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1. Wstęp i motywacja podjęcia tematu 

Jedną z charakterystycznych cech rozwijającego się społeczeństwa jest zdolność 

zapewnienia niezawodnych dostaw energii elektrycznej, pokrywającej szeroki zakres potrzeb 

i wymagań w sektorach mieszkaniowym, usługowo-handlowym, przemysłowo-transportowym oraz 

rolnictwie. Zasilanie odbiorców w energię elektryczną odbywa się za pomocą systemu 

elektroenergetycznego (SEE), który jest zbiorem urządzeń służących do wytwarzania, przesyłania 

oraz magazynowania energii elektrycznej [1].  

Niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest powodem, przez który 

planowanie rozwoju SEE jest zagadnieniem aktualnym, a rozwiązania problemów z nim związanych 

są podejmowane od lat. Dowodem aktualności tematu jest przedstawiony w niniejszej pracy przegląd 

literatury.  

Rozwój technologiczny, uwarunkowania polityczne oraz konieczność dywersyfikacji źródeł 

energii elektrycznej zmieniły podejście do planowania rozwoju SEE. Wcześniejsze analizy bazowały 

na optymalizacji tylko jednego z aspektów planowania - minimalizacji  nakładów inwestycyjnych lub 

kosztów [1], co sprowadzało zagadnienie planowania do optymalizacji jednokryterialnej. Rosnące 

obawy o wpływ SEE na środowisko i wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów energii oraz wzrost 

zainteresowania społeczeństwa ogólnie rozumianą energetyką, spowodowały uwzględnienie 

w procesach planowania rozwoju SEE nie tylko aspektów ekonomicznych i technicznych, ale także 

ekologicznych oraz społecznych.  

Proces planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej, przesyłowej i rozdzielczej oraz 

poszukiwania lokalizacji budowy źródeł wytwórczych stanowi jeden z ważniejszych procesów 

realizowanych przez operatorów systemów przesyłowych i rozdzielczych oraz inwestorów. Głównym 

celem planowania jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju 

[2].  

Elektrownie zasilane paliwami odnawialnymi ograniczają degradację środowiska, dlatego też 

ten sposób wytwarzania energii elektrycznej jest preferowany i propagowany w Unii Europejskiej. 

Polska jako jedno z Państw Członkowskich, musi dostosować swoje prawodawstwo do wymogów Unii 

Europejskiej. Ze względu na duże zainteresowanie OŹE zarówno w polityce energetycznej Państwa 

[3], jak i w środowisku naukowym (np. w [4], [5], [6]) w niniejszej rozprawie doktorskiej skupiono się na 

lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych zaliczanych 

do generacji rozproszonej.  

Opisane powyżej powody konieczności rozwoju SEE oraz zasadność zastosowania w tym 

celu metod wielokryterialnych stały się podstawą do realizacji niniejszej pracy. Praca stanowi wkład 

w rozwój badań nad metodami wielokryterialnymi a także ujmuje w sposób kompleksowy działania 

mające na celu budowę nowych źródeł wytwórczych energii elektrycznej.  
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2. Opis problemu badawczego 

2.1 Cel rozprawy 

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie metody wielokryterialnej służącej do wykonania 

rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych generacji rozproszonej energii elektrycznej, wskazanie 

uniwersalnego zestawu kryteriów oceny poszczególnych lokalizacji oraz przedstawienie rankingu 

lokalizacji źródeł wytwórczych, który może służyć jako wskazanie kierunku działań mających na celu 

rozwój systemów elektroenergetycznych.   

2.2 Tezy rozprawy 

Sformułowano następujące tezy rozprawy: 

Teza główna 

Zaproponowana metoda pozwala na wskazanie rankingu lokalizacji nowych elektrowni 

generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym przy uwzględnieniu kryteriów technicznych, 

ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i społecznych. Analiza wielokryterialna pozwala na 

rozwiązanie problemu wyboru najlepszego wariantu lokalizacji źródła wytwórczego energii 

elektrycznej. 

Tezy pomocnicze 

 metoda jest uniwersalna dla różnych typów źródeł generacji rozproszonej energii elektrycznej, 

 metoda pozwala na redukcję kryteriów o znikomym znaczeniu dla realizacji inwestycji, 

 redukcja liczby kryteriów zmniejsza pracochłonność analizy lokalizacji, 

 metoda pozwala na uwzględnienie kryteriów, które w podejściu klasycznym są pomijane lub 

uwzględnione są jedynie jako ograniczenia, 

 metoda pozwala na dopasowanie zestawu kryteriów w zależności od typów porównywanych 

źródeł wytwórczych. 

2.3 Zakres rozprawy 

Udowodnienie tezy rozprawy wymagać będzie:  

 przedstawienia wymogów budowy nowych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, 

 oceny przydatności metod analizy wielokryterialnej, stosowanych dotychczas  

w rozwiązywaniu zagadnień lokalizacyjnych,  

 zaproponowania metody wskazującej najlepszą lokalizację nowej elektrowni w systemie 

elektroenergetycznym, przy uwzględnieniu kryteriów technicznych, organizacyjnych, 

ekonomicznych, prawnych i społecznych, 

 przedstawienia porównania wyboru lokalizacji proponowaną metodą oraz tradycyjną metodą 

analizy kosztów, 
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 udowodnienia na podstawie przykładów, że zaproponowana metoda redukcji kryteriów pozwala po 

zmniejszeniu ich liczby na uzyskanie takiego samego uszeregowania lokalizacji. 

3. Planowanie rozwoju systemów elektroenergetycznych  

3.1 Warunki lokalizacyjne źródeł wytwórczych generacji 

rozproszonej 

Proces inwestycyjny związany z budową nowego źródła wytwórczego energii elektrycznej jest 

skomplikowany i czasochłonny. Wymagania można ogólnie podzielić na te związane bezpośrednio z 

instalacją wytwarzającą energię elektryczną i na wymagania dotyczące sieci elektroenergetycznej 

wyprowadzającej wyprodukowaną energię do systemu elektroenergetycznego [7].  

W sposób ogólny proces inwestycyjny można podzielić na pięć etapów:  

Etap I: Identyfikacja i wybór lokalizacji, 

Etap II: Wykonanie analiz, monitoringów, ekspertyz i uzyskanie pozwoleń, 

Etap III: Prace budowlane źródła wytwarzania i infrastruktury dodatkowej, 

Etap IV: Uruchomienie źródła wytwórczego i produkcja energii, 

Etap V: Zakończenie działalności źródła wytwórczego i jego likwidacja. 

Należy zauważyć, że Etap II polegający na wykonaniu analiz lokalizacji, jej monitoringów 

i przeprowadzeniu ekspertyz może być także elementem Etapu I, który dotyczy identyfikacji lokalizacji.  

Identyfikacja lokalizacji źródła wytwórczego jest bardzo istotnym elementem procesu 

inwestycyjnego. Błędna identyfikacja lokalizacji skutkuje niepowodzeniem przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. Już na etapie identyfikacji lokalizacji należy mieć na uwadze typ źródła wytwórczego, 

które zostanie wybudowane, ponieważ w zależności od typu źródła zmienia się charakterystyka 

lokalizacji.  

3.2 Bariery lokalizacyjne spotykane w praktyce 

Bariery lokalizacyjne budowy nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oznaczają 

wszelkiego rodzaju przeszkody jakie napotyka inwestor. W niniejszym podrozdziale autorka wyróżnia 

główne bariery lokalizacyjne budowy odnawialnych źródeł energii w Polsce, które zaobserwowała 

podczas swoich prac nad niniejszą rozprawą doktorską.  

Pierwszą barierą utrudniającą rozwój energetyki odnawialnej w Polsce jest duża liczba aktów 

prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego budowy nowych źródeł wytwórczych.  W związku 

z mnogością aktów prawnych proces inwestycyjny mający na celu budowę źródła wytwórczego energii 

elektrycznej jest czasochłonny, ze względu na długi okres uzyskania pozwoleń oraz wymaga 

skompletowania dużej ilości dokumentacji.  
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Kolejną barierą rozwoju OŹE w Polsce jest słabo rozwinięta infrastruktura zarówno drogowa 

jak i sieci elektroenergetycznej. Konieczność budowy dróg dojazdowych i technicznych oraz 

rozbudowa lub budowa nowej stacji głównego punktu zasilania znacząco zwiększa nakłady 

inwestycyjne. Istnieje także ryzyko braku możliwości przyłączenia źródła wytwórczego do sieci 

elektroenergetycznej, na przykład z powodów: braku rezerw mocy przyłączeniowej, przekroczenia 

kryterium mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia, przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika 

dynamicznych zmian napięcia.  

W przypadku, gdy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie 

uwzględniają planowanej inwestycji lub studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (SUiKZP) nie obowiązuje lub obowiązuje, ale nie uwzględnia inwestycji, należy 

dokonać zmiany planów miejscowych oraz uchwalenia nowego studium. Zmiana MPZP i uchwalenie 

SUiKZP, ze względu na skomplikowanie procesu, może zająć rok lub więcej.  

Dla inwestycji, które zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

[8] (dalej: ustawa środowiskowa), zaliczają się do przedsięwzięć, dla których wymagane jest 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagany czas dla uzyskania decyzji może 

wydłużyć proces inwestycyjny nawet do 5 lat. Związane jest to z koniecznością wykonania 

monitoringów środowiskowych wymaganych do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

który to musi być uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz odpowiednim 

Inspektorem Sanitarnym.  

Ostatnią wyróżnioną barierą jest niestabilna i nielogiczna polityka energetyczna państwa 

znacząco blokująca rozwój OŹE. Nieprzewidywalność systemów wsparcia oraz niejasne lub 

sprzeczne zapisy w prawie, a także krótki horyzont czasowy wprowadzanych zmian skutecznie 

zniechęcają mniejszych inwestorów. Drastyczne spadki cen świadectw pochodzenia energii i brak 

innych wyrównujących przychody wytwórców systemów wsparcia, doprowadziły do rezygnacji 

z rozpoczętych dotychczas inwestycji w nowe źródła wytwórcze, szczególnie w elektrownie wiatrowe.  

3.3 Klasyczna metoda wyznaczenia rankingu lokalizacji 

Jako klasyczne (czy też standardowe) podejście do analizy lokalizacji budowy źródła 

wytwórczego energii elektrycznej postanowiono potraktować wszystkie analizy mające na celu 

minimalizację nakładów inwestycyjnych lub kosztów [1]. Tego typu podejście sprowadza zagadnienie 

planowania do optymalizacji jednokryterialnej, która nie wymaga wykonywania zaawansowanych 

operacji matematycznych oraz wykorzystywania komputerów o dużych mocach obliczeniowych. 

W niniejszej rozprawie przedstawiono sposób wykonania analizy ekonomicznej lokalizacji 

budowy elektrowni metodą klasyczną w celu porównania jej z proponowaną wielokryterialną metodą 

oceny lokalizacji budowy elektrowni.   

Wadą metod klasycznych jest niemożliwość uwzględnienia wszystkich kryteriów wpływających 

na powodzenie realizacji budowy nowego źródła wytwórczego. Wszystkie uwzględnione w analizie 
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kryteria muszą mieć możliwość wskazania ich kosztów lub zysków w jednostkach finansowych, 

w przeciwnym wypadku traktowane są jako ograniczenia. Dlatego też w literaturze dostępne są 

opracowania, opisujące np. koszty zdrowotne emisji gazów cieplarnianych do atmosfery [9], koszty 

zdrowotne hałasu turbin wiatrowych, czy globalnego ocieplenia [10].  

Ponadto, w metodzie klasycznej nie jest możliwe oszacowanie ryzyka niepowodzenia 

inwestycji, ponieważ nie jest możliwe wyznaczenie kosztów takiego ryzyka.  

3.4 Metody jedno- a wielokryterialne 

Podejmowanie decyzji jest procesem identyfikacji oraz wyboru jednego z możliwych 

wariantów decyzyjnych. Oceny możliwości, określenia preferencji i ostatecznie, wyboru wariantu 

decyzyjnego dokonuje decydent. Wybór wariantu decyzyjnego może być traktowany jako problem 

jedno- lub wielokryterialny, ponieważ w obu przypadkach decydent ma do podjęcia decyzję. Problem 

jednokryterialny różni się jednak od problemu wielokryterialnego. Główną różnicą jest liczba kryteriów, 

na podstawie których zostanie podjęta decyzja. W problemie jednokryterialnym wyboru dokonuje się 

na podstawie jednego reprezentatywnego kryterium oceny, np. nakłady inwestycyjne, zaś 

w problemach wielokryterialnych wybór odbywa się na podstawie więcej niż jednego kryterium oceny, 

np. aspekty środowiskowe, techniczne, ekonomiczne. Kolejną różnicą problemów jedno- 

i wielokryterialnych jest ich struktura. Problemy jednokryterialne charakteryzują się ścisłą strukturą 

(modelem) opartym o funkcję celu oraz jej ograniczenia. Do rozwiązywania tego typu problemów 

wykorzystuje się narzędzia optymalizacji, tzw. optymalizację jednokryterialną. Główną wadą 

rozwiązania problemów metodami jednokryterialnymi jest znaczne uproszczenie spowodowane 

sprowadzeniem rozwiązania problemu decyzyjnego do jednego kryterium, które nie uwzględnia 

różnych aspektów problemu [11].  

Problemy wielokryterialne nie muszą posiadać ścisłej struktury w przypadku specyficznych 

problemów, np. klasyfikacji, wyboru, rankingu. W przypadku modeli programowania wielokryterialnego 

ścisła struktura jest wymagana, ponieważ rozwiązuje się je metodami optymalizacji wielokryterialnej. 

Metody wielokryterialne zawierają zestaw kryteriów umożliwiając stworzenie i uzasadnienie preferencji 

w procesie decyzyjnym [12].. 

4. Metody analizy wielokryterialnej 

Metody analizy wielokryterialnej wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy należy wybrać jeden 

spośród kilku wariantów decyzyjnych uwzględniając kryteria optymalizacji.   

4.1 Kryteria i warianty decyzyjne  

Warianty decyzyjne stanowią rozwiązanie problemu decyzyjnego, który określony jest przez 

zbiór czynników - kryteriów, wpływających na podjęcie decyzji przez decydenta.  Kryteria są miarą 

oceny poszczególnych wariantów decyzyjnych [13]. W procesie podejmowania decyzji decydent staje 

przed koniecznością wyboru jednego z co najmniej dwóch wariantów decyzyjnych, które mogą być 

opisane przez jedno lub wiele kryteriów. W przypadku, gdy kryteria są zbyt ogólne, należy je 
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doprecyzować poprzez utworzenie kryteriów szczegółowych. W ten sposób tworzona jest 

hierarchiczna struktura kryteriów, którą przedstawia się za pomocą metody drzewa decyzyjnego [14], 

Rys. 5.2.  

Celem głównym jest wartość priorytetowa, dla której wykonywana jest analiza, np. wybór 

lokalizacji źródła wytwórczego. W dążeniu do realizacji celu głównego analizy wielokryterialnej należy 

wyznaczyć taki wariant decyzyjny, który nie jest gorszy od pozostałych wariantów [15].  

Warianty decyzyjne, lub inaczej alternatywy, są to potencjalne rozwiązania problemu 

decyzyjnego [16]. Istnieją przypadki, w których poszczególne warianty decyzyjne wykluczają się. 

W celu porównania wariantów decyzyjnych należy wyznaczyć kryteria optymalizacyjne, za pomocą 

których są porównywane [17]. 

4.2 Opis metod wielokryterialnych 

W celu rozwiązania problemu natury wielokryterialnej wymagane jest istnienie trzech 

elementów: decydenta, wariantów decyzyjnych oraz kryteriów [18].  

Wielokryterialność problemu wynika z istnienia więcej niż jednego celu lub wariantu 

decyzyjnego, na które wpływają preferencje decydenta. Należy zatem wziąć pod uwagę wartości 

poszczególnych kryteriów i wyznaczyć funkcję użyteczności 𝑢𝑗: 𝑋𝑖 →  ℝ dla każdego kryterium. 

Preferencji wariantów z perspektywy kryteriów dokonuje się poprzez globalną funkcję użyteczności 

𝑢(𝑥), którą wyznacza się przy wykorzystaniu funkcji agregacji: 𝐹: ℝ𝑛  →  ℝ, według wzoru: 

 𝑢(𝑥) = 𝐹[𝑢1 (𝑥1 ), … , 𝑢𝑛 (𝑥𝑛 )]    ∀𝑥 ∈ 𝑋 (4.1) 

Metody wielokryterialne (z ang. Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) klasyfikuje się ze 

względu na: liczbę wariantów podlegających ocenie, sposób wyrażenia celu analizy, charakter danych 

wejściowych oraz udział decydenta w procesie rozwiązywania problemu.  

Wyróżnia się dwie główne grupy metod: metody wielocelowe wspomagania decyzji 

(z ang. Multi-Objective Decision Making, MODM) oraz metody wieloatrybutowe wspomagania decyzji 

(z ang. Multi-Attribute Decision Making, MADM). Metody wieloatrybutowe polegają na agregacji 

różnych punktów widzenia w postać funkcji, która następnie podlega optymalizacji. Liczba wariantów 

decyzyjnych, w tej grupie metod, jest ograniczona i posiada związane z nią atrybuty/cechy, 

na podstawie których podejmowana jest decyzja.  

W przypadku metod wielocelowych zarówno liczba atrybutów/cech, jak i wariantów 

decyzyjnych nie jest określona i teoretycznie jest nieskończona [19], natomiast na atrybuty nakładane 

są ograniczenia [20]. Do metod klasyfikowanych ze względu na charakter danych wejściowych należą 

metody deterministyczne, stochastyczne, rozmyte oraz kombinowane.  

Do metod wykorzystywanych w analizach natury wielokryterialnej zaliczyć można również 

metody klasyfikowania (z ang. outranking methods) oraz metody interakcyjne (z ang. interactive 

methods). Metody klasyfikowania polegają na budowaniu relacji klasyfikowania, reprezentującej 

preferencje decydenta, którą następnie wykorzystuje się we wspomaganiu procesu decyzyjnego. 

Metody interakcyjne polegają na przemiennym wykorzystaniu kroków obliczeń, podających kolejne 
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kompromisowe rozwiązania oraz kroków dialogu wskazujących dodatkowe preferencje podejmującego 

decyzję [19].   

4.3 Kryteria stosowane w planowaniu rozwoju sektora energetycznego 

Dobór kryteriów optymalizacji oraz ich ilości są kluczowe z punktu widzenia poprawności 

wykonanej analizy. Liczba kryteriów w znacznym stopniu uzależniona jest od ilości posiadanych 

danych. Najczęstsze kryteria oceny lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej obejmują 

zagadnienia środowiskowe, techniczne, ekonomiczne oraz społeczne. W dalszej części rozdziału 

scharakteryzowano powyższe kryteria oraz wskazano ich wykorzystanie w literaturze dotyczącej 

rozwoju sektora energetycznego.  

4.3.1 Kryteria środowiskowe  

Kryteria środowiskowe obejmują zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wśród 

kryteriów środowiskowych najczęściej uwzględniana jest ilość emisji CO2 i NOx do atmosfery.  

Dla źródeł odnawialnych wyznacza się wskaźnik unikniętej emisji CO2, emisji hałasu; emisji pyłów; 

wpływ na populację zwierząt; koszty rekompensaty za efekty środowiskowe. Wpływ na krajobraz 

również zaliczany jest do kryterium środowiskowego. 

4.3.2  Kryteria techniczne  

Kryteriami technicznymi najczęściej są: dostępność surowców energetycznych; wymagana 

powierzchnia terenu; planowana produkcja energii elektrycznej; dojrzałość technologii i niezawodność 

układu; prawdopodobieństwo deficytu oraz skumulowany deficyt energii; zużycie paliwa, odległość od 

istniejącej sieci elektroenergetycznej, bądź konieczność budowy nowego przyłącza; oszczędność 

paliw konwencjonalnych; sprawność energetyczna i egzergetyczna; wskaźnik zużycia energii 

pierwotnej na jednostkę energii zapotrzebowanej; wskaźniki bezpieczeństwa (ocena techniczna 

i efekty społeczne); możliwość powiększenia zajmowanego terenu. 

Kryteria techniczne powinny uwzględniać problematykę przyłączenia do sieci źródeł 

rozproszonych, która nie jest uwzględniana ani w analizach wielokryterialnych wyboru lokalizacji 

źródeł wytwórczych, ani przy porównywaniu projektów inwestycyjnych.  

Problematyka ta związana jest z warunkami stawianymi źródłom energii elektrycznej,  

a konkretnie ich wpływu na sieć elektroenergetyczną i jakość produkowanej energii. W zależności od 

mocy planowanego źródła, warunki stawiane nowym źródłom wytwarzania różnią się. Należy zatem 

określić maksymalnie możliwą do przyłączenia moc źródeł rozproszonych. Moc przyłączanego źródła, 

lokalne warunki pracy sieci elektroenergetycznej oraz uwzględnienie wyników ekspertyzy wpływu 

przyłączanego źródła na sieć są wymagane przez operatora systemu i określone są w szczegółowych 

wymaganiach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Maksymalna moc źródeł wytwórczych 

przyłączanych do sieci elektroenergetycznej jest ograniczona ze względu na wartość prądu 

zwarciowego. W zależności od typu przyłączanego źródła do sieci elektroenergetycznej należy 

dokonać indywidualnego doboru kryteriów technicznych.  
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4.3.3 Kryteria ekonomiczne  

Kryterium ekonomiczne związane jest z kosztami, jakie należy ponieść podczas budowy 

i eksploatacji elektrowni. Nakłady inwestycyjne obejmują koszt budowy elektrowni oraz dróg 

dojazdowych. Kryterium ekonomiczne obejmuje także koszty eksploatacyjne wytwarzania energii 

elektrycznej, koszty paliwa oraz koszty niezawodności (koszt energii niedostarczonej, koszty awarii, 

napraw, całkowity koszt przerw w dostawach energii elektrycznej). Miarą kryterium ekonomicznego 

jest zaktualizowana wartość netto - NPV, okres zwrotu inwestycji, okres eksploatacji oraz okres 

budowy.  

4.3.4 Kryteria społeczne 

Kryterium społeczne obejmuje przychylność społeczeństwa oraz lokalnych władz dla budowy 

źródła wytwórczego, a także zrozumienie potencjalnych niedogodności związanych  

z pracą elektrowni. Spełnienie celów lokalnej polityki energetycznej w zakresie oszczędności energii 

pierwotnej oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, wpływa na akceptację społeczeństwa dla 

inwestycji. Koszty związane z koniecznością nabycia ziemi pod inwestycję oraz koszty przesiedlenia 

ludności i zadośćuczynienia są również zaliczane do kryteriów społecznych.  

Jak wynika z powyższego zestawienia, nie ma uniwersalnej grupy kryteriów, które byłyby 

stosowane w planowaniu struktury wytwarzania energii elektrycznej. Dobór kryteriów, zarówno 

głównych, jak i szczegółowych, uzależniony jest ściśle od analizowanego przypadku.  

4.4 Podsumowanie przeglądu literatury 

Przegląd dotychczasowych prac badawczych dotyczących planowania rozwoju systemów 

energetycznych za pomocą metod wielokryterialnych umożliwił sformułowanie następujących 

wniosków.  

Planowanie rozwoju systemów elektroenergetycznych jest tematem podejmowanym od wielu 

lat w literaturze. W wyniku konieczności uwzględnienia wielu aspektów planowanie rozwoju SEE 

podzielono na planowanie rozbudowy sektora wytwórczego oraz rozbudowę systemów przesyłowo - 

rozdzielczych. Procesy inwestycyjne związane z rozwojem systemów energetycznych regulowane są 

przez nieprzewidywalne, niespójne i często zmieniane zapisy legislacyjne.  

Z powodu braków dostatecznych mocy obliczeniowych, rozwój systemów energetycznych 

oparty był przez długi czas o funkcję minimalizacji kosztów, tzw. metodę klasyczną. Metoda klasyczna 

nie uwzględnia wszystkich niezbędnych aspektów, jakim powinny odpowiadać rozpatrywane 

lokalizacje elementów systemu energetycznego. Pomijane są aspekty akceptacji społecznej oraz 

koszty uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.  

Metody wielokryterialne znalazły zastosowanie w rozwiązywaniu problemów rozwoju zarówno 

sektora wytwórczego energii elektrycznej jak i systemów przesyłowo-rozdzielczych, dzięki 

kompleksowemu ujęciu problemu. Mnogość zalet metod wielokryterialnych, takich jak: możliwość 

integracji kryteriów jakościowych i ilościowych, obiektywizm i integracja różnych podmiotów 
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uczestniczących w procesie podejmowania decyzji, spowodowała ich rozwinięcie na szeroką skalę 

i zastosowanie w wielu dziedzinach.  

Zaobserwowano, szerokie zastosowanie metod wielokryterialnych opisywanych  

w literaturze. Najczęściej metody wielokryterialne wykorzystywane są do analiz lokalizacyjnych źródeł 

wytwórczych, do analiz porównawczych źródeł wytwórczych oraz do analiz porównawczych sposobów 

produkcji energii elektrycznej. Najczęściej stosowaną metodą wielokryterialną jest metoda AHP. 

Pomimo konieczności wielokrotnego porównania parami kryteriów oraz czasochłonności obliczeń 

badacze często korzystają z metody AHP w różnych dziedzinach nauki.  

Często wykorzystuje się także połączenie metod wielokryterialnych i tworzenie tzw. metod 

hybrydowych lub stosowanie postaci rozmytych wcześniej stworzonych metod. Dodatkowo, 

wykorzystanie oprogramowania GIS pozwala na uwzględnienie map dla danych lokalizacji i zmniejsza 

konieczność udziału ekspertów.  

Zaobserwowano również, że w literaturze rzadkością są wielokryterialne analizy lokalizacyjne 

generacji rozproszonej. Jednak w opracowaniach, które znaleziono, również najbardziej powszechna 

jest metoda AHP.  

 Zastosowanie konkretnej metody do rozwiązania problemu decyzyjnego w literaturze nie jest 

wyjaśnione. Autorzy przedstawiają założenia do wykorzystywanych przez siebie metod  

i narzędzi, nie komentując, dlaczego korzystają akurat z nich. Brakuje także krytyki uzyskanych 

wyników. Często także przedstawione wyniki wydają się być nierealne.  

Zauważono także brak konsekwencji w doborze kryteriów. Autorzy nie podają motywów 

doboru stosowanych przez siebie kryteriów. W literaturze brakuje zbioru wszystkich kryteriów 

względem których powinny być oceniane lokalizacje elementów systemu energetycznego.  

Wybór lokalizacji źródła wytwarzania energii elektrycznej jest zagadnieniem złożonym  

i wymaga opracowania metody, która pozwoli na jej uniwersalne zastosowanie bez względu na 

charakter źródła. 

5. Wielokryterialna metoda wyboru lokalizacji 

rozproszonego źródła wytwarzania energii elektrycznej 

5.1 Wprowadzenie do metody 

Wielokryterialną metodę poszukiwania najlepszej lokalizacji instalacji rozproszonego źródła 

wytwarzania energii elektrycznej, zaproponowaną i rozwiniętą w tej pracy, należy rozumieć jako 

algorytm postępowania, umożliwiający znalezienie najlepszego rozwiązania spośród dostępnych 

wariantów lokalizacji, uwzględniający zależności pomiędzy parametrami kryteriów oceny wariantów, 

opisujących te warianty. Ranking lokalizacji, otrzymany dzięki zastosowaniu metody, należy traktować 

jako element wspomagający decydenta, nie zaś podejmujący za niego ostateczną decyzję. Jak 

wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, istnieje wiele metod analizy wielokryterialnej, których 

dobór uzależniony jest od wiedzy i preferencji decydenta.  
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Nie opracowano dotąd jednej obowiązującej metody, z której należy korzystać rozwiązując 

zagadnienia lokalizacyjne w sektorze energetycznym. 

Proponowana metoda zawiera w sobie elementy metody AHP oraz taksonomii numerycznej, 

których połączenia nie wykorzystywano dotychczas w analizach lokalizacyjnych sektora 

energetycznego.  

Zgodnie z metodyką rozwiązywania problemów rozwoju sektora energetycznego, analizę 

należy zacząć od określenia typów źródeł wytwórczych. Metoda pozwala na wyznaczenie rankingu 

lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej, takich jak: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, 

biogazownie, elektrownie na biomasę. Możliwe jest wykonanie jednego rankingu dla różnych typów 

źródeł wytwarzania energii elektrycznej. 

Ogólny algorytm metody przedstawiono na Rys. 5.1.   

Na schemacie oznaczono obszary zastosowania metody AHP, taksonomii numerycznej (TN), oraz 

propozycje autorki (AS).  

Proponuje się wykorzystać zaletę metody AHP, jaką jest wyznaczenie wag poprzez 

porównanie parami kryteriów oraz przedstawienie problemu w strukturze hierarchicznej.  

Wykorzystując metodę AHP należy wyznaczyć wagi wszystkich kryteriów głównych 

i szczegółowych. Proponowany przez autorkę zbiór kryteriów lokalizacji źródeł wytwórczych można 

traktować jako uniwersalny, ponieważ może być dopasowany do analizowanych typów źródeł 

wytwórczych oraz uwzględnia zagadnienia, które często są wprowadzane jedynie jako ograniczenia, 

na przykład w metodzie klasycznej. Zaproponowano metodę wyboru (ze zbioru kryteriów 

uniwersalnych) kryteriów decyzyjnych dostosowanych do konkretnej sytuacji decyzyjnej. Pozwala to 

ograniczyć liczbę uwzględnianych kryteriów. Proces ten jest zobiektywizowany dzięki zastosowaniu 

metody AHP. 
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Rys. 5.1. Ogólny schemat blokowy metody 

Metoda AHP jest metodą o strukturze hierarchicznej, dlatego też występuje podział kryteriów 

na kryteria główne, wpływające w sposób bezpośredni na realizację inwestycji oraz na kryteria 

szczegółowe, mające pośredni wpływ na realizację inwestycji. Hierarchiczną strukturę problemu 

lokalizacyjnego w systemie elektroenergetycznym przedstawiono na Rys. 5.2. 

 

Rys. 5.2. Hierarchiczna struktura problemu lokalizacyjnego w systemach energetycznych 

Cel główny: Możliwość budowy źródła wytwórczego w 

lokalizacji 𝑙𝑖 

Kryterium główne 𝑋1 

 

Kryterium główne 𝑋2 Kryterium główne 𝑋𝑛 

Kryteria szczegółowe dla 𝑋1 

Lokalizacja źródła 

wytwórczego 𝑙1 

Lokalizacja źródła 

wytwórczego 𝑙2 

Lokalizacja źródła 

wytwórczego 𝑙𝑘 

Kryteria szczegółowe dla 𝑋2 Kryteria szczegółowe dla 𝑋𝑛 ⋯ 

⋯ 

 ⋯ 
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Metoda AHP jest wykorzystywana do wyboru spośród ogólnego, uniwersalnego zestawu 

kryteriów istotnych dla oceny aktualnie analizowanego przypadku decyzyjnego. Redukcja liczby 

kryteriów do istotnych dla analizowanego porównania lokalizacji, zaproponowana przez autorkę 

i opisana zależnością (5.18), ma na celu zmniejszenie ilości koniecznych obliczeń do minimum oraz 

wskazanie i eliminację kryteriów o znikomym wpływie na realizację inwestycji.  

Aby zmniejszyć czasochłonność i złożoność matematyczną, jakimi cechuje się metoda AHP, 

po wyznaczeniu wag kryteriów szczegółowych, wykorzystanie jej się kończy. Metoda taksonomii 

numerycznej jest mniej skomplikowana matematycznie od metody AHP, dzięki czemu cechuje się 

mniejszą czasochłonnością [21]. 

Wadą taksonomii numerycznej w jej obecnej formie, znanej w literaturze, jest określenie 

kryteriów jako wartości maksymalnych lub minimalnych spośród wartości opisujących kryteria. Dzięki 

zastosowaniu metody AHP do wyznaczenia wag kryteriów, wada ta została wyeliminowana. 

W oparciu o metodę taksonomii numerycznej, należy wytypować wartości wzorcowe  

i antywzorcowe dla każdego kryterium szczegółowego (Rozdz. 5.2.3). Metoda taksonomii 

numerycznej pozwala na porównanie lokalizacji względem ich odległości metrycznych od wartości 

wzorcowych i antywzorcowych. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze zbadanie problemu, ale 

konieczne jest wyznaczenia wzorca i antywzorca.  

Zaletą określenia lokalizacji za pomocą dużej liczby kryteriów jest możliwość zbadania jej 

w sposób dokładny i za pomocą dużej liczby parametrów. W odróżnieniu do innych metod, 

taksonomia numeryczna pozwala na uwzględnienie kryteriów technicznych, które najczęściej są 

pomijane w analizach lokalizacyjnych, ze względu na trudność w dokonaniu oceny porównawczej. 

Duża liczba kryteriów i ich zróżnicowany charakter powoduje trudność w ich porównywaniu, ponieważ 

określone są w różny sposób oraz posiadających różne miana.  

Aby zapewnić porównywalność kryteriów, należy przekształcić te, które są destymulantami na 

stymulanty (podrozdział 5.2.4.1) oraz dokonać ich normalizacji (podrozdział 5.2.4.2). Następnie można 

określić miary odległości lokalizacji od wartości wzorcowych dla każdego kryterium opisującego 

lokalizacje (podrozdział 5.2.4.3).  

Wyznaczenie metrycznych odległości od lokalizacji wzorcowych i antywzorcowych pozwala na 

utworzenie rankingu lokalizacji. Lokalizacja, która jest pierwsza w rankingu ma największe szanse na 

realizację. 

Miara odległości lokalizacji od wartości wzorcowych miernika oceny, wyznaczona jako suma 

odległości euklidesowych lokalizacji od wartości wzorcowej i antywzorcowej względem każdego 

kryterium szczegółowego dodatkowo przemnożona jest przez wagę kryterium. Dzięki temu lokalizacje 

znajdujące się w znacznej odległości od wartości wzorcowych dla kryteriów  

o niskiej wadze nie są umieszczane na końcowych miejscach w rankingu lokalizacji.  

Miara odległości poszczególnych lokalizacji od wartości wzorcowych służy do wyznaczenia 

końcowego współczynnika rankingu (podrozdział 5.2.4.4), którego wartości określają pozycję danej 

lokalizacji w rankingu.  
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5.2 Opis metody 

5.2.1 Identyfikacja lokalizacji oraz kryteriów oceny 

Poprzez identyfikację lokalizacji oraz kryteriów oceny należy rozumieć wyznaczenie 

konkretnych parametrów każdej z porównywanych lokalizacji, aby możliwe było porównanie ich 

względem wybranych kryteriów. Proponowany przez autorkę zbiór kryteriów oceny lokalizacji, spośród 

których następuje wybór kryteriów wykorzystanych do analizy porównawczej lokalizacji, opisano 

w podrozdziale 5.3.  

5.2.2 Wyznaczenie wag kryteriów oceny 

5.2.2.1 Uwagi ogólne 

Aby móc dokonać porównania lokalizacji należy dokonać porównania kryteriów oraz wyboru 

kryteriów mających największy wpływ na ranking lokalizacji. Autorka proponuje zastosowanie metody 

AHP celu wyznaczenia wag kryteriów głównych i szczegółowych.  

Autorka proponuje wyznaczenie wag kryteriów głównych i szczegółowych za pomocą metody AHP, 

poprzez porównanie parami odpowiednich kryteriów. 

5.2.2.2 Wykorzystanie metody AHP do wyznaczenia wag kryteriów głównych 

Założeniem metody AHP jest porównanie parami kryteriów poprzez stworzenie diagonalnej 

macierzy porównań parami 𝑿, o rozmiarze (𝑛 𝑥 𝑛) (wzór (5.1)), gdzie 𝑛 oznacza liczbę kryteriów. 

Metoda AHP jest metodą bazującą na hierarchicznej strukturze (Rys. 5.2). Kryteria główne oceny Xi , 

które w bezpośredni sposób wpływają na realizację celu głównego analizy, doprecyzowane są 

kryteriami szczegółowymi Xi.s. Aby wyznaczyć wpływ kryteriów głównych na realizację celu analizy, 

należy porównać je ze sobą parami zgodnie ze skalą porównań przedstawioną w Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.. 

Kryteria szczegółowe są porównywane parami względem tych kryteriów głównych, które 

uszczegóławiają, zatem ich wpływ na realizację celu głównego jest pośredni. Poszczególne 

preferencje odpowiadają konkretnym liczbom, w skali porównań T. Saaty’ego. Nadawanie preferencji 

względnej jest istotną zaletą metody, gdyż oceny są subiektywne i podlegają ocenie eksperckiej, co 

dodatkowo zwiększa poprawność merytoryczną wyników. W celu porównania kryteriów zastosowano 

dziewięciostopniową skalę porównań Saaty’ego [22],  

Wpływ kryterium znajdującego się w i-tym wierszu na kryterium z j-tej kolumny 𝑥𝑖,𝑗, 

przedstawiony jest w diagonalnej macierzy porównań parami kryteriów głównych X. 

 𝑿 =

𝑋1

𝑋2

⋮

𝑋𝑛

𝑋1 𝑋2 ⋯ 𝑋𝑛

[
 
 
 
 
 
 

1 𝑥1,2 ⋯ 𝑥1,𝑛

1

𝑥1,2

1 ⋯ 𝑥2,𝑛

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1

𝑥1,𝑛

1

𝑥2,𝑛

⋯ 1
]
 
 
 
 
 
 

 (5.1) 
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Jeśli określono, że kryterium znajdujące się w i-tym wierszu jest o 𝑥𝑖,𝑗 ważniejsze niż kryterium 

z j-tej kolumny, to wpływ kryterium znajdującego się w j-tej kolumnie na kryterium z i-tego wiersza jest 

równe:  

 𝑥𝑗,𝑖 =
1

𝑥𝑖,𝑗

 (5.2) 

W przypadku, gdy porównywane kryteria odznaczają się jednakowym wpływem iloczyn 

kryteriów równy jest 1, zgodnie ze wzorem:  

 𝑥𝑗,𝑖 ∙ 𝑥𝑖,𝑗 = 1 (5.3) 

Dla diagonalnej macierzy porównań parami kryteriów głównych 𝑿 wyznacza się 

znormalizowaną macierz odwrotną �̅�, której elementy �̅�𝑖,𝑗 powstają poprzez podzielenie każdego 

elementu macierzy 𝑥𝑖,𝑗 przez sumę ocen w danej kolumnie, zgodnie ze wzorem:  

 �̅�𝑖,𝑗 =
𝑥𝑖,𝑗

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1

 (5.4) 

Elementy wektora priorytetów poszczególnych kryteriów głównych ze względu na realizację 

celu głównego analizy 𝑤𝑖 wyznacza się przez podzielenie sum poszczególnych wierszy 

znormalizowanej macierzy odwrotnej �̅� przez liczbę kryteriów n.  

 𝑤𝑖 =
∑ �̅�𝑖,𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (5.5) 

Wartości elementów wektora priorytetów 𝑤𝑖 wskazują miejsce i-tego kryterium głównego w 

rankingu kryteriów, im większa wartość, tym wyższa pozycja w rankingu oraz większy wpływ na 

realizację celu analizy.   

Wektor priorytetów w, składający się z elementów wektora priorytetów wi jest wektorem 

kolumnowym, zgodnie z zapisem: 

 𝒘 = [𝑤𝑖]𝑛 = [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] (5.6) 

Ze względu na odwrotności porównań parami i-ty wiersz jest odwrotnością i-tej kolumny 

macierzy X, a więc zachodzi równość [23]: 

 𝑿𝒘 =

[
 
 
 
 
 
 

1 𝑥1,2 ⋯ 𝑥1,𝑛

1

𝑥1,2

1 ⋯ 𝑥2,𝑛

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1

𝑥1,𝑛

1

𝑥2,𝑛

⋯ 1
]
 
 
 
 
 
 

[

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] = 𝑛 [

𝑤1

𝑤2

⋮
𝑤𝑛

] = 𝑛 (5.7) 

Powyższy wzór oznacza, że macierz porównań parami X pomnożona przez wektor priorytetów 

poszczególnych kryteriów w spełnia macierzowe równanie liniowe nw, w którym n jest wartością 
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własną macierzy porównań parami X. Dzięki temu, możliwe jest zastosowanie układu równań 

macierzowych oraz obliczenie macierzy odwrotnej, co zmniejsza poziom zaawansowania 

matematycznego metody. Wektor priorytetów w wyznacza się poprzez rozwiązanie układu równań:  

 (𝑿 − 𝑛𝑰)𝒘 = 0 (5.8) 

gdzie: I oznacza macierz jednostkową.  

Ze względu na to, że macierze X oraz I są znane, układ równań (5.8) jest rozwiązywalny i ma 

niezerowe rozwiązane, gdy n jest wartością własną macierzy X [24]. 

Pomimo tego, że metoda jest prosta do zastosowania, dzięki macierzowemu równaniu 

liniowemu, dla dużej liczby kryteriów może okazać się czasochłonna.  

Jak wspomniano powyżej, ekspert dokonując porównania parami w sposób lingwistyczny 

określa przewagę jednego kryterium nad drugim, następnie zapisuje swój osąd w postaci liczbowej, 

zgodnie z Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Ponieważ konkretna wartość porównania 

parami xi,j nie jest wprost określona liczbowo, oceny eksperta mogą zawierać błędy 

np. niekonsekwentnych ocen, czy błędów logicznych. Metoda AHP dopuszcza niewielkie braki w 

konsekwencji oceniania kryteriów, co wpływa na niewielkie zmiany współczynników macierzy 

porównań parami X oraz zmiany wartości wektora priorytetów w.  

Dowiedziono, że w przypadku gdy największa wartość własna macierzy λ max jest równa lub 

bliska liczbie porównywanych kryteriów n, to porównania eksperta są spójne i konsekwentne [22].  

Największą wartość własną macierzy λ max wyznacza się ze wzoru:  

 𝜆 𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑤𝑖

∑𝑥𝑖,𝑗𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 (5.9) 

Porównania parami są konsekwentne, jeśli λ max jest zbliżone do n [25].  

Niewielka, aczkolwiek akceptowalna niekonsekwencja w porównaniu parami 𝑥𝑖,𝑗 powoduje 

nieznaczne zmiany największej wartości własnej macierzy λ max i symbolizuje odchylenie od spójności 

porównań parami wyrażone współczynnikiem niespójności CI. Współczynnik niespójności CI (z ang. 

Consistency Index), wyznacza się ze wzoru:  

 𝐶𝐼 =
𝜆 𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 (5.10) 

Wyznaczony współczynnik niespójności CI porównany z losowym indeksem niezgodności RI 

(z ang. Random Index) pozwala na wyznaczenie współczynnika niezgodności CR (z ang. Consistency 

Ratio), określającego stopień, w jakim porównania ważności kryteriów są niezgodne ze sobą. 

Wielkości RI, oszacowane przez T. L. Saaty’ego, przedstawiono w opracowaniach [26],[27]. 

Współczynnik CR wyznacza się ze wzoru:  

 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 (5.11) 
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Współczynnik niezgodności CR jest łatwiejszy w interpretacji od współczynnika niespójności 

CI, ponieważ wyrażony jest w procentach. Wartość współczynnika CR dla macierzy (3 x 3) nie 

powinna przekraczać 5%, dla macierzy (4 x 4) powinna być mniejsza od 8%, a dla macierzy 

większych nie może przekraczać 10% [28], aby porównania parami można było uznać za 

konsekwentne (zgodne).  

5.2.2.3 Wykorzystanie metody AHP do wyznaczenia wag kryteriów szczegółowych 

Wektory priorytetów kryteriów szczegółowych 𝒘𝒊,𝒔 (wzór (5.13)) również wyznacza się poprzez 

zastosowanie metody AHP.  

Przyjmując, że Si jest liczbą kryteriów szczegółowych w danej grupie (i-tym kryterium 

głównym), dla każdego zbioru kryteriów szczegółowych realizuje się następującą procedurę. 

Porównania parami kryteriów szczegółowych dokonuje się względem odpowiadających im kryteriów 

głównych, co przedstawiono za pomocą macierzy porównań parami kryteriów szczegółowych:  

 𝑿𝒊,𝒔 =

𝑋𝑖,1

𝑋𝑖,2

⋮

𝑋𝑖,𝑆𝑖

𝑋𝑖,1 𝑋𝑖,2 ⋯ 𝑋𝑖,𝑆𝑖

[
 
 
 
 
 
 

1 𝑥𝑖,1,2 ⋯ 𝑥𝑖,1,𝑆i

1

𝑥𝑖,2,1

1 ⋯ 𝑥𝑖,2,𝑆𝑖

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1

𝑥𝑖,𝑆𝑖,1

1

𝑥𝑖,𝑆𝑖,2

⋯ 1
]
 
 
 
 
 
 

 (5.12) 

Macierz porównań parami kryteriów szczegółowych pomnożona przez wektor priorytetów 

poszczególnych kryteriów szczegółowych 𝒘𝒊,𝒔 spełnia macierzowe równanie liniowe 𝑠𝒘, dlatego też 

zgodnie ze wzorami (5.7) i (5.8), możliwe jest wyznaczenie wektora priorytetów porównania parami 

kryteriów szczegółowych, opisanego wzorem 

 𝒘𝒊,𝒔  = [𝑤𝑖,𝑠]𝑆𝑖 = [

𝑤𝑖,1

𝑤𝑖,2

⋮
𝑤𝑖,𝑆𝑖

] (5.13) 

Zgodnie z metodą AHP należy wyznaczyć dla każdego porównania współczynniki CI i CR, zgodnie ze 

wzorami (5.9) - (5.11).  

Należy zauważyć, że wektory priorytetów kryteriów szczegółowych wyznaczane są tylko 

w odniesieniu do kryteriów głównych, które uszczegóławiają. Tzn. nie bada się wpływu kryterium 

uszczegóławiającego kryterium główne X1 na inne kryterium główne, np. X2. 

5.2.2.4 Wykorzystanie metody AHP do wyznaczenia wag globalnych kryteriów 

szczegółowych 

Wektor wag globalnych kryteriów szczegółowych 𝒘𝒊,𝒔
𝒈

 wyznacza się poprzez przemnożenie 

poszczególnych wektorów priorytetów porównania parami kryteriów szczegółowych 𝒘𝒊,𝒔 przez 

odpowiadające im elementy wektora priorytetów porównania parami kryteriów głównych [wi]n, 

otrzymując wektor kolumnowy zgodnie z zapisem: 
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 𝒘𝒊,𝒔
𝒈

= 𝒘𝒊,𝒔 ∙  [𝑤𝑖]𝑛 =

[
 
 
 
 
𝑤1,1

𝑔

𝑤1,2
𝑔

⋮
𝑤𝑖,𝑠

𝑔
]
 
 
 
 

 (5.14) 

Wektor wag globalnych kryteriów szczegółowych oznacza wpływ każdego kryterium 

szczegółowego na realizację inwestycji.  

Ze względu na szczególny charakter zagadnienia, jakim jest wybór lokalizacji źródła generacji 

rozproszonej energii wytwórczej autorka proponuje, aby analiza lokalizacji była przeprowadzona dla 

zbioru kryteriów szczegółowych.  

5.2.2.5 Wyznaczenie wag globalnych kryteriów szczegółowych przyjętych do dalszych analiz 

Wagi kryteriów 𝑋𝑖 wytypowane w procesie porównywania parami (wzór (5.5)) określają 

pozycję w rankingu wszystkich kryteriów pochodzących z zaproponowanego przez autorkę 

uniwersalnego zbioru kryteriów oceny lokalizacji.  Te kryteria, które nie opisują danego źródła 

wytwórczego również brane są pod uwagę przy wyznaczaniu wag kryteriów. Ich waga wówczas 

wynosi zero.  

Ponadto, ekspert może określić próg wpływu kryteriów szczegółowych, poniżej którego 

kryteria nie są brane pod uwagę do dalszych obliczeń. Dlatego też, autorka niniejszej rozprawy 

proponuje, aby zbiór kryteriów, przyjęty do dalszych analiz, został wyznaczony przy uwzględnieniu 

kryteriów wyeliminowanych, zredukowanych.  

Potrzebę stosowania redukcji kryteriów oceny lokalizacji źródła wytwórczego można wyjaśnić 

podając dwa powody. Powód pierwszy dotyczy konieczności wykorzystania wielkich zbiorów danych 

opisujących źródła wytwórcze. Często, zebranie wszystkich niezbędnych informacji jest niewykonalne. 

Drugim powodem jest tzw. postulat ekonomiczności, który zakłada że minimalna liczba zmiennych 

wyjaśnia możliwie wiele zjawisk [29]. 

Metoda redukcji funkcjonalnej kryteriów zachodzi, gdy między kryteriami występuje 

podobieństwo pozwalające na zmniejszenie ilości obliczeń [30]. Redukcja numeryczna kryteriów 

polega zaś na łączeniu ze sobą kryteriów o tym samym wpływie, to znaczy takich, których wagi są 

sobie równe.  

 Redukcja kryteriów może być wykonana poprzez określenie akceptowalnego progu wag 

kryteriów szczegółowych K. Jeśli waga kryterium jest poniżej akceptowalnego progu kryterium to nie 

jest brane pod uwagę w dalszych analizach.  

Przykład badania wrażliwości rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych na redukcję liczby 

kryteriów przedstawiono w podrozdziale 6.5., w którym dla różnych wartości progu wag kryteriów 

szczegółowych K zbadano zmiany w rankingu lokalizacji. Aby dane kryterium szczegółowe mogło być 

brane pod uwagę w obliczeniach rankingu lokalizacji, jego waga musi spełniać minimum wartości 

progu K, zgodnie z zapisem:  

 𝑤𝑖,𝑠
𝑔

> 𝐾 (5.15) 
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W przypadku kryteriów, których wpływ na realizację inwestycji jest bliski lub równy zero, lub 

ekspert określił, że wpływ danego kryterium jest dopuszczalnie niski, aby je pominąć w dalszych 

analizach, należy ponownie określić wagi dla kryteriów przyjętych do analizy.  

Jeżeli dla kryterium 𝑋𝑖,𝑠waga 𝑤𝑖,𝑠
𝑔

> 𝐾 to kryterium 𝑋𝑖,𝑠 wliczane jest do kryteriów przyjętych do 

dalszej analizy (których liczba oznaczana jest jako 𝑆𝑖
′), zgodnie z zapisem:  

 𝑆𝑖
′ ≤ 𝑆𝑖 (5.16) 

gdzie: 

𝑆𝑖 – pierwotna liczba kryteriów szczegółowych w ramach i-tego kryterium głównego, 

𝑆𝑖
′ – liczba kryteriów szczegółowych w ramach i-tego kryterium głównego po redukcji według warunku 

(5.15). 

Liczba kryteriów przyjętych do analizy 𝑐 wyznaczona jest jako suma liczby kryteriów 

szczegółowych (po redukcji kryteriów zgodnie ze wzorem (5.16)) przypisanych do konkretnych 

kryteriów głównych 𝑆′𝑖 i wyznaczana jest ze wzoru:  

 𝑐 = ∑ 𝑆′𝑖

𝑛

𝑖=1

 (5.17) 

Dla zmienionej ilości kryteriów przyjętych do dalszej analizy c, ze względu na usunięcie 

niektórych elementów wektora wag globalnych kryteriów szczegółowych 𝑤𝑖,𝑠
𝑔

, należy ponownie 

wyznaczyć wektor wag globalnych kryteriów szczegółowych, oznaczony jako 𝑤′𝑖,𝑠
𝑔

.  

𝑤′𝑖,𝑠
𝑔

=
𝑤𝑖,𝑠

𝑔

∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑠
𝑔𝑆′𝑖

𝑠=1
𝑛
𝑖=1

 

Celem wyznaczenia wag globalnych kryteriów szczegółowych jest spełnienie warunku, że 

suma wag powinna wynosić jeden, zgodnie z zapisem: 

 ∑ ∑ 𝑤′𝑖,𝑠
𝑔

𝑆′𝑖

𝑠=1

𝑛

𝑖=1
= 1 (5.18) 

Wyznaczenie wag globalnych kryteriów szczegółowych, które kwalifikują się do dalszych 

analiz kończy wykorzystanie metody AHP.  

5.2.3 Określenie wzorca oraz antywzorca 

Kolejnym krokiem ku wyznaczeniu rankingu rozpatrywanych lokalizacji jest wyznaczenie 

wartości wzorcowych oraz antywzorcowych dla poszczególnych kryteriów szczegółowych. Lokalizacja, 

dla której wszystkie kryteria zbliżone są do wartości wzorcowych można określić jako lokalizację 

wzorcową. Wyznaczenie wzorca i antywzorca określającego poszczególne kryteria rozpoczyna 

wykorzystanie metody taksonomii numerycznej w przedstawionej analizie oraz kończy wykorzystanie 

metody AHP.  
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Lokalizacja wzorcowa to taka, której szanse powodzenia są maksymalne, w przeciwieństwie 

do lokalizacji antywzorcowej, która nie ma szans na realizację. Należy zaznaczyć, że w rankingu nie 

uwzględnia się fikcyjnych lokalizacji wzorcowych oraz antywzorcowych, chociaż nie jest to 

niedopuszczalne. Lokalizacje wzorcowe oraz antywzorcowe wyznaczają, dla każdego kryterium, 

wartości wzorca oraz antywzorca. 

Wzorzec 𝑊𝑖 oraz antywzorzec 𝐴𝑖 oznaczają punkty lokalizacji w przestrzeni układu 

kartezjańskiego (x,y) (Rys. 5.3). Lokalizacje, oznaczone jako punkty 𝑙𝑖 ranguje się względem 

odległości 𝑐𝑖 rzutów ortogonalnych poszczególnych lokalizacji 𝑙𝑖
′ od lokalizacji wzorcowej 𝑊𝑖.  

 

Rys. 5.3. Odległość rzutu ortogonalnego punktu 𝑙𝑖
′ na prostej wyznaczającej wzorzec 

Opracowanie własne na podstawie [31]. 

Długość odcinka 𝑐𝑖 jest możliwa do wyznaczenia, stosując twierdzenie Carnota [31], zgodnie 

ze wzorem:  

 𝑐𝑖 = 𝑑(𝑙𝑖
′,𝑊)  =

|𝑙𝑖 ,𝑊𝑖|
2 + |𝐴𝑖 ,𝑊𝑖|

2 − |𝑙𝑖 , 𝐴𝑖|
2

2|𝐴𝑖 ,𝑊𝑖|
 (5.19) 

Wzorzec oraz antywzorzec można wyznaczyć na dwa sposoby:  

Sposób 1: wyznaczenie wzorca jako funkcji maksimum oraz antywzorca jako funkcji minimum 

spośród wartości kryterium dla porównywanych lokalizacji. Dla tego przypadku wszystkie kryteria 

muszą być wyznaczone jako stymulanty.  

Sposób 2: wyznaczenie wartości wzorca i antywzorca metodą ekspercką.  

Przewagą metody eksperckiej wyznaczania wzorca/antywzorca w stosunku do określenia go 

jako funkcji MIN/MAX z podanych wartości jest zmniejszenie wagi lokalizacji, które względem danego 

kryterium 𝑋𝑖 posiadają najwyższą wartość, która dla niej jest wystarczająca, np. nie gwarantuje 

powodzenia w realizacji inwestycji.  

W przypadku, gdy wzorzec lub antywzorzec nie jest określony jako funkcja MIN lub MAX lub 

gdy wzorzec i antywzorzec są określone przez eksperta, obiekty mogą być lepsze lub gorsze od 

wzorca lub antywzorca. Zaletą uwzględnienia wartości lepszych lub gorszych od wzorca to:  

 dowolność w wyborze wzorca i antywzorca,  

 kontrola nad ustalonymi punktami wzorca i antywzorca. 
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5.2.4 Wyznaczenie rankingu lokalizacji 

Metodę wyznaczenia rankingu lokalizacji oparto o metodę taksonomii numerycznej. 

Założeniem metody jest klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych.  

Dla zbioru lokalizacji 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, … , 𝑙𝑘} należy wyznaczyć macierz wartości lokalizacji względem 

poszczególnych kryteriów szczegółowych A.  

 𝑨 =

𝑋1,1     𝑋1,2     ⋯    𝑋𝑛,𝑠

[

𝑎1,1,1 𝑎1,1,2 ⋯ 𝑎1,𝑛,𝑠

𝑎2,1,1 𝑎2,1,2 ⋯ 𝑎2,𝑛,𝑠

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑘, 1,1 𝑎𝑘,1,2 ⋯ 𝑎𝑘,𝑛,𝑠

]

𝑙1
𝑙2
⋮
𝑙𝑘

 (5.20) 

W celu wyznaczenia rankingu lokalizacji należy wyznaczyć odległości euklidesowe rzutów 

ortogonalnych 𝑐𝑖  =  𝑑(𝑙𝑖
′,𝑊𝑖) poszczególnych lokalizacji od wzorca 𝑊𝑖. Ze względu na różne wartości 

opisujące poszczególne kryteria (np. wartość kryterium kosztowego podawana jest w jednostkach 

pieniężnych, a społecznego określona jest pięciostopniową skalą), nie jest możliwe porównanie ich ze 

sobą bez wcześniejszej normalizacji.  

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości wagi kryterium przed normowaniem, może 

spowodować utratę odchylenia standardowego, dlatego określenie wag w metodzie taksonomii 

numerycznej następuje po normalizacji. Proponowana metoda zakłada określenie wag kryteriów 

metodą AHP, dlatego też wagi nie będą określane metodą taksonomii numerycznej. 

5.2.4.1 Zamiana kryteriów szczegółowych na stymulanty  

Metoda rangowania obiektów, oparta na metodzie taksonomii numerycznej wymaga, aby 

wszystkie kryteria były stymulantami. Jeżeli wartość danego i-tego kryterium szczegółowego 𝑋𝑖.𝑠, 

określona dla każdej lokalizacji jako 𝑎𝑘,𝑛,𝑠, jest destymulantą, należy zmienić ją na symulantę 𝑍𝑖,𝑠, 

poprzez przekształcenie 𝑎𝑘,𝑛,𝑠 → 𝑧𝑘,𝑛,𝑠 według formuły: 

 𝑧𝑘,𝑛,𝑠 = 2𝑎𝑘,𝑛,𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑎𝑘,𝑛,𝑠 (5.21) 

Dzięki takiemu przekształceniu wartość kryterium zachowuje odchylenie standardowe oraz średnią 

arytmetyczną. 

5.2.4.2 Normalizacja kryteriów szczegółowych  

W celu porównania ze sobą kryteriów o różnych wielkościach i różnych mianach należy 

dokonać normalizacji. Dzięki normalizacji możliwe jest opisanie kryteriów za pomocą rożnych skal 

(liczbowych, procentowych) oraz porównanie ich ze sobą. Więcej informacji na temat skal oceny 

kryteriów znajduje się w podrozdziale 5.3. Gdy już wszystkie kryteria szczegółowe 𝑍𝑖,𝑠, oraz 

odpowiadające im wartości dla każdej lokalizacji 𝑎𝑘,𝑛,𝑠 zostaną przekształcone na stymulanty, można 

dokonać normalizacji. Unormowana wartość dla każdej lokalizacji 𝑎′𝑘,𝑛,𝑠 wyznaczana jest za pomocą 

wzoru:  
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 𝑎′𝑘,𝑛,𝑠 =
𝑎𝑘,𝑛,𝑠 − 𝑎𝑘,𝑛,𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝛿𝑘,𝑛,𝑠

 (5.22) 

Odchylenie standardowe 𝛿𝑘,𝑛,𝑠 wyznacza się za pomocą wzoru: 

 𝛿𝑘,𝑛,𝑠 = √
∑ 𝑎𝑘,𝑛,𝑠

𝑚
𝑖=1

𝑘
 (5.23) 

5.2.4.3 Wyznaczenie miary odległości od wzorca 

Rangowanie lokalizacji polega na uporządkowaniu ich ze względu na wartości miary 

odległości 𝑚𝑖, które są unormowanymi wartościami odległości ich rzutów ortogonalnych 𝑐𝑖 od 

lokalizacji wzorcowej 𝑊𝑖. Wartości miary odległości 𝑚𝑖 zawierają się w przedziale <0,1>. Miarę 

odległości wyznacza się ze wzoru:  

 𝑚𝑖 = 1 −
𝑐𝑖

𝑜
 (5.24) 

gdzie: 

𝑜 = 𝑑(𝑊𝑖 , 𝐴𝑖) – odległość euklidesowa wzorca 𝑊𝑖 od antywzorca 𝐴𝑖. 

 

Autorka proponuje wyznaczenie sumy odległości euklidesowych lokalizacji od lokalizacji 

wzorcowej i antywzorcowej (dodatkowo pomnożone przez wagę kryteriów) oraz sprowadzenie 

wartości do jednostek względnych, co pozwala na wyznaczenie rankingu lokalizacji.  

Sumę miar odległości poszczególnych lokalizacji od lokalizacji wzorcowej i antywzorcowej 𝑚𝑖 

przemnożonych przez wagi kryteriów szczegółowych przyjętych do wykonania rankingu lokalizacji 𝑤′𝑖,𝑠
𝑔

 

można zapisać jako zależność: 

 𝑟𝑖 = ∑𝑚𝑖

𝑘

𝑖=1

∙ 𝑤′𝑖,𝑠
𝑔

 (5.25) 

W ten sposób wyznaczona suma miar odległości lokalizacji od lokalizacji wzorcowej i antywzorcowej 

zwiększona o wagi kryteriów szczegółowych wyznacza sumę miar wszystkich lokalizacji od lokalizacji 

wzorcowej i antywzorcowej rk, zgodnie ze wzorem: 

 𝑟𝑘 = ∑𝑟𝑖

𝑘

𝑖=1

 (5.26) 

5.2.4.4 Ranking lokalizacji 

Ranking lokalizacji wyznaczany jest poprzez wartości współczynnika rankingu 𝑅𝑖, zawierające się 

w przedziale [0,1], których suma równa jest 1, a wyznaczone są ze wzoru: 

 𝑅𝑖 =
∑ 𝑟𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑟𝑘
 (5.27) 
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Najlepszą lokalizacją będzie ta, o najwyższej wartości współczynnika rankingu 𝑅𝑖, oraz analogicznie, 

najgorsza lokalizacja, mająca najmniejsze szanse na realizację inwestycji, oznaczać się będzie 

najmniejszą wartością współczynnika rankingu 𝑅𝑖. 

Należy zauważyć, że do analizy mogą zostać wybrane lokalizacje, które mają podobnie wysokie 

szanse lub podobnie niskie szanse na realizację inwestycji. Umieszczenie lokalizacji najwyżej 

w rankingu nie gwarantuje, że zostanie ona zrealizowana. Analogiczna sytuacja dotyczy najniższego 

miejsca w rankingu. Jeśli pozostałe lokalizacje były nieco lepsze, ostatnie miejsce w rankingu 

lokalizacji nie oznacza, że inwestycja jest niemożliwa do wykonania. Decyzja o wyborze danej 

lokalizacji oraz analiza powstałego rankingu lokalizacji powinna być dokonana przez eksperta.  

5.3 Wybór zbioru kryteriów oceny lokalizacji źródła wytwórczego energii elektrycznej                                        

Głównym założeniem proponowanej metody jest jej uniwersalność pod względem charakteru 

danego źródła generacji rozproszonej. Dlatego też wyszczególniono zbiór kryteriów który może być 

traktowany jako uniwersalny. Wyszczególniono pięć grup kryteriów głównych (𝑋)i: kryteria 

techniczne (𝑋1), kryteria ekonomiczne (𝑋2), kryteria społeczne (𝑋3), kryteria środowiskowe (𝑋4), 

kryteria prawne (𝑋5). 

W ramach każdego kryterium głównego opracowano kryteria szczegółowe Xi.s, które przedstawiono w 

Tab. 5.1.  

Tab. 5.1. Zbiór kryteriów stosowanych do oceny wariantów lokalizacji 

X1 Kryteria techniczne 

  X1,1 dostępność surowców pierwotnych 

  X1,2 czas użytkowania mocy zainstalowanej 

  X1,3 odległość od SEE 

  X1,4 odległość od sieci ciepłowniczej 

  X1,5 moc zwarciowa po stronie SN 

  X1,6 statyczna zmiana napięcia 

  X1,7 dynamiczna zmiana napięcia 

  X1,8 dopuszczalne obciążenie elementów SEE 

  X1,9 sprawność energetyczna 

X2 Kryteria ekonomiczne 

  X2,1 nakłady inwestycyjne 

  X2,2 koszt wytworzenia energii w cyklu życia obiektu 

  X2,3 zaktualizowana wartość netto (NPV) 

  X2,4 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 

X3 Kryteria społeczne 

  X3,1 przychylność społeczeństwa  

  X3,2 przychylność władz lokalnych 

  X3,3 zgodność inwestycji z polityką lokalną 

X4 Kryteria środowiskowe 

  X4,1 wskaźnik unikniętej emisji CO2 

  X4,2 emisja hałasu 

  X4,3 wpływ na populacje zwierząt 

  X4,4 wpływ na krajobraz 

  X4,5 wpływ na obszary chronione  

  X4,6 wskaźnik powierzchni terenu  

  X4,7 lokalizacja terenu do zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych 

X5 Kryteria prawne 

  X5,1 dokumenty planistyczne – wyprowadzenie mocy 

  X5,2 dokumenty planistyczne – obszar inwestycji 
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  X5,3 decyzja środowiskowa – wyprowadzenie mocy 

  X5,4 decyzja środowiskowa – obszar inwestycji 

Opracowanie własne. 

Aby zbiór kryteriów mógł być traktowany jako uniwersalny, wprowadzono skale oceny 

poszczególnych kryteriów szczegółowych w zależności od ich charakteru oraz typu źródła 

wytwórczego. Poprzez zastosowanie standaryzacji, skale oceny kryteriów mogą być wyrażone 

liczbowo, procentowo albo w inny dogodny dla użytkownika sposób. Poniżej przedstawiono 

propozycje skali oceny kryteriów szczegółowych.  

 Kryteria techniczne X𝟏 

Skalę dobrano metodą opartą na wiedzy eksperckiej oraz analizie literatury. Wartości skali 

należy traktować jako stymulanty. Zakresy parametrów i odpowiadającą im skalę przedstawiono 

w Tab. 5.2. W zależności od analizowanego typu źródła generacji rozproszonej energii elektrycznej 

kryterium X1,1 posiada różne miana.  

Tab. 5.2. Skala dla kryterium szczegółowego X1,1 – dostępność surowców pierwotnych 

Źródło 
wytwórcze 

Nazwa parametru Jedn. Wartość skali 

1 2 3 4 5 

Farma 
wiatrowa 

Klasa wietrzności  Klasa V 
wybitnie 
nie 
korzystna 

Klasa IV 
niekorzystna 

Klasa III 
dość 
korzystna 

Klasa II 
korzystna 

Klasa I 
wybitnie 
korzystna 

Elektrownia 
fotowoltaiczna 

Nasłonecznienie kWh/m
2
 Poniżej 

1000 
1000-1050 1051-

1150 
1151-
1250 

Powyżej 
1250 

Elektrownia na 
biomasę 

Dostępność 
surowca 

km Powyżej 
20   

10-20 5-10 Poniżej 5 0 
(dostępne 
na 
miejscu) 

Biogazownia Dostępność 
substratów 

%  Poniżej 
50% 

50-59 60-79% 80-99% 100%  

Opracowanie własne. 

 Kryteria społeczne X3 

Kryteria, 𝑋3,1 – przychylność społeczeństwa i 𝑋3,2 – przychylność władz lokalnych, oceniane 

są skalą liczbową w zakresie 1-5, która nie ma odpowiednika lingwistycznego. Odpowiednią wartość z 

zakresu należy dobrać metodą ekspercką.  

Dla kryterium 𝑋3,3 – zgodność inwestycji z polityką lokalną proponuje się zastosowanie skali 

liczbowej, odpowiadającej lingwistycznej ocenie kryterium. Skala opracowana została na podstawie 

[32] i rozszerzona przez autorkę (Tab. 5.3.). 

Tab. 5.3. Liczbowa skala oceny kryterium 𝑋3,3 – zgodność inwestycji z polityką lokalną 

Nazwa Skala 

Niezgodna 1 

Zgodna częściowo 2 

W większości zgodna 3 

Zgodna 4 

Opracowanie własne. 
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 Kryteria środowiskowe X4 

Dla kryterium środowiskowego 𝑋4,3 - wpływ na populacje zwierząt - przestawiono procentową 

skalę oceny w Tab.5.4. Należy zwrócić uwagę, że to kryterium jest opisane destymulantą, dlatego 

wartość pożądana jest wartością minimalną.  

Tab.5.4. Procentowa skala oceny kryterium 𝑋4,3 - wpływ na populacje zwierząt 

Nazwa Skala 

Populacja zwierząt uniemożliwia budowę źródła 100% 

Nie zbadano 100% 

W trakcie monitoringów 30% 

Brak wpływu na populacje zwierząt 0% 

Opracowanie własne. 

Kryterium 𝑋4,4, oznaczające wpływ inwestycji na krajobraz określono skalą procentową 

w zakresie 0-100%. Jako że kryterium to jest destymulantą, pożądaną wartością jest wartość 

minimalna. Ze względu na subiektywność oceny tego kryterium, do eksperta należy określenie 

poziomu wpływu inwestycji na krajobraz.  

 Kryteria prawne X5 

Dla kryteriów prawnych o symbolach X5,1-X5,4 proponuje się przyjąć skalę procentową, która 

przedstawia stopień zawansowania procesu mającego na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Skalę, za pomocą której proponuje się oceniać opisane powyżej kryteria opracowano przy 

pomocy specjalistów zajmujących się realizacją inwestycji w sektorze energetycznym. Dla kryterium 

X5,1 – dokumenty planistyczne – wyprowadzenie mocy – procentową skalę zaawansowania procesu 

uwzględnienia linii elektroenergetycznej w MPZP przedstawiono w Tab. 5.5.  

Tab. 5.5. Procentowa skala zaawansowania procesu uwzględnienia linii elektroenergetycznej 
w MPZP 

Nazwa Skala 

Procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

  Brak podjętych działań  0% 

  Uchwała o przystąpieniu do uchwalenia   10% 

  Uzgodnienia projektu 50% 

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu 65% 

  Uchwalenie SUiKZP 70% 

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

  Brak podjętych działań 70% 

  Uchwała o przystąpieniu do uchwalenia 75% 

  Uzgodnienia projektu 80% 

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu 85% 

  Uchwalenie MPZP 100% 

Opracowanie własne. 

W przypadku, gdy budowa linii elektroenergetycznej lub przebudowa istniejącej, należy do 

inwestycji celu publicznego należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Procentową skalę zaawansowania procesu uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przedstawiono w Tab. 5.6.  
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Tab. 5.6. Procentowa skala zaawansowania procesu uzyskiwania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenergetycznej 

Nazwa Skala 

Procedura uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Brak podjętych działań 0% 

Wniosek o wydanie decyzji 70% 

Uzyskanie decyzji 100% 

Opracowanie własne. 

Dla kryterium X5,2 – dokumenty planistyczne – obszar inwestycji – procentowa skala 

zaawansowania procesu uwzględnienia elektrowni w MPZP przedstawia Tab. 5.7.  

Tab. 5.7. Procentowa skala zaawansowania procesu uwzględnienia elektrowni w MPZP 

Nazwa Skala 

Procedura uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

  Brak podjętych działań  0% 

  Uchwała o przystąpieniu do uchwalenia   10% 

  Uzgodnienia projektu 50% 

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu 65% 

  Uchwalenie SUiKZP 70% 

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

  Brak podjętych działań 70% 

  Uchwała o przystąpieniu do uchwalenia 75% 

  Uzgodnienia projektu 80% 

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu 85% 

  Uchwalenie MPZP 100% 

Opracowanie własne. 

Dla kryteriów X5,3 i X5,4 proponuje się przyjąć skalę przedstawioną  

w Tab. 5.8.   

Tab. 5.8. Procentowa skala oceny postępu prac w procedurze uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Nazwa Skala 

Brak podjętych działań  0% 

Wniosek o wydanie DŚ 5% 

Wykonanie raportu środowiskowego 15% 

Opracowania przyrodnicze (monitoringi: chiropterologiczny, ornitologiczny, inwentaryzacja 
siedliskowa) 

20-45% 

Nie wymagane   45% 

Uzgodnienia/ opinie RDOŚ 60% 

Uzgodnienia/ opinie PIS 70% 

Nie wymagane/posiada 100% 

Opracowanie własne. 

6. Zastosowanie metody 

6.1 Wybór lokalizacji dla jednego typu źródła wytwarzania energii elektrycznej – przykład 1 

W celu wykonania rankingu lokalizacji zidentyfikowano 4 potencjalne lokalizacje farm 

wiatrowych, oznaczone kolejno 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 oraz 𝑙4. Wartości kryteriów szczegółowych dla analizowanych 

lokalizacji, które są danymi wejściowymi do metody, zestawiono w Tab. 6.1. 

W Tab. 6.1 przedstawiono dane do analizy.  
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Tab. 6.1. Założenia przyjęte do analizy porównawczej lokalizacji budowy farm wiatrowych – 
przykład 1 

Wyszczególnienie Jednostka S/D 

Symbol lokalizacji źródła 
wytwórczego Wzorzec Antywzorzec 

𝑙1 𝑙2 𝑙3 𝑙4 

X1 – Kryteria techniczne 

X1,1 dostępność surowców 
pierwotnych 

klasa S 
3 2 4 3 5 1 

X1,2 czas użytkowania mocy 
zainstalowanej 

h/rok S 
2453 2190 2540 2365 2579 1250 

X1,3 odległość od SEE km D 6 10 5 25 30 0 

X1,4 odległość od sieci 
ciepłowniczej 

km D 
0 0 0 0 0 0 

X1,5 moc zwarciowa po 
stronie SN 

MVA S 
250 250 60 60 250 60 

X1,6 statyczna zmiana 
napięcia 

% S 
9 11,6 10 11 <10% >10% 

X1,7 dynamiczna zmiana 
napięcia 

% S 
2 2,5 3,5 4 <3% >3% 

X1,8 dopuszczalne obciążenie 
elementów SEE 

MVA S 
25 25 6 6 25 6 

X1,9 sprawność energetyczna % S 0,4 0,3 0,39 0,35 0,45 0,3 

X2 – Kryteria ekonomiczne 

X2,1 nakłady inwestycyjne mln PLN D 84  126  168  126  10  120 

X2,2 koszt wytworzenia 
energii w cyklu życia 
obiektu 

PLN/MWh D 314 341 307 322 200 440 

X2,3 zaktualizowana wartość 
netto (NPV) 

Mln PLN2017 S 86,1     102,2     184,2     120,2     max min 

X2,4 Wewnętrzna stopa 
zwrotu (IRR) 

% S 8,2 6,7 8,7 7,7 max min 

X3 – Kryteria społeczne 

X3,1 przychylność 
społeczeństwa  

- S 3 5 5 3 5 0 

X3,2 przychylność władz 
lokalnych 

- S 4 3 2 3 5 0 

X3,3 zgodność inwestycji z 
polityką lokalną 

- S 3 2 1 3 4 1 

X4 – Kryteria środowiskowe         

X4,1 wskaźnik unikniętej 
emisji CO2 

tys. t CO2/a S 40,2 53,9 83,3 58,2 max min 

X4,2 emisja hałasu dB D 34,1 37,5 35,0 40,0 20,0 40,0 

X4,3 wpływ na populacje 
zwierząt 

% D 100 100 30 30 100 0 

X4,4 wpływ na krajobraz % D 30 40 50 70 100 0 

X4,5 wpływ na obszary 
chronione  

km D 20 30 20 25 50 0 

X4,6 wskaźnik powierzchni 
terenu  

km
2
/MW D 0,150 0,083 0,098 0,120 min max 

X4,7 lokalizacja terenu do 
zagospodarowania 
odpadów 
pofermentacyjnych 

km D 0 0 0 0 min max 

X5 – Kryteria prawne 

X5,1 dokumenty planistyczne 
– wyprowadzenie mocy 

- S 70 80 85 50 100 0 

X5,2 dokumenty planistyczne 
– farma wiatrowa 

- S 70 70 70 50 100 0 

X5,3 decyzja środowiskowa – 
wyprowadzenie mocy 

- S 45 25 60 60 100 0 

X5,4 decyzja środowiskowa – 
farma wiatrowa 

- S 60 15 70 45 100 0 

Legenda: S – Stymulanta, D – Destymulanta 

Opracowanie własne. 

Zgodnie z metodyką wyznaczenia rankingu lokalizacji opisaną w rozdziale 5 na wstępie 

analizy lokalizacji wykonano, metodą ekspercką oraz w oparciu o opracowania [33], [34], [35], 

porównania parami kryteriów głównych, co przedstawiono w Tab. 6.2.  
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Tab. 6.2. Porównanie parami kryteriów głównych Xi 

  X1 X2 X3 X4 X5 
X1 1,00 0,50 2,00 0,33 0,50 

X2 2,00 1,00 2,00 0,33 0,33 

X3 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 

X4 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

X5 2,00 3,00 2,00 0,50 1,00 

Σ 8,50 8,00 9,00 2,67 4,33 

Opracowanie własne. 

Porównanie parami kryteriów głównych tworzy diagonalną macierz porównań parami X, 

z której następnie wyznacza się znormalizowaną macierz odwrotną X̅. Na podstawie macierzy X̅, 

wyznacza się wartości wektora priorytetów w (wzór (5.6)). Zgodnie z opisem metodyki, wyznaczone 

wartości wektora priorytetów wi oznaczają wagi poszczególnych kryteriów względem realizacji celu, 

którym jest powodzenie realizacji inwestycji w danej lokalizacji.  

W Tab. 6.3 przedstawiono wyniki porównania parami kryteriów głównych.  

Tab. 6.3. Wartości wektora priorytetów oraz wskaźniki poprawności obliczeń dla porównania parami 
kryteriów głównych 

  X1 X2 X3 X4 X5 wi λ 

X1 0,12 0,06 0,22 0,13 0,12 0,13 1,09 

X2 0,24 0,13 0,22 0,13 0,08 0,16 1,26 

X3 0,06 0,06 0,11 0,19 0,12 0,11 0,96 

X4 0,35 0,38 0,22 0,38 0,46 0,36 0,95 

X5 0,24 0,38 0,22 0,19 0,23 0,25 1,08 

Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,35
 

λ max=5,35 CI =0,09 RI=1,12 CR=0,08     

Opracowanie własne. 

Jak wynika z porównania parami kryteriów głównych względem budowy farmy wiatrowej 

kryterium X4 – kryterium środowiskowe odznacza się najwyższym wpływem. Jest to spowodowane 

wpływem farmy wiatrowej na środowisko oraz koniecznością spełnienia licznych kryteriów 

środowiskowych, takich jak odległość od zabudowań ludzkich, odległość od obszarów chronionych czy 

wskaźnik powierzchni terenu.  

Najniższą wagę wpływu na realizację budowy farmy wiatrowej otrzymało kryterium 𝑋3 – 

kryterium społeczne. Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych związanych z budową 

nowych źródeł wytwórczych zwiększa możliwość przekonania społeczeństwa i władz lokalnych do 

poparcia inwestycji na danym terenie.  

Poszczególne kryteria szczegółowe Xi.s zostały porównane parami w obrębie kryteriów 

głównych Xi. Kryterium o najwyższej wadze okazało się kryterium X5,2 – dokumenty planistyczne – 

farma wiatrowa. Jest to spowodowane tym, iż uwzględnienie farmy wiatrowej w MPZP jest procesem 

czasochłonnym i może uniemożliwić wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Jak można zauważyć, kryterium X4,1 – wskaźnik unikniętej emisji CO2 posiada najwyższą 

wagę globalną pośród kryteriów szczegółowych, zaś kryterium 𝑋1,7 – dynamiczna zmiana napięcia 

wagę najniższą.  
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W analizowanym przypadku, ze względu na to, że kryteria 𝑋1,4 oraz 𝑋4,7 nie posiadają żadnej 

wagi, oraz dlatego, że ekspert nie określił progu, poniżej którego kryteria należy odrzucić, wagi 

globalne kryteriów szczegółowych przyjętych do dalszych analiz są równe wagom wyznaczonym 

zgodnie z metodyką przyjętą w podrozdziale 5.2.2.4 i odpowiadają wagom przedstawionym w Tab. 

6.4.  

Tab. 6.4. Wagi globalne kryteriów szczegółowych – przykład 1 

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

X1,1 0,009 X1,8 0,037 X3,2 0,068 X4,6 0,029 
X1,2 0,016 X1,9 0,026 X3,3 0,011 X4,7 0,00 
X1,3 0,011 X2,1 0,011 X4,1 0,166 X5,1 0,036 
X1,4 0,000 X2,2 0,025 X4,2 0,087 X5,2 0,105 
X1,5 0,023 X2,3 0,065 X4,3 0,020 X5,3 0,013 
X1,6 0,004 X2,4 0,056 X4,4 0,010 X5,4 0,097 
X1,7 0,003 X3,1 0,028 X4,5 0,044     

 Opracowanie własne. 

Dla analizowanego przypadku zarówno wartości wzorca jak i antywzorca zostały wyznaczone 

metodą ekspercką, zgodnie z opisem zawartym w podrozdziale 5.2.3. (sposób 2 wyznaczenia wzorca 

i antywzorca). W przypadku, gdy nie ma możliwości określenia wzorca lub antywzorca metodą 

ekspercką, dopuszczono wyznaczenie wartości maksymalnych lub minimalnych spośród dostępnych 

wartości. Przyjęte wartości wzorca i antywzorca przedstawiono w Tab. 6.1. Należy zaznaczyć, że dla 

kryteriów, które są destymulantami, na potrzeby obliczeń, wartości wzorcowe wpisano do tabeli jako 

stymulanty.  

Poniżej przedstawiono przykład zmiany kryterium szczegółowego, które jest destymulantą na 

stymulantę. Pokazano również normalizację parametrów opisujących dane lokalizacje oraz 

wyznaczenie odległości od wzorca oraz miary odległości.  

Dla kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu, określono, że minimalna dopuszczalna wartość emitowanego 

przez turbiny wiatrowe hałasu wynosi 20 dB (stymulanta), zaś maksymalna 40 dB (destymulanta). Ze 

względu na to, że pożądanymi wartościami są wartości minimalne, kryterium to określono jako 

destymulantę. W Tab. 6.5 przedstawiono wartości poziomów hałasów, prognozowane dla turbin 

wiatrowych w poszczególnych lokalizacjach.   

Tab. 6.5. Wartości poszczególnych lokalizacji dla kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu jako 

destymulanty – przykład 1 

Symbol lokalizacji 
Poziom hałasu 

(destymulanty) -𝑎𝑘,𝑛,𝑠 

𝑙1 34,1 

𝑙2 37,5 

𝑙3 35,0 

𝑙4 40,0 

Średnia arytmetyczna 36,6 
Odchylenie standardowe 2,3 

Opracowanie własne. 

Po przekształceniu według wzoru (5.21), destymulant 𝑎𝑘,𝑛,𝑠 na stymulanty 𝑧𝑘,𝑛,𝑠, zachowana 

zostaje wartość średniej arytmetycznej oraz odchylenie standardowe. Wartości stymulant 

przedstawiono w Tab. 6.6. 
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Tab. 6.6. Wartości poszczególnych lokalizacji dla kryterium 𝑍4,2 – emisja hałasu jako 

stymulanty -przykład 1 

Symbol lokalizacji 
Poziom hałasu (stymulanty) 

-𝑧𝑘,𝑛,𝑠 

𝑙1 39,2 

𝑙2 35,8 

𝑙3 38,3 

𝑙4 33,3 

Średnia arytmetyczna 36,6 

Odchylenie standardowe 2,3 

Opracowanie własne. 

Następnie dokonano normalizacji wartości poszczególnych lokalizacji względem kryteriów, 

zgodnie z opisem zamieszczonym w podrozdziale 5.2.4.2. Unormowane wartości dla poszczególnych 

lokalizacji otrzymuje się stosując wzór (5.22). Następnie możliwe jest wyznaczenie parametrycznych 

odległości od wzorca dla każdej lokalizacji oraz znormalizowanej miary odległości, która zawarta jest 

w przedziale <0,1>. Wyniki powyższych obliczeń dla kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu przedstawiono 

w Tab. 6.7.  

Tab. 6.7. Wyznaczenie unormowanych wartości kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu oraz odległości 

poszczególnych lokalizacji od wzorca – przykład 1 

Symbol lokalizacji 
Poziom hałasu wartości 

unormowane -𝑎′𝑘,𝑛,𝑠 
Odległości lokalizacji od 

wzorca 𝑜𝑖 = 𝑑(𝑙𝑖 ,𝑊𝑖) 
Miara odległości 

𝑙1 1,11 8,35 0,0035 

𝑙2 -0,37 6,87 0,0183 

𝑙3 0,72 7,95 0,0074 

𝑙4 -1,46 5,78 0,0292 

Wzorzec -7,24   
Antywzorzec 1,46   

Opracowanie własne. 

Autorka proponuje, aby wyznaczoną miarę odległości lokalizacji od wzorca dla 

poszczególnych kryteriów pomnożyć przez ich wagę, w celu zwiększenia istotności odległości 

lokalizacji od wzorca, dla kryteriów o szczególnym znaczeniu, tzn. takich, których waga jest wysoka. 

Dzięki temu lokalizacja charakteryzująca się znaczną odległością od wzorca, dla kryterium 

o znikomym znaczeniu, nie zostanie na tej postawie umieszczona na końcu rankingu.  

W Tab. 6.8 przedstawiono wartości miary odległości od wzorca 𝑚𝑖 przemnożone przez 

globalne wagi kryteriów szczegółowych 𝑤𝑖,𝑠
𝑔′

, zgodnie ze wzorem (5.25), przedstawiono ich sumę 𝑟𝑖 

oraz wartości znormalizowane rankingu 𝑅𝑖, wyznaczone zgodnie ze wzorem (5.27).  

Tab. 6.8. Wyznaczone wartości miary odległości oraz wartości współczynnika rankingu – 
przykład 1 

 
Miary odległości poszczególnych lokalizacji przemnożone przez wagi kryteriów szczegółowych (𝑚𝑖 ∙  𝑤𝑖,𝑠

𝑔′

) 
𝑟𝑖 𝑅𝑖 

𝑋1,1 𝑋1,2 ⋯ 𝑋4,1 𝑋4,2 ⋯ 𝑋5,3 𝑋5,4 

𝑙1 0,004 0,014 ⋯ 0,000 0,003 ⋯ 0,006 0,058 0,479 0,243 

𝑙2 0,002 0,011 ⋯ 0,053 0,018 ⋯ 0,003 0,015 0,403 0,204 

𝑙3 0,006 0,015 ⋯ 0,166 0,007 ⋯ 0,008 0,068 0,651 0,331 

𝑙4 0,004 0,013 ⋯ 0,069 0,029 ⋯ 0,008 0,044 0,437 0,222 

Opracowanie własne. 

Współczynniki rankingu 𝑅𝑖 określają pozycję poszczególnych lokalizacji w rankingu lokalizacji. Im 

wyższa wartość współczynnika 𝑅𝑖 tym dana lokalizacja jest wyżej w rankingu. W Tab. 6.9. 
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przedstawiono ranking lokalizacji. Jak można zauważyć, najwyżej w rankingu znalazła się lokalizacja 

𝑙3, zaś najniżej w rankingu znalazła się lokalizacja 𝑙2.  

Tab. 6.9. Ranking lokalizacji farm wiatrowych – przykład 1 

Miejsce w rankingu 1 2 3 4 

Symbol lokalizacji 𝑙3 𝑙1 𝑙4 𝑙2 

Współczynnik rankingu 𝑅𝑖  0,331 0,243 0,222 0,204 

Opracowanie własne. 

Należy zaznaczyć, że pokazany ranking lokalizacji należy traktować jako pomoc w podejmowaniu 

decyzji. Ostatnie miejsce w rankingu nie oznacza, że w danej lokalizacji inwestycja nie ma szans 

powodzenia.  

6.2 Wybór lokalizacji dla jednego typu źródła wytwarzania energii elektrycznej – przykład 2 

Zgodnie z metodyką wyznaczania rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych energii elektrycznej 

opisaną w rozdziale 5, możliwe jest zastosowanie funkcji minimum i maksimum do określenia 

wszystkich wartości wzorcowych oraz antywzorcowych (sposób 1 wyznaczenia wzorca i antywzorca). 

Taki sposób wyznaczania wzorców i antywzorców jest najczęściej stosowany w metodzie taksonomii 

numerycznej. W niniejszym rozdziale przedstawiono przykład analizy lokalizacji farm wiatrowych 

takich samych, jak w podrozdziale 6.1. Różnica w stosunku do poprzedniego rozdziału polega na 

wyznaczeniu wartości wzorcowych i antywzorcowych jako funkcji minimum lub maksimum dla 

kryteriów oznaczonych symbolami 𝑋12, 𝑋13, 𝑋19, 𝑋22 ÷ 𝑋24, 𝑋41 ÷ 𝑋47. Dla pozostałych kryteriów 

przyjęto wartości wzorca i antywzorca takie same jak w rozdziale 6.1. 

W Tab. 6.10 przedstawiono zestaw danych przyjętych do analizy lokalizacji.   

Tab. 6.10. Założenia przyjęte do analizy porównawczej lokalizacji budowy farm wiatrowych – 
przykład 2 

Wyszczególnienie Jednostka S/D 

Symbol lokalizacji źródła 
wytwórczego Wzorzec Antywzorzec 

𝑙1 𝑙2 𝑙3 𝑙4 

X1 – Kryteria techniczne 

X1,1 dostępność surowców 
pierwotnych 

klasa S 
3 2 4 3 5 1 

X1,2 czas użytkowania mocy 
zainstalowanej 

h/a S 
2453 2190 2540 2365 max min 

X1,3 odległość od SEE km D 6 10 5 25 min max 

X1,4 odległość od sieci 
ciepłowniczej 

km D 0 0 0 0 0 0 

X1,5 moc zwarciowa po 
stronie SN 

MVA S 
250 250 60 60 250 60 

X1,6 statyczna zmiana 
napięcia 

% S 
9 11,6 10 11 <10% >10% 

X1,7 dynamiczna zmiana 
napięcia 

% S 
2 2,5 3,5 4 <3% >3% 

X1,8 dopuszczalne obciążenie 
elementów SEE 

MVA S 
25 25 6 6 25 6 

X1,9 sprawność energetyczna % S 0,4 0,3 0,39 0,35 max min 

X2 – Kryteria ekonomiczne 

X2,1 nakłady inwestycyjne mln PLN D 84 126 168 126 min max 

X2,2 koszt wytworzenia 
energii w cyklu życia 
obiektu 

PLN/MWh D 314 341 307 322 min max 

X2,3 zaktualizowana wartość 
netto (NPV) 

Mln PLN2017 S 86,1     102,2     184,2    120,2     max min 

X2,4 Wewnętrzna stopa 
zwrotu (IRR) 

% S 8,2 6,7 8,7 7,7 max min 
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X3 – Kryteria społeczne 

X3,1 przychylność 
społeczeństwa  

- S 3 5 5 3 5 0 

X3,2 przychylność władz 
lokalnych 

- S 4 3 2 3 5 0 

X3,3 zgodność inwestycji z 
polityką lokalną 

- S 3 2 1 3 4 1 

X4 – Kryteria środowiskowe         

X4,1 wskaźnik unikniętej 
emisji CO2 

tys. t CO2/a S 40,2 53,9 83,3 58,2 max min 

X4,2 emisja hałasu dB D 34,1 37,5 35 40 min max 

X4,3 wpływ na populacje 
zwierząt 

% D 100 100 30 30 min max 

X4,4 wpływ na krajobraz % D 30 40 50 70 min max 

X4,5 wpływ na obszary 
chronione  

km S 20 30 20 25 max min 

X4,6 wskaźnik powierzchni 
terenu  

km
2
/MW D 0,15 0,083 0,098 0,12 min max 

X4,7 lokalizacja terenu do 
zagospodarowania 
odpadów 
pofermentacyjnych 

km D 0 0 0 0 min max 

X5 – Kryteria prawne 

X5,1 dokumenty planistyczne 
– wyprowadzenie mocy 

- S 70 80 85 50 100 0 

X5,2 dokumenty planistyczne 
– farma wiatrowa 

- S 70 70 70 50 100 0 

X5,3 decyzja środowiskowa – 
wyprowadzenie mocy 

- S 45 25 60 60 100 0 

X5,4 decyzja środowiskowa – 
farma wiatrowa 

- S 60 15 70 45 100 0 

Legenda: S – Stymulanta, D – Destymulanta 

Opracowanie własne. 

 

Ze względu na to, że pierwsza część analizy, związana z wyznaczeniem wag globalnych 

kryteriów szczegółowych metodą AHP jest taka sama jak w przypadku 1, autorka odsyła do wyników 

zamieszczonych w podrozdziale 6.1. Zarówno porównanie parami kryteriów głównych jak 

i szczegółowych nie uwzględnia zmiany wartości wzorcowych i antywzorcowych kryteriów 

szczegółowych.  

W przypadku, gdy wartości wzorcowe i antywzorcowe kryteriów szczegółowych określone są 

jako wartości maksymalne bądź minimalne, nie ma potrzeby zamiany destymulant na stymulanty.  

W podrozdziale 6.1 wskazano miary odległości poszczególnych lokalizacji od wzorca dla 

kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu, dla którego wartości wzorca i antywzorca wyznaczone były metodą 

ekspercką. W tym przykładzie wyznaczono miarę odległości poszczególnych lokalizacji od wzorca, 

którego wartością pożądaną jest wartość minimalna.  

Tab. 6.11. Wartości poszczególnych lokalizacji dla kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu -przykład 1 

Symbol lokalizacji 
Poziom hałasu wartości 

unormowane -𝑎′𝑘,𝑛,𝑠 
Odległości lokalizacji od 

wzorca 𝑜𝑖 = 𝑑(𝑙𝑖 ,𝑊𝑖) 
Miara 

odległości 

𝑙1 1,11 2,56 0,0000 

𝑙2 -0,37 1,89 0,0503 

𝑙3 0,72 0,00 0,0133 

𝑙4 -1,46 1,61 0,0873 

Wzorzec 𝑀𝐼𝑁(𝑎′𝑘,𝑛,𝑠) = −1,46   

Antywzorzec 𝑀𝐴𝑋(𝑎′
𝑘,𝑛,𝑠) = 0,72   

Opracowanie własne. 
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Tab. 6.12. Porównanie miar odległości od wzorca dla kryterium 𝑋4,2 – emisja hałasu -przykłady 

1 i 2  

Symbol lokalizacji 
Miara odległości wz/an -eksp Miara odległości wz/ant max 

min 

𝑙1 0,0035 0,0000 

𝑙2 0,0183 0,0503 

𝑙3 0,0074 0,0133 

𝑙4 0,0292 0,0873 

Opracowanie własne. 

Tab. 6.13. Wyznaczone wartości miary odległości oraz wartości współczynnika rankingu – 
przykład 2 

 
Miary odległości poszczególnych lokalizacji przemnożone przez wagi kryteriów szczegółowych (𝑚𝑖 ∙  𝑤𝑖,𝑠

𝑔′

) 
𝑟𝑖 𝑅𝑖 

𝑋1,1 𝑋1,2 ⋯ 𝑋4,1 𝑋4,2 ⋯ 𝑋5,3 𝑋5,4 

𝑙1 0,004 0,012 ⋯ 0,000 0,000 ⋯ 0,006 0,058 0,448 0,222 

𝑙2 0,002 0,000 ⋯ 0,053 0,050 ⋯ 0,003 0,015 0,471 0,233 

𝑙3 0,006 0,016 ⋯ 0,166 0,013 ⋯ 0,008 0,068 0,606 0,300 

𝑙4 0,004 0,008 ⋯ 0,069 0,087 ⋯ 0,008 0,044 0,494 0,245 

Opracowanie własne. 

Efektem wykonanej analizy jest ranking lokalizacji farm wiatrowych, który przedstawiono 

w Tab. 6.14. 

Tab. 6.14. Ranking lokalizacji farm wiatrowych – przykład 2 

Miejsce w rankingu 1 2 3 4 

Symbol lokalizacji 𝑙3 𝑙4 𝑙2 𝑙1 

Współczynnik rankingu 𝑅𝑖  0,300 0,245 0,233 0,222 

Opracowanie własne. 

Należy zauważyć, że ranking lokalizacji farm wiatrowych wyznaczony z uwzględnieniem 

wzorca i antywzorca określonego metodą ekspercką (przykład 1) oraz ranking lokalizacji, gdzie 

wzorzec i antywzorzec wyznaczono jako funkcje max i min (przykład 2) różnią się. Pierwsze miejsce 

w obu rankingach zajmuje lokalizacja 𝑙3. Ostatnie dwa miejsca różnią się w obu rankingach. Jest to 

związane ze sposobem wyboru wzorca i antywzorca. W pierwszym przypadku, decydent może 

dodatkowo wzmocnić znaczenie danego kryterium poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wartości 

wzorca oraz antywzorca. W drugim przypadku decydent nie ma możliwości określenia wag kryteriów.  

6.3 Wybór lokalizacji dla jednego typu źródła wytwarzania energii elektrycznej – przykład 3 

W niniejszym podrozdziale ponownie poddano analizie zbiór czterech lokalizacji farm 

wiatrowych, ten sam co w podrozdziałach 6.1 oraz 6.2., jednak analizę przeprowadzono metodą 

klasyczną. Metodę klasyczną oraz wyznaczone ekonomiczne wskaźniki opłacalności finansowej 

budowy nowych źródeł wytwórczych omówiono w podrozdziale 3.3.  

Rachunek ekonomiczny opłacalności budowy farm wiatrowych w danych lokalizacjach oparto 

na metodyce przedstawionej w [36] i w [37].  

Założenia przyjęte do analizy przedstawiono w Tab. 6.15.  
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Tab. 6.15. Założenia do analizy lokalizacji farm wiatrowych metodą klasyczną 

Wyszczególnienie Jednostka 
Symbol lokalizacji źródła wytwórczego 

𝑙1 𝑙2 𝑙3 𝑙4 

Oprocentowanie kapitału własnego - 0,16 0,16 0,16 0,16 

Oprocentowanie kapitału obcego (kredytu) - 0,055 0,055 0,055 0,055 

Okres eksploatacji a 20 20 20 20 

Okres amortyzacji a 20 20 20 20 

Okres kredytowania a 10 10 10 10 

Udział kapitału własnego - 0,35 0,35 0,35 0,35 

Udział kredytu - 0,65 0,65 0,65 0,65 

Okres budowy elektrowni a 4 4 4 4 

Udział nakładów poniesionych w pojedynczym 
roku budowy w całości nakładów 
inwestycyjnych 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 

Moc zainstalowana elektryczna MW 20 30 40 30 

Okres użytkowania mocy zainstalowanej 
elektrycznej 

h/a 2453 2190 2540 2365 

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej - 0,45 0,45 0,45 0,45 

Nakłady inwestycyjne jednostkowe EUR/kW 1000 1000 1000 1000 

Jednostkowe koszty eksploatacyjne stałe EUR/kW/a 10 10 10 10 

Jednostkowe koszty eksploatacyjne zmienne EUR/GJ 0 0 0 0 

Stopa podatku dochodowego - 0,19 0,19 0,19 0,19 

Cena energii elektrycznej* PLN/MWh 474* 474* 474* 474* 

Wskaźnik rocznego wzrostu cen energii 
elektrycznej 

- 0 0 0 0 

Współczynnik potrzeb własnych elektrowni lub 
EC 

- 0,07 0,07 0,07 0,07 

Emisja CO2 z elektrowni węglowej Mg CO2/MWh 0,82 0,082 0,082 0,082 

Koszt emisji CO2** PLN/Mg CO2 34,04 34,04 34,04 34,04 

Produkcja energii elektrycznej GWh/a 49,06 65,70 101,6 70,96 

Koszty społeczne i zdrowotne: 

Hałas PLN/MWh 0,21 0,21 0,21 0,21 

Zdrowie PLN/MWh 3,02 3,02 3,02 3,02 

Suma PLN/MWh 3,23 3,23 3,23 3,23 

Koszty zewnętrzne uniknięte  PLN/MWh 0,12 0,12 0,12 0,12 

* Cena energii elektrycznej w pierwszym roku analizy wynosi 474 PLN/MWh, ale po 15 latach kończy się 

gwarancja ceny i wówczas przyjmuje ona wartość 315 PLN/MWh, dane dla roku wyjściowego wg URE. 

** Koszt emisji CO2 podany na podstawie [38]. 

Prosty rachunek ekonomiczny inwestycji nie zawiera analizy kosztowej wszystkich, często 

trudnych do określenia parametrów, takich jak koszty społeczne i zdrowotne. W niniejszym 

opracowaniu koszty społeczne i zdrowotne zostały wyznaczone na podstawie Raportu Komisji 

Europejskiej [10]. Wyznaczono także uniknięty koszt emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Analiza ekonomiczna pozwala na wyznaczenie wskaźników takich jak NPV, IRR, DPBP oraz LEGC, 

które to opisano w podrozdziale 3.3.  

Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy analizy opłacalności ekonomicznej budowy 

farmy wiatrowej o symbolu 𝑙1. Następnie w analogiczny sposób wyznaczono wskaźniki dla 

pozostałych lokalizacji: 𝑙2, 𝑙3 i 𝑙4.  

 Koszty kapitałowe 

Założono, że całość nakładów inwestycyjnych zostanie poniesiona do roku 𝑡 = 1, w którym to 

farma wiatrowa zostanie uruchomiona. Czas budowy farmy wiatrowej oszacowany został na 4 lata, 

w których to nakłady inwestycyjne wyniosą w każdym roku 21 mln zł. Udział kapitału własnego wynosi 

𝑢𝑄 = 35%, pozostałe środki pochodzą z kredytu 𝑢𝐾 = 65%.   
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 Koszty roczne 

Roczne koszty farmy wiatrowej obejmują: roczne koszty kapitałowe 𝐾𝑟𝑟,𝑡; roczne koszty 

eksploatacyjne stałe 𝐾𝑒𝑠,𝑡; roczne koszty podatku 𝐾𝑝𝑜𝑑,𝑡; roczne koszty zdrowotne 𝐾𝑧𝑑𝑟,𝑡. 

W Tab. 6.16 przedstawiono wyniki obliczeń rocznych kosztów funkcjonowania farmy wiatrowej 

w lokalizacji 𝑙1 dla pierwszego roku od jej uruchomienia.  

Tab. 6.16. Koszty funkcjonowania farmy w lokalizacji 𝑙1 w pierwszym roku od uruchomienia 

Koszty kapitałowe 
𝐾𝑟𝑟,1 

Koszty 
eksploatacyjne 

stałe 𝐾𝑒𝑠,1 

Koszty podatku 
𝐾𝑝𝑜𝑑,1 

Koszty zdrowotne 
𝐾𝑧𝑑𝑟,𝑡 

mln PLN/a mln PLN/a mln PLN/a mln PLN/a 

14,14 0,8232 1,524 0,0089 

Opracowanie własne. 

Całkowite koszty roczne funkcjonowania farmy wiatrowej w pierwszym roku od jej uruchomienia 

wyniosą 16,5 mln zł.  

 Przychody roczne 

Roczne przychody farmy wiatrowej obejmują: roczne przychody z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej 𝑅𝑒,𝑡; roczne przychody związane z unikniętą emisją CO2 𝑅𝐶𝑂2,𝑢𝑛𝑖,𝑡; roczne przychody 

związane z kosztami zewnętrznymi unikniętymi 𝑅𝑧𝑒𝑤,𝑡 

W Tab. 6.17 przedstawiono wyniki obliczeń rocznych przychodów dla farmy wiatrowej w lokalizacji 𝑙1 

w pierwszym roku od jej uruchomienia. 

Tab. 6.17. Roczne przychody farmy wiatrowej w lokalizacji 𝑙1 w pierwszym roku od jej 
uruchomienia 

Przychody z tytułu sprzedaży 
energii elektrycznej 𝑅𝑒,1 

Przychody związane z unikniętą 
emisją CO2 𝑅𝐶𝑂2,𝑢𝑛𝑖,1 

Przychody związane z kosztami 
zewnętrznymi unikniętymi 𝑅𝑧𝑒𝑤,1 

mln PLN/a mln PLN/a mln PLN/a 

21,62 1,369 0,0056 

Opracowanie własne. 

Łączne roczne przychody farmy wiatrowej w pierwszym roku od jej uruchomienia wyniosą 23,0 mln 

zł/a.  

 Wyniki obliczeń dla lokalizacji farmy wiatrowej 𝒍𝟏 

Na podstawie powyższych przepływów pieniężnych dla farmy wiatrowej planowanej do 

budowy w lokalizacji 𝑙1 wyznaczonych na podstawie wzorów opisanych w podrozdziale 3.3., 

wyznaczono wskaźniki ekonomiczne, które przedstawiono w Tab. 6.18.  

Tab. 6.18. Wskaźniki ekonomiczne dla budowy farmy wiatrowej o symbolu 𝑙1 

Symbol 
lokalizacji 

NPV IRR DPBP LEGC 

mln PLN - a PLN/MWh 

𝑙1 86,11 0,08 10,57 314 

Opracowanie własne. 
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 Zestawienie wyników obliczeń dla wszystkich lokalizacji 

Tab. 6.19. Zestawienie wskaźników ekonomicznych dla budowy farm wiatrowych w 
lokalizacjach 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 i 𝑙4 

Symbol 
lokalizacji 

NPV IRR DPBP LEGC 

mln PLN - a PLN/MWh 

𝑙1 86,11 0,082 10,56 314,0 

𝑙2 102,2 0,067 11,72 341,0 

𝑙3 184,2 0,087 10,23 307,0 

𝑙4 120,2 0,077 10,92 322,0 

Opracowanie własne. 

Lokalizacja 𝑙3 posiada najwyższy NPV spośród wszystkich analizowanych lokalizacji, zaś 

lokalizacja 𝑙1 najniższy. Lokalizacja 𝑙3 cechuje się najwyższa wartością wskaźnika IRR, zaś lokalizacja 

𝑙2 najniższą. Lokalizacja 𝑙3 cechuje się najniższą wartością wskaźnika DPBP, zaś lokalizacja 𝑙2 

najwyższą. Lokalizacja 𝑙3 odznacza się najniższym jednostkowym kosztem wytwarzania energii 

elektrycznej, zaś lokalizacja 𝑙2 najwyższym.  

Dokonując analizy wskaźników ekonomicznych przedstawionych  

w Tab. 6.19 nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie rankingu lokalizacji. Można jednak zauważyć, 

że lokalizacja 𝑙3 za każdym razem cechuje się najlepszą wartością obliczanego wskaźnika. 

Lokalizacja 𝑙2 w przypadku trzech wskaźników okazała się najgorszą.  

Niewątpliwą wadą zastosowania metody klasycznej jako narzędzia do wykonania rankingu 

lokalizacji, lub wskazania, która lokalizacja jest najbardziej odpowiednia dla budowy źródła 

wytwórczego jest brak uwzględnienia kryteriów technicznych, społecznych oraz prawnych w analizie. 

O ile kryteria prawne mogłyby zostać wycenione jako koszty uzyskania decyzji i pozwoleń, nie jest 

możliwe oszacowanie kosztów związanych z nieuzyskaniem ich. Nieuzyskanie kompletu decyzji 

i pozwoleń skutkuje koniecznością rezygnacji z projektu.  

Kryteria techniczne w metodzie klasycznej uwzględniane są jako jedynie jako ograniczenia, 

które nieuwzględnione podczas analizy ekonomicznej mogą zablokować inwestycję, pomimo 

wykazania, że jest ona opłacalna.  

Również kryteria społeczne, w analizie ekonomicznej nie są brane pod uwagę. Często, 

podczas wykonywania analizy ekonomicznej analityk nie zdaje sobie sprawy z tego, czy lokalna 

społeczność wyrazi zgodę na realizację projektu.  

Podejmowanie decyzji o lokalizacji elektrowni na podstawie analizy ekonomicznej niesie ze 

sobą ryzyko niepowodzenia jej realizacji związane z nieuwzględnieniem w trakcie wykonywania 

analizy kryteriów technicznych, prawnych oraz społecznych.  

6.4 Wybór lokalizacji dla dwóch różnych typów źródeł wytwarzania energii elektrycznej – 

przykład 4 

W niniejszym rozdziale przedstawiono przykład wykonania rankingu lokalizacji dla dwóch 

biogazowni, rolniczej i utylizacyjnej oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Analizę lokalizacji 

przeprowadzono dla przypadku, gdy wartości wzorcowe i antywzorcowe są określane przez eksperta.  
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Lokalizacja o symbolu 𝑙1 oznacza elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 1 MW. 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenach, których nasłonecznienie wynosi powyżej 1250 kWh/m
2
. 

Odległość od systemu elektroenergetycznego wynosi 3 km. Analiza ekonomiczna wykazała, że 

inwestycja jest opłacalna ekonomicznie. Rozpoznanie wśród lokalnej społeczności i władz wskazuje 

na wysokie poparcie dla realizacji inwestycji.  

Lokalizacja o symbolu 𝑙2 również oznacza elektrownię fotowoltaiczną. Przewidywana moc 

zainstalowana elektrowni to 0,5 MW. Lokalizacja elektrowni znajduje się na terenach 

o nasłonecznieniu 1051-1150 kWh/m
2
. Inwestycja ta cechuje się najwyższym wskaźnikiem 

opłacalności ekonomicznej NPV oraz najniższym kosztem wytworzenia energii w cyklu życia spośród 

wszystkich czterech lokalizacji.  

Lokalizacje o symbolach 𝑙3 i 𝑙4 oznaczają lokalizacje biogazowni kolejno rolniczej 

i utylizacyjnej. Biogazownia rolnicza, o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,5 MW, której substratem 

jest wsad z kiszonki kukurydzy i gnojowicy, odległa jest o 5 km od systemu elektroenergetycznego. 

Biogazownia utylizacyjna wykorzystująca odpady z przemysłu rolno-spożywczego i mięsnego, o mocy 

elektrycznej zainstalowanej 1,81 MW, odległa jest o 8 km od systemu elektroenergetycznego. Obie 

biogazownie cechują się opłacalnością ekonomiczną.  

Spośród wszystkich analizowanych lokalizacji, lokalizacja 𝑙4 ma najwyższy wskaźnik unikniętej 

emisji CO2.  

Lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych nie wymagają bliskiej odległości do systemów 

ciepłowniczych (kryterium 𝑋1,4), ponieważ nie produkują ciepła użytkowego. Dlatego kryterium 

związane z zagospodarowaniem resztek pofermentacyjnych (kryterium 𝑋4,7) nie dotyczy obu 

elektrowni. Elektrownie fotowoltaiczne nie podczas eksploatacji nie emitują hałasu, dlatego też ich 

wartości dla kryterium 𝑋4,2 są równe zero. Ponieważ wszystkie te kryteria należy traktować jako 

destymulanty, można wnioskować, że elektrownie fotowoltaiczne pod względem tych kryteriów okażą 

się lepsze niż elektrownie na biomasę.  

Wykonanie rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych zostało przeprowadzone zgodnie 

z zaproponowaną metodą, którą opisano w rozdziale 5.  

W  

Tab. 6.20 przedstawiono założenia do analizy porównawczej dwóch różnych typów źródeł 

wytwarzania energii elektrycznej – biogazowni i elektrowni fotowoltaicznej.  

Tab. 6.20. Założenia przyjęte do analizy porównawczej lokalizacji różnych typów źródeł 

wytwórczych – przykład 4 

Wyszczególnienie Jednostka S/D 

Symbol lokalizacji źródła 
wytwórczego Wzorzec Antywzorzec 

𝑙1 𝑙2 𝑙3 𝑙4 

X1 – Kryteria techniczne 

X1,1 dostępność surowców 
pierwotnych 

klasa S 5 3 3 4 5 1 

X1,2 czas użytkowania mocy 
zainstalowanej 

h/a S 1100 1000 8000 8000 8760 3000 

X1,3 odległość od SEE km D 3 10 5 8 0 25 
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X1,4 odległość od sieci 
ciepłowniczej 

km D 0 0 0 2 0 5 

X1,5 moc zwarciowa po 
stronie SN 

MVA S 60 60 60 60 250 60 

X1,6 statyczna zmiana 
napięcia 

% S 1 1 1 1 1 0 

X1,7 dynamiczna zmiana 
napięcia 

% S 1 1 1 1 1 0 

X1,8 dopuszczalne obciążenie 
elementów SEE 

MVA S 6 6 6 6 25 6 

X1,9 sprawność energetyczna % S 0,18 0,15 0,39 0,35 0,45 0,1 

X2 – Kryteria ekonomiczne 

X2,1 nakłady inwestycyjne mln PLN D 5,329 2,664 27,00 42,17 min max 

X2,2 koszt wytworzenia 
energii w cyklu życia 
obiektu 

PLN/MWh D 460 192 657 725 min max 

X2,3 zaktualizowana wartość 
netto (NPV) 

mln PLN2017 S 10,65     14,70    5,339     3 570     max min 

X2,4 Wewnętrzna stopa 
zwrotu (IRR) 

% S 18,3 40,9 1,30 0,6 max min 

X3 – Kryteria społeczne 

X3,1 przychylność 
społeczeństwa  

- S 5 4 2 2 5 0 

X3,2 przychylność władz 
lokalnych 

- S 4 3 2 3 5 0 

X3,3 zgodność inwestycji z 
polityką lokalną 

- S 3 2 1 3 4 0 

X4 – Kryteria środowiskowe         

X4,1 wskaźnik unikniętej 
emisji CO2 

tys. t/a S 4,141 2,050 9,840 11,87 max min 

X4,2 emisja hałasu dB D 0 0 40 45 40 0 

X4,3 wpływ na populacje 
zwierząt 

% D 0 0 0 0 100 0 

X4,4 wpływ na krajobraz % D 0 0 15 20 100 0 

X4,5 wpływ na obszary 
chronione  

km D 10 15 20 30 50 0 

X4,6 wskaźnik powierzchni 
terenu  

km
2
/MW D 0,030 0,005 0,027 0,017 min max 

X4,7 lokalizacja terenu do 
zagospodarowania 
odpadów 
pofermentacyjnych 

km D 0 0 2 1 min max 

X5 – Kryteria prawne 

X5,1 dokumenty planistyczne 
– wyprowadzenie mocy 

- S 80 70 50 50 100 0 

X5,2 dokumenty planistyczne 
– obszar inwestycji 

- S 70 70 70 50 100 0 

X5,3 decyzja środowiskowa – 
wyprowadzenie mocy 

- S 25 45 60 60 100 0 

X5,4 decyzja środowiskowa – 
obszar inwestycji 

- S 15 60 70 45 100 0 

Legenda: S – Stymulanta, D – Destymulanta 

Opracowanie własne. 

Ze względu na zmianę jedynie typu źródeł wytwarzania energii elektrycznej porównanie 

parami kryteriów głównych jest takie samo jak w przykładzie 1 (podrozdział 6.1). Wartości porównania 

parami i wyznaczenie wektora priorytetów zamieszczono w Tab. 6.2 i Tab. 6.3.  

Wyniki porównania parami technicznych kryteriów szczegółowych przedstawiono w Tab. 6.21. 

Tab. 6.21. Wyniki porównania parami technicznych kryteriów szczegółowych oraz wskaźniki 
poprawności obliczeń – przykład 4 

  𝑋1,1 𝑋1,2 𝑋1,3 𝑋1,4 𝑋1,5 𝑋1,6 𝑋1,7 𝑋1,8 𝑋1,9 𝑤𝑖 λ 

𝑋1,1 0,07 0,05 0,07 0,12 0,06 0,06 0,08 0,08 0,06 0,07 1,07 

𝑋1,2 0,13 0,10 0,15 0,10 0,09 0,15 0,15 0,10 0,09 0,12 1,13 

𝑋1,3 0,07 0,05 0,07 0,14 0,06 0,12 0,13 0,10 0,06 0,09 1,20 

𝑋1,4 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,05 0,03 0,02 1,03 

𝑋1,5 0,20 0,21 0,22 0,16 0,18 0,12 0,18 0,15 0,18 0,18 1,00 
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𝑋1,6 0,03 0,02 0,02 0,14 0,04 0,03 0,05 0,04 0,02 0,04 1,47 

𝑋1,7 0,02 0,02 0,01 0,12 0,03 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 1,32 

𝑋1,8 0,27 0,31 0,22 0,10 0,35 0,24 0,20 0,30 0,36 0,26 0,87 

𝑋1,9 0,20 0,21 0,22 0,10 0,18 0,27 0,18 0,15 0,18 0,19 1,05 

Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,15 
 

 λ max=10,15 CI =0,14 RI=1,45 CR=0,098 

Opracowanie własne. 

Kryterium 𝑋1,8 - dopuszczalne obciążenie elementów SEE otrzymało najwyższą wagę spośród 

analizowanych technicznych kryteriów szczegółowych. Podobnie, jak to opisano w przykładzie 1, 

przekroczenie dopuszczalnego obciążenia elementów systemu elektroenergetycznego skutkuje 

niemożliwością przyłączenia źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej.  

Najniżej ocenionym kryterium jest kryterium 𝑋1,4 - odległość od sieci ciepłowniczej. Ciepło 

odpadowe z biogazowni ma temperaturę około 90°C, dlatego też jego wykorzystanie znacząco 

zwiększa dochody biogazowni.   

Niska waga kryterium 𝑋1,4 jest spowodowana możliwościami utylizacji ciepła odpadowego 

pochodzącego z biogazowni. W przypadku, gdy lokalna sieć ciepłownicza oddalona jest o więcej niż 

1,5 km od biogazowni transport ciepła sieciowego staje się nieopłacalny. W takim przypadku ciepło 

może być wykorzystane do celów przemysłowych, gdy lokalizacja odbiorcy przemysłowego jest 

wystarczająco bliska. W innym przypadku istnieje możliwość postawienia suszarni taśmowej, która 

przetwarza energię ciepłej wody na strumień gorącego powietrza. Dzięki temu możliwe jest suszenie 

np. biomasy drzewnej, pelletu lub pulpy pofermentacyjnej, co zwiększy zysk biogazowni.  

W Tab. 6.22 przedstawiono wyniki porównania parami środowiskowych kryteriów 

szczegółowych oraz wskaźniki poprawności obliczeń.  

Tab. 6.22. Wyniki porównania parami środowiskowych kryteriów szczegółowych oraz 
wskaźniki poprawności obliczeń – przykład 4 

  𝑋4,1 𝑋4,2 𝑋4,3 𝑋4,4 𝑋4,5 𝑋4,6 𝑋4,7 𝑤𝑖 λ 

𝑋4,1 0,44 0,47 0,36 0,25 0,57 0,33 0,19 0,37 0,85 

𝑋4,2 0,15 0,23 0,24 0,25 0,19 0,33 0,19 0,23 0,96 

𝑋4,3 0,06 0,05 0,06 0,11 0,03 0,04 0,19 0,08 1,26 

𝑋4,4 0,05 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,13 0,04 1,19 

𝑋4,5 0,09 0,08 0,18 0,18 0,09 0,16 0,13 0,13 1,37 

𝑋4,6 0,07 0,06 0,12 0,15 0,05 0,08 0,13 0,09 1,14 

𝑋4,7 0,15 0,08 0,02 0,02 0,05 0,04 0,06 0,06 0,95 

Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,72 

λ max=7,72 CI =0,12 RI=1,32  CR=0,09 

Opracowanie własne. 

Kryterium o najwyższej wadze okazało się kryterium 𝑋4,1 – wskaźnik unikniętej emisji CO2. 

Podobnie jak w przykładzie 1, jest to związane z korzyściami jakie niesie ze sobą redukcja emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, zarówno zdrowotnymi jak i ekonomicznymi.  

Kryterium o najniższej wadze okazało się kryterium 𝑋4,4 – wpływ na krajobraz. Zarówno 

instalacje fotowoltaiczne jak i biogazownie cechują się nowoczesnym wyglądem i odpowiednio 

zaprojektowane zwiększają walory krajobrazowe otoczenia.  

W Tab. 6.23 przedstawiono wykres globalnego wpływu poszczególnych kryteriów 

szczegółowych na realizację inwestycji. Jak można zauważyć, spośród wszystkich kryteriów kryterium 
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𝑋4,1 – wskaźnik unikniętej emisji cechuje się najwyższą wagą, zaś kryterium 𝑋1,4 – odległość od sieci 

ciepłowniczej wagą najniższą.  

Tab. 6.23. Wagi globalne kryteriów szczegółowych – przykład 4 

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

Symbol 
kryterium Waga  

X1,1 0,009186 X1,8 0,033697 X3,2 0,067808 X4,6 0,033268 
X1,2 0,015267 X1,9 0,024087 X3,3 0,011366 X4,7 0,021139 
X1,3 0,011369 X2,1 0,010606 X4,1 0,133154 X5,1 0,035599 
X1,4 0,002289 X2,2 0,025096 X4,2 0,080662 X5,2 0,104678 
X1,5 0,022702 X2,3 0,065242 X4,3 0,027111 X5,3 0,012526 
X1,6 0,005614 X2,4 0,055945 X4,4 0,015481 X5,4 0,097354 
X1,7 0,00434 X3,1 0,02789 X4,5 0,046526     

Opracowanie własne. 

W Tab. 6.24 przedstawiono wartości miary odległości od wzorca 𝑚𝑖 przemnożone przez 

globalne wagi kryteriów szczegółowych 𝑤𝑖,𝑠
𝑔′

, oraz przedstawiono ich sumę 𝑟𝑖 a także wartości 

znormalizowane rankingu 𝑅𝑖.  

Tab. 6.24. Wyznaczone wartości miary odległości oraz wartości współczynnika rankingu – 
przykład 4 

 
Miary odległości poszczególnych lokalizacji przemnożone przez wagi kryteriów szczegółowych (𝑚𝑖 ∙  𝑤𝑖,𝑠

𝑔′

) 
𝑟𝑖 𝑅𝑖 

𝑋1,1 𝑋1,2 ⋯ 𝑋4,1 𝑋4,2 ⋯ 𝑋5,3 𝑋5,4 

𝑙1 0,009 0,005 ⋯ 0,028 0,050 ⋯ 0,006 0,058 0,521 0,269 

𝑙2 0,005 0,005 ⋯ 0,000 0,050 ⋯ 0,003 0,015 0,426 0,221 

𝑙3 0,005 0,013 ⋯ 0,106 0,030 ⋯ 0,008 0,068 0,519 0,267 

𝑙4 0,007 0,013 ⋯ 0,133 0,020 ⋯ 0,008 0,044 0,473 0,244 

Opracowanie własne. 

W Tab. 6.25 przedstawiono ranking lokalizacji dwóch elektrowni fotowoltaicznych oraz 
biogazowni rolniczej i utylizacyjnej.  

Tab. 6.25. Ranking lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych i biogazowni – przykład 4 

Miejsce w rankingu 1 2 3 4 

Symbol lokalizacji 𝑙1 𝑙3 𝑙4 𝑙2 

Współczynnik rankingu 𝑅𝑖  0,269 0,267 0,244 0,221 

Opracowanie własne. 

Jak wynika z rankingu wykonanego metodą przedstawioną w niniejszej rozprawie pierwsze 

miejsce zajęła lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej o symbolu 𝑙1. 

6.5 Badanie wrażliwości metody na zmianę liczby kryteriów – przykład 5 

Przykład zbadania wrażliwości metody na zmianę liczby kryteriów przedstawiono na 

przykładzie analizy lokalizacji budowy czterech farm wiatrowych (przykład 5.A) oraz analizy lokalizacji 

dwóch elektrowni fotowoltaicznych oraz biogazowni rolniczej i utylizacyjnej (przykład 5.B). 

Szczegółowe dane opisujące farmy wiatrowe przedstawiono w podrozdziale 6.1, zaś dane dotyczące 

elektrowni fotowoltaicznych i biogazowni w rozdziale 6.4.  

 Przykład 5.A  

W celu zbadania wrażliwości metody na zmianę liczby kryteriów oceny lokalizacji budowy farm 

wiatrowych sprawdzano, jak zmieni się ranking lokalizacji dla poszczególnych wartości progów wag 

kryteriów szczegółowych K. Opis progu wag kryteriów oraz sposoby jego wyznaczenia zamieszczono 
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w podrozdziale 5.2.2.4. W Tab. 6.26 przedstawiono rankingi lokalizacji farm wiatrowych dla różnych 

wartości progu wag kryteriów szczegółowych K. 

Tab. 6.26 Rankingi lokalizacji farm wiatrowych dla różnych wartości progu wag kryteriów 
szczegółowych K 

Ranking 
lokalizacji 

Symbol 
Współczynnik rankingu  

lokalizacji 𝑅𝑖 
Liczba 

kryteriów 

Wartość progu K = 0,000 

1 𝑙3 0,329 25 

2 𝑙1 0,244 

3 𝑙4 0,222 

4 𝑙2 0,205 

Wartość progu K = 0,004 

1 𝑙3 0,330 24 

2 𝑙1 0,243 

3 𝑙4 0,223 

4 𝑙2 0,204 

Wartość progu K = 0,009 

1 𝑙3 0,329 22 

2 𝑙1 0,242 

3 𝑙4 0,224 

4 𝑙2 0,205 

Wartość progu K = 0,030 

1 𝑙3 0,357 10 

2 𝑙4 0,223 

3 𝑙1 0,219 

4 𝑙2 0,201 

Wartość progu K = 0,045 

1 𝑙3 0,389 7 

2 𝑙4 0,240 

3 𝑙1 0,195 

4 𝑙2 0,176 

Wartość progu K = 0,088 

1 𝑙3 0,413 3 

2 𝑙4 0,222 

3 𝑙2 0,189 

4 𝑙1 0,177 

Opracowanie własne. 

Na podstawie wyników analizy wrażliwości metody na zmianę liczby kryteriów można 

zauważyć, że wraz ze wzrostem wartości progu wag kryteriów K maleje liczba kryteriów oceny 

lokalizacji farmy wiatrowej.  

Dla każdej wartości progu wag kryteriów K i jednocześnie dla każdej liczby kryteriów oceny 

lokalizacji budowy farm wiatrowych, pierwsze miejsce w rankingu zajęła lokalizacja 𝑙3.  

Ranking lokalizacji uległ zmianie przy wartości progu wag kryteriów K = 0,3 i przy 

zmniejszeniu liczby kryteriów oceny lokalizacji do 10. Lokalizacja 𝑙1 z drugiego miejsca w rankingu 

przeszła na miejsce trzecie, zaś lokalizacja 𝑙4 z miejsca trzeciego na drugie.  

Dla ostatniego analizowanego przypadku, przy 3 kryteriach oceny lokalizacji i wartości progu 

wag kryteriów K = 0,088, zmianie uległy również dwa ostatnie miejsca w rankingu. Lokalizacja 𝑙1 

zajęła miejsce czwarte, a lokalizacja 𝑙2 miejsce trzecie.  

 Przykład 5.B 

Analogicznie, jak w przykładzie 5.A wyznaczono rankingi lokalizacji w zależności od progu 

wag kryteriów szczegółowych K. W Tab. 6.27 przedstawiono rankingi lokalizacji dwóch farm 
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fotowoltaicznych i biogazowni rolniczej i utylizacyjnej dla różnych wartości progu wag kryteriów 

szczegółowych K. 

Tab. 6.27. Rankingi lokalizacji dwóch farm fotowoltaicznych oraz biogazowni rolniczej i 
utylizacyjnej dla różnych wartości progu wag kryteriów szczegółowych K 

Ranking 
lokalizacji 

Symbol 
Współczynnik rankingu  

lokalizacji 𝑅𝑖 
Liczba 

kryteriów 

Wartość progu K = 0,000 

1 𝑙1 0,269 27 

2 𝑙3 0,267 

3 𝑙4 0,244 

4 𝑙2 0,221 

Wartość progu K = 0,011 

1 𝑙1 0,270 22 

2 𝑙3 0,267 

3 𝑙4 0,239 

4 𝑙2 0,223 

Wartość progu K = 0,016 

1 𝑙1 0,273 17 

2 𝑙3 0,268 

3 𝑙4 0,235 

4 𝑙2 0,224 

Wartość progu K = 0,025 

1 𝑙1 0,282 14 

2 𝑙3 0,256 

3 𝑙2 0,232 

4 𝑙4 0,229 

Wartość progu K = 0,066 

1 𝑙3 0,293 5 

2 𝑙4 0,279 

3 𝑙1 0,255 

4 𝑙2 0,172 

Wartość progu K = 0,082 

1 𝑙3 0,341 3 

2 𝑙4 0,317 

3 𝑙1 0,221 

4 𝑙2 0,121 

Opracowanie własne. 

Podobnie, jak w przykładzie 5.A, można zauważyć, że wraz ze wzrostem wartości progu wag 

kryteriów K maleje liczba kryteriów oceny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych oraz biogazowni.  

W przeciwieństwie do przykładu 5.A pierwsze miejsce w rankingu ulega zmianie wraz ze 

zmniejszeniem się liczby kryteriów do 5 oraz zwiększeniu progu wag kryteriów szczegółowych K do 

wartości 0,066. Lokalizacja 𝑙3, która dotychczas była na miejscu drugim przesuwa się na miejsce 

pierwsze, zaś lokalizacja 𝑙1, która dotychczas zajmowała miejsce pierwsze przesuwa się na miejsce 

trzecie. Lokalizacja 𝑙2 przez większość symulacji zajmuje miejsce czwarte w rankingu.   

Jak wynika z analizy wrażliwości metody na liczbę kryteriów przyjętych do analizy lokalizacji 

budowy czterech farm wiatrowych oraz budowy elektrowni fotowoltaicznej oraz biogazowni, metoda 

cechuje się wrażliwością na znaczne zmniejszenie liczby kryteriów, redukcja kryteriów powyżej 50%. 

Pomimo tego, że pierwsze miejsce w rankingu lokalizacji pozostało niewrażliwe na zmianę liczby 

kryteriów oceny dla przykładu 5.A w przykładzie 5.B nastąpiła zmiana pierwszego miejsca w rankingu 

po przekroczeniu progu K=0,066, który równy jest redukcji kryteriów o 80%.  
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Podsumowując, na podstawie przedstawionych przykładów można wysnuć wniosek, iż 

metoda jest wrażliwa na znaczne zmniejszenie liczby kryteriów, lecz przy redukcji kryteriów do połowy 

ich pierwotnej liczby pierwsze dwa miejsca w rankingu nie ulegają zmianie. Należy zwrócić uwagę, iż 

przeprowadzono badanie jedynie dla dwóch przypadków decyzyjnych i aby móc z całą pewnością 

potwierdzić powyższą tezę, należy wykonać więcej analiz. Będzie to przedmiotem dalszych prac 

autorki.  

7. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Głównym celem niniejszej rozprawy było opracowanie metody analizy wielokryterialnej 

lokalizacji źródeł generacji rozproszonych energii elektrycznej. Metodę opracowano wykorzystując 

elementy metody AHP oraz taksonomii numerycznej. Wprowadzono do metody wyznaczenie 

globalnych wag kryteriów szczegółowych, które następnie uwzględniono wyznaczając współczynnik 

rankingu lokalizacji.  

W trakcie wykonywania pracy konieczne było opracowanie zbioru kryteriów oceny źródeł 

wytwórczych generacji rozproszonej, które uwzględniają wszystkie wymagania stawiane lokalizacjom. 

W celu opracowania zbioru kryteriów dokonano analizy literatury traktującej o analizach 

wielokryterialnych lokalizacji elementów systemu elektroenergetycznego. Opisano także techniczne 

wymagania przyłączenia źródeł generacji rozproszonej do sieci elektroenergetycznej.  

Zaletą proponowanej metody jest skrócenie czasochłonności obliczeń i uproszczenie obliczeń 

matematycznych w stosunku do dotychczas stosowanych metod wielokryterialnych.  

W celu wskazania poprawności proponowanej metody przeprowadzono studium przypadku, 

w którym przedstawiono cztery przykłady wykonania rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych.  

Dodatkowo, wykonano badanie wrażliwości metody na zmianę liczby kryteriów oceny 

lokalizacji źródeł generacji rozproszonej energii elektrycznej, które wykazało niewrażliwość metody na 

nieznaczne zmniejszenie liczby kryteriów. Badanie przeprowadzono dla dwóch przykładów wykonania 

rankingu lokalizacji czterech elektrowni, a otrzymane wyniki zachęcają do dalszych badań nad 

wrażliwością rankingu lokalizacji na liczbę kryteriów oceny.  

Uważam, że w wyniku realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej założony cel, którym było 

przedstawienie metody wielokryterialnej do wyznaczenia rankingu lokalizacji źródeł generacji 

rozproszonej energii elektrycznej oraz wskazanie kryteriów oceny lokalizacji został osiągnięty. 

Wszystkie tezy rozprawy zostały potwierdzone. Osiągnięcie założonego celu pozwoliło na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1. Zaproponowana w niniejszej rozprawie doktorskiej metoda stanowi praktyczne narzędzie 

do wykonania rankingu lokalizacji źródeł wytwórczych generacji rozproszonej energii 

elektrycznej i może być wykorzystana w zastosowaniach komercyjnych. 

2. Ocena lokalizacji za pomocą zaproponowanego zbioru kryteriów oceny pozwala na 

szczegółowe rozpoznanie danej lokalizacji oraz ułatwia realizację poszczególnych etapów 

procesu inwestycyjnego.  
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3. Wykorzystanie metody analizy wielokryterialnej do wyznaczenia rankingu lokalizacji źródeł 

wytwórczych pozwala na uwzględnienie kryteriów oceny, które w podejściu klasycznym są 

pomijane.  

4. Wykonany za pomocą proponowanej metody ranking lokalizacji wskazuje uszeregowanie 

lokalizacji pod względem szans na ich realizację, czego nie można wykonać metodą 

klasyczną.  

5. Metoda klasyczna może być wykorzystana jako pomocnicza przy wyznaczaniu wartości 

poszczególnych kryteriów oceny lokalizacji metodą wielokryterialną.  

W świetle przedstawionych wyników badań zaproponowanej wielokryterialnej metody analizy 

lokalizacji źródeł generacji rozproszonych, autorka za osiągnięcia własne uważa:  

1. Propozycję połączenia elementów metody Analitycznego Hierarchicznego Procesu 

Decyzyjnego (AHP) oraz elementów taksonomii numerycznej do wyznaczenia rankingu 

lokalizacji źródeł wytwórczych generacji rozproszonej.  

2. Uwzględnienie wag wyznaczonych metodą AHP w wyznaczaniu współczynnika rankingu.  

3. Wykazanie zasadności udziału eksperta przy określaniu wartości wzorca i antywzorca w 

stosunku do stosowanej obecnie metody wyboru wartości maksymalnych lub minimalnych 

spośród tych, które opisują lokalizacje.  

4. Propozycję uniwersalnego zbioru kryteriów oceny lokalizacji źródeł wytwórczych generacji 

rozproszonej.  

5. Przedstawienie metodyki wyznaczenia wag globalnych kryteriów szczegółowych 

wybranych z uniwersalnego zbioru kryteriów.  

6. Wykazanie skuteczności proponowanej metody do rozwiązywania zagadnień 

lokalizacyjnych źródeł wytwórczych generacji rozproszonej.  

7. Wykazanie wyższości proponowanej metody nad metodą klasyczną ze względu na 

uwzględnienie w analizie kryteriów technicznych.  

Część badań i rezultatów zamieszczonych w pracy była prezentowana na konferencjach 

naukowych [39], [40], [34] oraz publikowana w czasopismach naukowych krajowych oraz 

międzynarodowych [7], [41], [42], [43], [44], [30], [21], [35], [45]. Dlatego też, w miejscach w których 

jest to konieczne, autorka odwołuje się do artykułów naukowych, których jest autorką lub 

współautorką.  
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