, a czêsto stanowi zaprzeczenie jej
sensu5. Natomiast dane statystyczne i ich opracowanie stanowi¹ najczêœciej zbiór przypadkowych wyborów, które z kartami projektów nie maj¹ nic wspólnego. Dlatego nale¿y
upowszechniaæ wiedzê na temat tworzenia
spójnej dokumentacji planistycznej oraz eksperckiej, umo¿liwiaj¹cych bezproblemowe wype³nianie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych oraz opracowanie studiów wykonalnoœci, które nie s¹ wy³¹cznie
opracowaniem literackim.

4
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.); ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.).
5
T. Gospodarek: Analiza SWOT jako standard de
facto przy tworzeniu strategii rozwoju regionalnego
wspieranego przez Uniê Europejsk¹, Prace Naukowe
Wa³brzyskiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci, ser. Zarz¹dzanie i Marketing, poz. „Zarz¹dzanie strategiczne – ujêcie zasobowe”, pod red.
R. Krupskiego, Wa³brzych 2006, ss. 211–221.
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2. Procedura LFA
Procedura LFA sk³ada siê z dziewiêciu
kroków, przedstawionych poni¿ej. Planowanie
projektu (tworzenia strategii) musi siê odnosiæ
do ka¿dego z nich. Ponadto, podczas ca³ego
cyklu trwania projektu wszystkie 9 kroków
mo¿e podlegaæ aktualizacji, najczêœciej za pomoc¹ kolejnych przybli¿eñ. Dlatego metoda
LFA nie jest procesem liniowym. Je¿eli projekt jest ju¿ w fazie wdro¿enia, metoda LFA
mo¿e byæ nadal stosowana, ale wówczas niektóre kroki mog¹ straciæ na znaczeniu.
1. Analiza kontekstu projektu
2. Analiza uczestników procesu
3. Analiza problemów do rozwi¹zania
4. Analiza celów zwi¹zanych z projektem
5. Dzia³ania prowadz¹ce do wdro¿enia
6. Zasoby do dyspozycji procesu
7. WskaŸniki i kwantyfikatory rezultatu
8. Analiza ryzyka i zarz¹dzanie ryzykiem
9. Uwarunkowania zewnêtrzne
Jedn¹ z dróg zapocz¹tkowywania planowania projektu jest organizacja warsztatów,
w których uczestnicz¹ wszyscy istotni udzia³owcy i wspóln¹ prac¹ przechodz¹ przez kolejne kroki procedury LFA. Warsztaty te mog¹
siê odbywaæ cyklicznie w czasie, prowadz¹c
do zoptymalizowanej œcie¿ki wdro¿enia.

2.1. Analiza kontekstu projektu
Analiza ta nie jest istotna, je¿eli projekt ju¿
siê rozpocz¹³. Jednak na etapie przygotowania
studium wykonalnoœci albo biznesplanu ta analiza jest jedn¹ z kluczowych, umo¿liwiaj¹cych
udowodnienie wykonalnoœci instytucjonalnej
projektu. W przypadku tworzenia strategii
kontekst stanowi bardzo istotny punkt.
• Analiza kontekstowa jest wykonywana
przez organizacjê wnioskuj¹c¹ lub ekspertów zwi¹zanych z opracowaniem.
• Jednym z najwa¿niejszych punktów jest
analiza otoczenia strategii (zasoby, prawo, dzia³ania w³adz, zgodnoœæ z priorytetami rozwoju itp.).
• Bazuje na istniej¹cych opracowaniach dla
danego regionu lub sektora. Analiza ta
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nie musi stanowiæ nowego studium uwarunkowañ, ale mo¿e.
• W wyniku nale¿y otrzymaæ odpowiedŸ,
do jakich ekonomicznych, spo³ecznych
i politycznych zmian otoczenia projektu
mo¿e prowadziæ jego wdro¿enie.
Analiza otoczenia zbioru programów lub
projektów strategicznych stanowi kluczow¹
czêœæ finalnego opracowania dokumentu.
Zakreœla ona ramy prawne oraz finansowe.
Pozwala na korelacjê finansów w ramach
programów i dzia³añ, a przy tym pozwala na
okreœlenie potrzeb i wizji zmian w otoczeniu
po wdro¿eniu strategii.

2.2. Analiza kluczowych uczestników
Uczestnikami projektu s¹ wszystkie podmioty zwi¹zane z wdro¿eniem projektu oraz
te, na które on wp³ywa lub które wi¹¿e ze
sob¹ w jakikolwiek sposób. Mog¹ to byæ osoby fizyczne, organizacje i podmioty gospodarcze, œrodowisko itp. Wszystkie one powinny
byæ zwi¹zane z projektem w okreœlony sposób. Z punktu widzenia oddzia³ywania projektu podmioty mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce kategorie: beneficjenci, wdro¿eniowcy,
strony finansuj¹ce, zarz¹dzaj¹cy, eksperci.
Aby jednak poprawnie zdefiniowaæ problemy do rozwi¹zania, nale¿y zebraæ dane
wejœciowe od wszystkich uczestników procesu, tak aby nie rozmin¹æ siê z zasadniczymi
celami. W wyniku analizy uczestników powstaje definicja celów wdro¿enia projektu.
W przypadku strategii rozwoju jest to zbiór
celów strategicznych, dla których opracowuje
siê pakiet programów i zadañ do wdro¿enia.
Bardzo czêsto wspomagaj¹cym narzêdziem
na tym etapie s¹ cz¹stkowe analizy TOWS6.
Analiza TOWS to odwrócona wersja analizy
SWOT, odpowiadaj¹ca na pytanie, jak istniej¹ce w otoczeniu okazje i zagro¿enia mog¹
wzmocniæ posiadane atuty lub pog³êbiæ

6
Zarz¹dzanie strategiczne. Koncepcje – metody,
red. R. Krupski, Wydawnictwo AE we Wroc³awiu,
wyd. 5, Wroc³aw 1998.
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s³aboœæ. Oba typy analizy SWOT i TOWS
pozostaj¹ wzglêdem siebie w œcis³ym zwi¹zku, a wspólne wnioski wynikaj¹ce z obu metod daj¹ znacz¹co lepszy materia³ operacyjny
ni¿ otrzymany z ka¿dej z nich.

2.3. Analiza problemu
Wiele projektów zaczyna siê z gotowym
rozwi¹zaniem, ale bez przeanalizowania problemów i powodów wyboru metody. Aby
mieæ dobrze okreœlony projekt (element programów strategii), nale¿y wykonaæ dok³adn¹
analizê wielop³aszczyznow¹ problemów z nim
zwi¹zanych. Nie jest to zadanie ³atwe, ale
warto siê nim zaj¹æ. Na tym etapie mo¿na wykorzystaæ analizê SWOT jako narzêdzie
wspomagaj¹ce. Proponowane s¹ trzy kroki
analizy problemu:
• Zidentyfikowaæ g³ówne problemy maj¹ce
byæ rozwi¹zane za pomoc¹ zbioru projektów sk³adaj¹cych siê na strategiê
• Zidentyfikowaæ przyczyny zaistnienia problemów
• Zidentyfikowaæ efekty generowane przez
uwypuklone problemy.
Ponadto, trzeba okreœliæ grupê docelow¹
dotkniêt¹ problemami, co jednoczeœnie bêdzie stanowi³o docelow¹ grupê odbiorców
strategii. Dzia³ania strategiczne powinny pokrywaæ zakres przyczynowy g³ównego problemu. Je¿eli tak nie bêdzie, planowane dzia³ania nie wp³yn¹ na likwidacjê problemu.
Podmioty projektu powinny równie¿
okreœliæ g³ówny problem, a dodatkowo musi
zaistnieæ œcis³e po³¹czenie pomiêdzy grup¹
docelow¹ a przyjêtymi dzia³aniami. W szczególnoœci podmiot projektu powinien odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego wdra¿any projekt jest nam potrzebny?

2.4. Analiza celu
W metodzie LFA rozró¿nia siê ró¿ne poziomy celów projektu, w zale¿noœci od rodzaju problemu pozostaj¹cego do rozwi¹zania.
Z punktu widzenia wdra¿ania projektów inwestycyjnych wspó³finansowanych z funduszy
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Unii Europejskiej istotny jest podzia³ na dwie
kategorie:
Cel globalny
Definowany jest jako d³ugoterminowy
skutek dzia³añ projektu (w przypadku projektów wspó³finansowanych przez UE jest to
5 lat) na poziomie globalnym, sektorowym
lub strategicznym. Te kategorie powinny siê
pokrywaæ logicznie, ale je¿eli nie, to powinna
istnieæ klarowna relacja pomiêdzy nimi (np.
budowa przeprawy drogowej przez rzekê dla
spo³ecznoœci województwa – cel globalny spo³eczny i stowarzyszony z nim cel sektorowy
sektora dróg pañstwowych; ³¹cznikiem relacji
jest np. strategia rozwoju dróg oraz regionalny program operacyjny). Samo stworzenie
strategii jest projektem, któremu nale¿y nadaæ cel globalny.
Cel projektu
Krótkoterminowe cele osi¹gniête przy
ukoñczeniu wdra¿ania projektu albo wkrótce
po tym. Ten cel jest zwi¹zany bezpoœrednio
z g³ównym problemem maj¹cym byæ rozwi¹zanym. Dotycz¹ one bezpoœrednio beneficjentów lokalizacji inwestycji lub projektu
(np. budowa mostu lub obwodnicy w danej
miejscowoœci). W przypadku strategii celami
mog¹ byæ programy, których wdro¿enie przynosi bezpoœredni efekt.
Rezultaty
Oczekiwane krótko- i œrednioterminowe
efekty po wdro¿eniu programu strategicznego. Powinny byæ to zmiany mierzalne w wyniku podjêtych dzia³añ (np. udostêpnienie
20 ha terenów inwestycyjnych), a nie lista wykonanych dzia³añ (np. d³ugoœæ wybudowanej
drogi). W tym kontekœcie nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce zasady:
• Osi¹gniêcia wynikaj¹ce z dzia³añ projektu, a nie jego produkty
• Powi¹zanie rezultatów i celu
• Mierzalnoœæ w postaci skwantyfikowanej.
Aby osi¹gn¹æ rezultaty, które koresponduj¹ z ustawionym celem, nale¿y podj¹æ
w³aœciwe i istotne dzia³ania w obrêbie projektu.
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2.5. Zadania do przeprowadzenia
W tej czêœci nale¿y okreœliæ projekty,
sk³adaj¹ce siê zwykle z pewnej liczby zadañ,
do przeprowadzenia w obrêbie danego programu strategicznego, które dostarcz¹ zidentyfikowanych rezultatów na poziomie produktu lub rezultatu. Przy czym:
• Zadania w obrêbie programu oznaczaj¹
osi¹gniêcie celów, a nie rezultatów
• Maj¹ one byæ ukierunkowane na przyczyny problemu
• Aby osi¹gn¹æ cele przez realizacjê zadañ,
problem musi byæ dobrze okreœlony.
Musi zostaæ zachowana klarowna relacja
pomiêdzy celem projektu, zadaniami i rezultatami. Najlepsz¹ metod¹ analizy zagadnienia
w tej czêœci jest zastosowanie kart projektów
Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona7.

2.6. Zasoby wejœciowe
Czy jest mo¿liwe skuteczne zarz¹dzanie
strategi¹? Na to pytanie nale¿y odpowiedzieæ
analizuj¹c zasoby do dyspozycji. Sk³adaj¹ siê
na to: zasoby ludzkie, wiedza, organizacja,
wyposa¿enie, kapita³, zasoby trwa³e. Na etapie studium wykonalnoœci dokonuje siê oceny mo¿liwoœci wdro¿eniowych konkretnego
projektu, ale je¿eli projekt ju¿ jest realizowany, nie ma mo¿liwoœci wykorzystania tej wiedzy i nale¿y przyj¹æ, ¿e jest on zabezpieczony.
W przypadku strategii ten element nale¿y
szczególnie dok³adnie przeanalizowaæ, poniewa¿ na jego podstawie bêd¹ tworzone fizyczne warunki wdro¿enia.
W analizie zasobów znacz¹c¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ po³o¿eniu finansowemu bene7
R.S. Kaplan, D.P. Norton: The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.; R.S. Kaplan,
D.P. Norton: Using the balanced scorecard as a strategic management system, Harvard Business Review
(1996) January–February, ss. 75–85; I. Cobbold, G. Lawrie: The Development of the Balanced Scorecard as
a Strategic Management Tool, Performance Measurement Association 2002; I. Cobbold, G. Lawrie: Classification of Balanced Scorecards based on their effectiveness as strategic control or management control tools,
Performance Measurement Association 2002.
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ficjenta projektu oraz statusu organizacyjnego
jednostki wdra¿aj¹cej (wykonalnoœæ instytucjonalna). Nastêpnie trzeba zdefiniowaæ wymogi techniczne, najlepiej w formie arkusza
dla potencjalnego wykonawcy fizycznego projektu lub pewnej grupy zadañ nim objêtych.

2.7. WskaŸniki
Sk¹d mo¿emy wiedzieæ, ¿e cele stawiane
przed projektem s¹ osi¹galne? Jest to ogólny problem kwantyfikacji projektów oraz
sposobów ich monitorowania w czasie. Do
tego momentu procedury LFA patrzyliœmy
wy³¹cznie na planowane i zrealizowane zadania, co umo¿liwia³o konstrukcjê harmonogramów czasowo-zadaniowych, a szerzej
ujmuj¹c, na kwantyfikacjê produktu realizowanego w kolejnych etapach wdro¿enia projektu. Jednak po zakoñczeniu projektu konieczna jest dodatkowa ocena iloœciowa
spe³nienia celu oraz oddzia³ywania. Konieczne s¹ zatem kwantyfikatory, spe³niaj¹ce
kryteria:
• Kwantyfikatory rezultatu osi¹gniêtego bezpoœrednio w wyniku wdro¿enia projektu
(np. udostêpnienie okreœlonej powierzchni uzbrojonego terenu dla inwestycji)
• Kwantyfikatory oddzia³ywania w d³ugim
okresie (np. powstanie okreœlonej liczby
nowych miejsc pracy w wyniku poprawy
infrastruktury lokalnej)
• WskaŸniki mog¹ mierzyæ zarówno jakoœciowe, jak iloœciowe zmiany
• WskaŸniki mog¹ byæ realistyczne wy³¹cznie dla celów osi¹galnych.
Powy¿sze dzia³anie jest elementem analizy wielokryterialnej celowoœci projektu inwestycyjnego, wykonywanej w ramach jego
oceny ekonomicznej.

2.8. Analiza ryzyka oraz zarz¹dzanie
ryzykiem
Analiza ryzyka obejmuje zagadnienia
zwi¹zane z realizacj¹ projektu. W szczególnoœci
nale¿y przeanalizowaæ zagro¿enia w dwóch
kategoriach:
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•

zagro¿enia wewnêtrzne organizacji, na
które mo¿emy mieæ wp³yw
• zagro¿enia zewnêtrzne, w szczególnoœci
polityczne, przyrodnicze itp.
W wyniku analizy wykonalnoœci instytucjonalnej, technologicznej i ekonomicznej
nale¿y znaleŸæ potencjalne czynniki fiaska
(Killing factors). Oznacza to, ¿e je¿eli nie da
siê ich wyeliminowaæ, cele stawiane przed
projektem nie zostan¹ nigdy osi¹gniête.
Zidentyfikowanie ryzyka i przygotowanie
strategii na jego redukcjê lub unikniêcie zapewnia projektowi stabilnoœæ i wykonalnoœæ.

2.9. Za³o¿enia wejœciowe
Za³o¿enia wejœciowe stanowi¹ ustalenie
warunków zewnêtrznych oraz sytuacji koniecznych dla sukcesu projektu, które nie
pozostaj¹ pod kontrol¹ grupy realizuj¹cej
projekt. Przyk³adowo, s¹ to za³o¿enia polityczne, prawne, œrodowiskowe itp. S¹ one
nieistotne dla projektów, które w czasie analizy s¹ ju¿ wdra¿ane.
Podsumowuj¹c powy¿sz¹ prezentacjê metody, je¿eli zostan¹ poprawnie wykonane
wszystkie (9) kroki procedury, uzyskujemy
pewnoœæ, ¿e projekt jest istotny (kroki 1–4), ¿e
jest wykonalny (kroki 5–7) oraz ¿e jest trwa³y
(kroki 8–9). LFA ustala powi¹zania problem
– podmiot – dzia³ania. Gwarantuje równie¿
udzia³ wszystkich osób, których projekt dotyczy, poprzez dzia³ania w formie warsztatów
lub ankiet kierowanych do spo³eczeñstwa.

3. Zastosowanie metody LFA
do wykonania strategii rozwoju
powiatu o³awskiego
Procedura LFA zosta³a u¿yta do wykonania strategii rozwoju powiatu o³awskiego.
W tej czêœci omówiê wszystkie elementy zastosowanej procedury wraz z krótk¹ dyskusj¹.
W wyniku powsta³ dokument zatwierdzony
decyzj¹ Rady Powiatu O³awskiego, który jest
wdra¿any.
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3.1. Analiza kontekstu projektu
Przekazanie czêœci uprawnieñ w³adzy
centralnej na szczebel samorz¹du terytorialnego powoduje, ¿e czêœæ odpowiedzialnoœci
za jakoœæ naszego ¿ycia spoczywa w rêkach
w³adz gminnych, powiatowych i regionalnych. Przyjêcie tej odpowiedzialnoœci przez
w³adze lokalne rodzi potrzebê efektywnego
i kreatywnego zarz¹dzania zasobami poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego,
tak aby ich wykorzystanie przyczynia³o siê do
jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkañców oraz kreowania warunków do wszechstronnego, zrównowa¿onego
rozwoju. Kreowanie tego rozwoju nie jest
mo¿liwe bez rzetelnej oceny aktualnego stanu spraw spo³ecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych oraz przemyœlanego
wytyczenia po¿¹danych kierunków inwestycyjnych na najbli¿sze lata. Niezwykle istotne
jest przy tym zachowanie spójnoœci strategicznych celów i programów formu³owanych
na poziomie gminy, powiatu i regionu z polityk¹ krajow¹ i UE.
Poza tym samorz¹d pe³ni¹c rolê s³u¿ebn¹
wobec mieszkañców powiatu musi konkurowaæ co najmniej w dwóch obszarach:
• Wewnêtrznym, gdzie powinien stworzyæ
warunki, w których ludzie bêd¹ chcieli
dzia³aæ na jego terenie bardziej ni¿ gdzie
indziej, a zjawisko emigracji po¿¹danych
grup zawodowych z terenu powiatu bêdzie mia³o marginalne znaczenie.
• Zewnêtrznym, aby pokazaæ inwestorom
i gestorom funduszy wspieraj¹cych zrównowa¿ony rozwój, ¿e zainwestowanie lub
wydanie œrodków na terenie jego dzia³ania jest korzystniejsze ni¿ gdzie indziej.
Dlatego stworzenie kompletnej dokumentacji planistycznej i diagnostycznej le¿y
w interesie ka¿dej rozs¹dnie myœl¹cej jednostki samorz¹du terytorialnego.
Podstawê analizy kontekstu projektu stanowi prawo, a w szczególnoœci art. 163 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
powiatowym, Agenda 2000, rozporz¹dzenia
WE w zakresie pomocy regionom, Regional-
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ny Plan Operacyjny i wiele uregulowañ bran¿owych oraz sektorowych.
Uznaj¹c strategiê za podstawowy akt planistyczny, bêd¹cy punktem odniesienia dla
innych dokumentów operacyjnych na poziomie powiatu, którymi s¹: plan rozwoju lokalnego, wieloletni plan inwestycyjny oraz strategie sektorowe, tworzony dokument musi
spinaæ klamr¹ wszystkie zagadnienia sektorowe oraz finansowe. Musi on równie¿
uwzglêdniæ wypowiedzi mieszkañców powiatu, udzielone w ankiecie. Tak tworzony dokument ma wówczas szerokie ramy kontekstowe. Przy powy¿szych za³o¿eniach strategia
powiatu powinna uwzglêdniaæ:
• Podnoszenie poziomu ¿ycia i bezpieczeñstwa mieszkañców
• Pobudzanie aktywnoœci gospodarczej i tworzenie miejsc pracy
• Podnoszenie poziomu konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci gospodarki powiatu
• Zachowanie wartoœci œrodowiska kulturowego i przyrodniczego
• Kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego
• Rozwój i kszta³towanie to¿samoœci lokalnej.
Równie istotnym zagadnieniem kontekstowym jest miejsce dokumentu wœród innych opracowañ planistycznych, pozostaj¹cych
w œcis³ej relacji zwrotnej ze strategi¹ powiatu.
Najwa¿niejszymi dokumentami zewnêtrznymi, z którymi zgodnoœæ strategii powiatu
o³awskiego powinna byæ skorelowana, to:
• Regionalny program operacyjny (RPO)8
dla woj. dolnoœl¹skiego na lata 2007–2013
dolno• Strategia rozwoju województwa
œl¹skiego do 2020 roku9
Województwa Dol• Strategia Innowacji
noœl¹skiego10
Strategia Integracji Spo³ecz• Dolnoœl¹ska
nej11

8

http://www.umwd.pl/?strona=RPO_prace
http://www.umwd.pl/?strona=SRWD_prace
10
http://www.umwd.pl/?strona=DSI_TOC
11
http://www.umwd.pl/?strona=dops
9
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Rys. 1
Zewnêtrzne uwarunkowanie strategii rozwoju powiatu o³awskiego

Rys. 2
Uk³ad hierarchiczny dokumentów planistycznych jednostek samorz¹du terytorialnego
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•
•

II polityka ekologiczna pañstwa12
Spójna polityka strukturalnego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (2000–2006)13
ochrony œrodowiska
• Narodowa strategia
na lata 2000–200614
rozwoju regionalne• Narodowa strategia
go (2007–2013)15.
Uwzglêdnienie powy¿szych dokumentów
w strategii rozwoju stanowi zasadniczy problem do rozwi¹zania przez zespó³ autorski.

3.2. Analiza kluczowych uczestników
Strategia rozwoju powiatu adresowana
jest do w³adz samorz¹dowych, starostwa powiatowego oraz podleg³ych mu jednostek wyspecjalizowanych. Stanowi¹ oni zatem grupê
odbiorców (adresatów) projektu. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia komplementarnoœci dokumentów planistycznych,
powi¹zanych ze strategi¹ rozwoju, a szczególnie wieloletniego planu inwestycyjnego, który
stanowi podstawê finansowania oraz harmonogramu finansowego starostwa.
Dodatkow¹ grup¹ zainteresowan¹ treœci¹
strategii powiatowej powinny byæ podleg³e gminy, których strategie musz¹ byæ komplementarne do strategii powiatu, aby zachowaæ spójnoœæ
opisu w ca³ej strukturze. W wiêkszoœci przypadków takie relacje nie s¹ zachowane, co wynika z braku w³aœciwego podzia³u zadañ pomiêdzy gminami i sejmikiem samorz¹dowym.
Skutkuje to istnieniem trójstopniowej struktury, w której czêsto najs³abszym ogniwem jest
powiat z bud¿etem mniejszym ni¿ jego gminy.
Strategia adresowana jest równie¿ do osób
opracowuj¹cych dokumentacjê wnioskow¹
o dofinansowanie ze œrodków EFRR, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). W szczegól12
www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/ raporty_opracowania/polityka_ekologiczna_2003_2006.pdf
13
http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=10024
14
www.zefe.org/dokumenty/ NarodowaStrategiaOchronySrodowiska.htm
15
http://www.nsrr.gov.pl/NSRR+20072013
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noœci dotyczy to studium wykonalnoœci projektu inwestycyjnego, gdzie dobra strategia stanowi wa¿n¹ czêœæ opracowania.
Po drugiej stronie uczestnictwa w tworzeniu strategii s¹ wydzia³y sektorowe starostwa
powiatowego oraz kierownictwo jednostek
wyspecjalizowanych (szpital powiatowy, szko³y ponadpodstawowe, stra¿ po¿arna, policja,
powiatowy urz¹d pracy itp.), które wnosz¹ do
strategii rozwoju swoje strategie cz¹stkowe
oraz programy do realizacji. Tworzony jest
w ten sposób zespó³ ds. opracowania za³o¿eñ
strategii, który wdra¿a projekt.
Mo¿liwy jest równie¿ udzia³ konsultanta
zewnêtrznego, jak mia³o to miejsce w powiecie o³awskim. Dziêki temu redakcja dokumentu oraz jego uk³ad mog¹ byæ standaryzowane do poziomu wiedzy konsultanta i zyskaæ wartoœæ dodan¹ w postaci know-how firmy konsultacyjnej.
Poniewa¿ standard konsultacji spo³ecznej
stanowi podstawê wdro¿enia metodyki LFA,
jedn¹ z mo¿liwych form jest odwo³anie siê do
spo³eczeñstwa w formie ankiety, co powoduje, ¿e staje siê ono kluczowym uczestnikiem
procesu. Bez odpowiedzi nie bêdzie strategii,
a zatem projekt nie zostanie wdro¿ony.
W przypadku powiatu o³awskiego zastosowano ankietê, któr¹ mo¿na znaleŸæ w dokumencie Ÿród³owym16.

3.3. Analiza problemów do rozwi¹zania
i celów zwi¹zanych z projektem
Metodyka LFA pozwala ³¹czyæ ze sob¹
kroki, co powoduje, ¿e jest to metoda bardzo
elastyczna. W przypadku tworzenia strategii
rozwoju powiatu po³¹czenie problemów do
rozwi¹zania z celami tworzenia dokumentu
stanowi spójne dope³nienie wzajemne. Dlatego potraktujê je ³¹cznie.
Celem dokumentu jest wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego i infrastruktu-

16
Strategia rozwoju powiatu o³awskiego na lata
2006–2015. Biuletyn Informacji Publicznej 2006;
www.powiatolawa.finn.pl/res/serwisy/bip-olawa/komunikaty/_005_002_002_005_008_72572.pdf
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ralnego, spójnych z celami Dolnego Œl¹ska,
a okreœlonymi w Strategii rozwoju województwa dolnoœl¹skiego do roku 2020. Ma on stanowiæ tak¿e narzêdzie do znalezienia sposobów poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
powiatu o³awskiego i narzêdzie dla w³adz samorz¹dowych przy podejmowaniu uchwa³.
Dokument ten powinien mieæ charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkañców, ale te¿ i organizacji pozarz¹dowych oraz
jednostek administracji publicznej wszystkich
szczebli dzia³aj¹cych na danym terenie.
Zgodnie z podstawowym dokumentem
Unii Europejskiej – Sustainable Urban Development, który okreœla 24 podstawowe dyrektywy wskazuj¹ce kluczowe obszary problemowe, na których powinny siê koncentrowaæ
w³adze lokalne d¹¿¹c do osi¹gania zrównowa¿onego rozwoju, ka¿da strategia powinna
byæ zwi¹zana merytorycznie z pojêciem
„zrównowa¿onego rozwoju”17.
Dotychczasowe doœwiadczenia planistyczne
wskazuj¹ na trudnoœci wdra¿ania zasad rozwoju zrównowa¿onego do praktyki planowania.
Wynikaj¹ one czêsto z niejednoznacznego rozumienia i definiowania pojêcia „rozwój zrównowa¿ony”. Konkretyzacji definicji próbuje siê
dokonywaæ przez ustalanie mierzalnych zasad
oraz okreœlanie kwantyfikatorów (wskaŸników), umo¿liwiaj¹cych ocenê stopnia realizacji
tych zasad i rozwój w czasie strategii. Przyjmuje
siê na ogó³ nastêpuj¹ce zasady:
1. Wynikaj¹ce z celów rozwoju zrównowa¿onego:
• Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców
• Uwzglêdnianie interesów obecnego
i przysz³ych pokoleñ
• Sprawiedliwoœæ miêdzy- i wewn¹trzgeneracyjna w dostêpie do œrodowiska i innych szans rozwoju.
17
Przez rozwój zrównowa¿ony rozumie siê „taki
rozwój spo³eczno-gospodarczy, w którym nastêpuje
proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi ekologicznej oraz trwa³oœci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
spo³ecznoœci lub obywateli zarówno wspó³czesnego
pokolenia, jak i przysz³ych pokoleñ”.

SAMORZ¥D TERYTORIALNY NR 12
2. Dotycz¹ce sposobów realizacji celów
zrównowa¿onego rozwoju:
• Odtwarzanie zasobów odnawialnych
• Substytucja zasobów nieodnawialnych
• Zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej
• Emitowanie takich iloœci zanieczyszczeñ, które œrodowisko jest w stanie
przyj¹æ i zneutralizowaæ.
3. Dotycz¹ce opracowania i wdra¿ania koncepcji rozwoju:
• Podejœcie kompleksowe, ale z koncentracj¹ na kluczowych problemach
• Planowanie zintegrowane
• Wielowariantowoœæ rozwi¹zañ koncepcji planistycznych.
4. Dotycz¹ce planowania przekszta³ceñ zagospodarowania:
• Dostosowywanie zagospodarowania
do uwarunkowañ przyrodniczych i kulturowych
• Zachowanie w³aœciwych proporcji
miêdzy terenami biologicznie czynnymi i zabudowanymi, minimalizacja
uci¹¿liwoœci zagospodarowania
• Koncentracja zagospodarowania.
Strategiczne planowanie w jednostkach
samorz¹du terytorialnego jest wa¿n¹ czêœci¹
racjonalnego procesu podejmowania decyzji
zarówno finansowych, jak i inwestycyjnych.
Ubieganie siê o wsparcie lokalnych programów rozwojowych, zw³aszcza ze Ÿróde³ funduszy strukturalnych UE, wymaga od beneficjenta stworzenia dokumentacji planistycznej œredniego horyzontu czasowego. Ustawa
z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego obszernie reguluje planowanie strategiczne na poziomie regionalnym.
Nie dostarcza jednak ¿adnych wskazañ metodycznych, okreœlaj¹cych zasady uczestnictwa
gmin i powiatów w procesie programowania
strategii i polityki rozwoju regionu. Istotnym
elementem procesu wspierania zrównowa¿onego rozwoju kraju jest koniecznoœæ koordynacji zadañ realizowanych przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ ró¿nych szczebli.
Osi¹ganie spójnoœci strategicznych celów
okreœlanych przez gminne wspólnoty samo-
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rz¹dowe funkcjonuj¹ce na obszarze powiatu
ze strategi¹ powiatow¹ ma tutaj kluczowe
znaczenie. Dlatego wskazanie metodyczne
LFA ma g³êbokie uzasadnienie praktyczne.

4. Dzia³ania prowadz¹ce
do wykonania strategii
W ramach przyjêtej metodologii LFA zastosowano nastêpuj¹cy trójetapowy uk³ad
wykonania dokumentu:
Etap 1: Gromadzenie i opracowywanie danych o powiecie
• Powo³anie horyzontalnego zespo³u ds. tworzenia strategii rozwoju powiatu o³awskiego
• Wyznaczenie wœród pracowników Starostwa Powiatowego w O³awie osób odpowiedzialnych za koordynowanie opracowania zadañ cz¹stkowych
• Opracowanie struktury dokumentu „Diagnoza stanu powiatu o³awskiego” – przygotowanie ankiety skierowanej do mieszkañców powiatu
• Ustalenie zadañ kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z opracowaniem „Diagnoza stanu
powiatu o³awskiego”
• Przeprowadzenie szkoleñ dla zespo³u horyzontalnego oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych
• Gromadzenie i merytoryczne opracowywanie informacji Ÿród³owych do „Diagnozy stanu powiatu o³awskiego”
• Opracowanie danych z ankiety na poziomie wstêpnym. Przekazanie danych Zarz¹dowi Powiatu do analizy
• Kompilacja materia³ów oraz opracowanie redakcyjne tekstu „Diagnoza stanu
powiatu o³awskiego”.
Etap 2: Analiza uwarunkowañ rozwoju powiatu
• Opracowanie formularzy do analizy uwarunkowañ rozwojowych (SWOT)
• Dystrybucja formularzy do przeprowadzenia analiz cz¹stkowych SWOT w sektorach organizacyjnych starostwa i podleg³ych jednostkach wyspecjalizowanych
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•

Szkolenie cz³onków zespo³u horyzontalnego i odpowiedzialnych za wykonanie
analiz cz¹stkowych SWOT
• Sesja strategiczna poœwiêcona przeprowadzeniu analizy uwarunkowañ rozwojowych powiatu (SWOT)
• Przeprowadzenie analizy przyczynowo-skutkowej na podstawie wyników analizy
SWOT – wybór najistotniejszych czynników oraz powi¹zañ
• Konsolidacja wielowymiarowa analiz
cz¹stkowych i opracowanie wyników.
Etap 3: Formu³owanie strategicznych planów
dzia³ania
• Ustalenie formatu dokumentu „Strategia
rozwoju powiatu o³awskiego”
• Opracowanie strategicznych programów
i dzia³añ na podstawie wyników wczeœniej
przeprowadzonych analiz
• Opisanie programów i dzia³añ za pomoc¹
strategicznych kart projektów
• Weryfikacja treœci strategicznego planu
zadañ powiatu o³awskiego
• Wprowadzanie korekt i ostateczne opracowanie redakcyjne treœci strategicznego
planu zadañ powiatu o³awskiego
• Opracowanie projektu uchwa³y Rady Powiatu O³awskiego w sprawie przyjêcia
Strategii rozwoju powiatu o³awskiego
• Uchwalenie Strategii rozwoju powiatu
o³awskiego przez Radê Powiatu.

5. Zasoby do dyspozycji wykonania
strategii
Niezwykle wa¿ny aspekt zagadnienia
zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ realizacji procesu
wed³ug metodologii LFA. Zasobami zasadniczymi by³y w tym przypadku:
• Wiedza
• Zespó³ ludzki
• Komunikacja
• Zaplecze informatyczne.
Wiedza
Dane statystyczne pochodzi³y z serwisu
internetowego GUS oraz ze sprawozdañ wykonywanych w Starostwie Powiatowym i jego
agendach. Ponadto, wykorzystano opracowa-
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nia strategii sektorowych, wykonane w powiecie (strategia ochrony œrodowiska, strategia przeciw wykluczeniu itp.). Wiedza ta by³a
dostêpna w formie elektronicznej, a jej przygotowaniem zajmowa³ siê dzia³ promocji Starostwa Powiatowego.
Dane Ÿród³owe dotycz¹ce ankiety skierowanej do mieszkañców by³y zebrane przez
zespó³ ankieterów Starostwa Powiatowego,
rekrutuj¹cy siê z bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy.
Wszelka metodologia analityczna, szkielet dokumentu oraz procedury pochodzi³y od
konsultanta (firmy zewnêtrznej).
Zespó³ ludzki
Zespó³ ludzki stanowi³ kluczowy zasób
projektu. Powo³ano go spoœród naczelników
wydzia³ów Starostwa oraz komisji problemowych Rady Powiatu. W pracach brali udzia³
dyrektorzy podleg³ych jednostek wyspecjalizowanych (szpitala, szkó³, policji...). Koordynatorem z ramienia zespo³u by³ sekretarz starostwa. Taki uk³ad zasobu osobowego gwarantowa³ sprawne opracowanie materia³ów
Ÿród³owych oraz kart programów i projektów.
Ca³oœci¹ redakcji oraz opracowañ zarz¹dza³
konsultant zewnêtrzny. Jednym z kluczowych
uczestników procesu jest osoba prowadz¹ca
repozytorium (komunikacja z redaktorem
i konsultantem w trybie on-line). W przypadku
strategii powiatu o³awskiego by³ to naczelnik
dzia³u promocji – osoba biegle pos³uguj¹ca siê
systemem komputerowym i Internetem.
Komunikacja
Podstaw¹ sprawnego dzia³ania zespo³u
by³a komunikacja internetowa. Starostwo ma
dobrze zorganizowan¹ sieæ lokaln¹ oraz system wymiany informacji. Umo¿liwi³o to pracê grupow¹ nad dokumentem i bardzo
sprawn¹ redakcjê. Niezale¿nie od tego Starostwo zapewni³o bardzo sprawn¹ komunikacjê
z Zarz¹dem Powiatu oraz Rad¹ Powiatu, co
umo¿liwia³o na bie¿¹co uwzglêdnienie po¿¹danych zapisów w dokumencie.
Zaplecze informatyczne
Nie jest mo¿liwe opracowanie dobrego
dokumentu w rozs¹dnym przedziale czasowym bez sprawnego zaplecza informatyczne-
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go. Musi byæ ono zapewnione po stronie Starostwa i na znacz¹co wy¿szym poziomie po
stronie konsultanta zewnêtrznego. W szczególnoœci ca³y zespó³ powinien dysponowaæ dostêpem do Internetu, oprogramowaniem typu Office (np. Open Office). Dodatkowo konsultant musi dysponowaæ oprogramowaniem
umo¿liwiaj¹cym analizê danych statystycznych
oraz redakcji tekstu z weryfikacj¹ zmian.

6. WskaŸniki i kwantyfikatory
rezultatu
Jedynym wskaŸnikiem i kwantyfikatorem
rezultatu by³a finalna postaæ dokumentu,
która zosta³a nastêpnie poddana g³osowaniu
przez Radê Powiatu.
Ryzyko
Na etapie wykonania strategii istnieje wiele zagro¿eñ, które mog¹ rzutowaæ na ostateczn¹ formê dokumentu lub jego odrzucenie
przez Radê Powiatu. Ryzykiem obarczony jest
równie¿ termin wykonania strategii, który
zawsze zale¿y od pracy ca³ego zespo³u, a nie
tylko od redaktora lub konsultanta.
Podejmowane decyzje przez jednostki samorz¹du terytorialnego nie nale¿¹ do szybkich i spójnych. Wzglêdy polityczne oraz
s³abe rozumienie zagadnieñ planowania strategicznego œredniookresowego zwiêkszaj¹ ryzyko niedotrzymania terminu lub wybór dzia³añ strategicznych niezgodny z oczekiwaniami mieszkañców.
Brak danych Ÿród³owych lub trudnoœci
w ich pozyskaniu – to uniemo¿liwienie wykonania rzetelnych analiz oraz zagro¿enie terminu wykonania.
Zawsze istnieje ryzyko odrzucenia dokumentu finalnego przez radê powiatu lub gminy
z przyczyn czêsto ró¿nych od merytorycznych.
Kwantyfikatory
Wykonuj¹c dokument maj¹cy g³êbokie
odniesienie do istniej¹cych strategii nadrzêdnych oraz równorzêdnych dokumentów planistycznych wykonywanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, nale¿y przyj¹æ metody kwantyfikacji zalecane przez w³adzê wdra¿aj¹c¹ programy rozwoju regionalnego EFRR
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oraz EFS. Odnosz¹ siê one w sposób precyzyjny do planowanych dzia³añ strategicznych, co
daje iloœciow¹ ocenê efektów cz¹stkowych.
W przypadku oceny ca³oœci strategii miar¹
obiektywn¹ mo¿e byæ porównanie wyników
ankiety po po³owie okresu, którego dokument
dotyczy, a nastêpnie na koñcu tego okresu.
Weryfikacja hipotezy o istotnoœci ró¿nic
w ocenach poszczególnych kwestii za pomoc¹
testów statystycznych oznacza, ¿e wdro¿enie
strategii przynosi okreœlone rezultaty.

7. Wnioski
Wykonana wed³ug powy¿szej metodyki
„Strategia rozwoju powiatu o³awskiego” stanowi spójny dokument, przyjêty uchwa³¹
Rady Powiatu. Zastosowane metodologie
badañ statystycznych oraz analizy skwantyfikowanej SWOT umo¿liwi³y zdefiniowanie
dobrej metody monitoringu i oceny porównawczej. Strategia zosta³a osadzona w realiach ekonomicznych powiatu o³awskiego.
Na jej podstawie formu³owane bêd¹ wieloletnie plany inwestycyjne oraz lokalne plany
rozwoju, pozostaj¹c w relacji jako dokumenty
komplementarne, a nie roz³¹czne.
Z przeprowadzonej analizy mo¿na zaproponowaæ nastêpuj¹ce wnioski o charakterze
ogólnym:
1. Metoda LFA jest metodologi¹ optymaln¹ dla tworzenia strategii rozwoju
gmin oraz powiatów.
2. Analiza SWOT stanowi istotn¹ czêœæ metodyki LFA i mo¿e byæ u¿yta do porównañ w czasie zmian czynników zagro¿eñ
oraz okazji, stanowi¹c dobre narzêdzie
jakoœciowe oraz quasi-iloœciowe oceny
dzia³añ strategicznych.
3. Strategia wykonana wed³ug procedury
LFA mo¿e byæ z powodzeniem monitoro-
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wana w czasie poprzez porównanie statystyczne wyników ankiety w okreœlonych
odstêpach czasowych.
4. Procedura tworzenia dokumentu umo¿liwia znacz¹ce uniezale¿nienie siê od decyzji gremiów kolegialnych oraz politycznych, poniewa¿ na etapie tworzenia g³osowaniu podlegaj¹ procedury i metodologia, a nie rezultaty cz¹stkowe.
5. Postaæ finalna strategii otrzymanej metod¹ LFA jest bardziej odporna na zmiany orientacji politycznej, poniewa¿ opiera
siê na sztywnych ramach kompetencyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz prawnych.
6. Metodologia LFA pozwala na konstrukcjê
dokumentu finalnego, która odpowiada elastycznemu dopasowaniu zawartych w nim
programów i dzia³añ do turbulentnego
otoczenia oraz efektywnego wykorzystania nadarzaj¹cych siê okazji rozwoju.
7. Strategia wykonana wed³ug metodologii
LFA lepiej pokazuje konkurencyjnoœæ regionu ani¿eli dokumenty wykonane wed³ug innych standardów, poniewa¿ k³adzie
siê w niej nacisk na kwantyfikacjê.
8. Dokumenty planistyczne opracowane wed³ug metodologii LFA mo¿na ³atwo standaryzowaæ, stwarzaj¹c tym samym mo¿liwoœæ ich jakoœciowego porównania.
Podsumowuj¹c, nale¿y rekomendowaæ zastosowanie procedury LFA dla ka¿dego, kto
tworzy dokument planowania strategicznego
dowolnego typu. Procedura jest przejrzysta
i kompletna. Zosta³a sprawdzona na œwiecie,
a jej zastosowanie w opracowaniu strategii
rozwoju powiatu o³awskiego jedynie potwierdzi³o zalety proponowanej metodologii. Finalny dokument, opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej nie zosta³ zmodyfikowany, pomimo zmian uk³adu politycznego.
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