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AKK było, jest i … będzie 

Było i nadal obowiązuje 

1. Niebieska Księga, Infrastruktura Drogowa, 
Jaspers (Warszawa, grudzień 2008 r.), 

2. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej 
przedsięwzięć drogowych i mostowych, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 
2008 r. 

Będzie obowiązywało 

1. Niebieska Księga, Infrastruktura Drogowa, 
Jaspers (Warszawa) – w opracowaniu (2014 r.), 

2. Aktualizacja Instrukcji efektywności 
inwestycyjnej przedsięwzięć drogowych w 
zakresie cen jednostkowych oraz zmian 
metodycznych, IBDiM  
w konsorcjum z B.B. ELIX Barbara Biniecka, 
Warszawa, 2012 r. –  
na etapie aktualizacji cen jednostkowych, 

3. Metoda prognozowania wskaźników BRD dla 
potrzeb analiz efektywności ekonomicznej 
inwestycji realizowanych na drogach krajowych 
w Polsce, opracowana pod kierunkiem prof. 
Kazimierza Jamroza, 

4. Przewodnik po Analizie Kosztów i Korzyści, 
GDDKiA DPUiM – w opracowaniu (2014 r.). 

 



Etapy Analizy Kosztów i Korzyści 

ETAP I 

Definicja wariantów 

 

ETAP II 

Przygotowanie  

danych wejściowych 

  

ETAP IV 

Obliczenie wskaźników  

efektywności ekonomiczno-społecznej 

ETAP III 

Analiza Finansowa 



 

Wariant bezinwestycyjny WB 

jest to podstawowy, wyjściowy wariant analizy porównawczej,  

w stosunku do którego są odnoszone  

i porównywane wszystkie analizowane opcje inwestycyjne WI  

 

Wariant inwestycyjny WI 

jest to wariant opisujący zamierzenie inwestycyjne, porównywany  

z wariantem bezinwestycyjnym WB,  

przy czym analizowanych wariantów WI może być kilka 

ETAP I 

Definicja wariantów 

Zdefiniowanie wariantu bezinwestycyjnego, tzw. odniesienia [WB] 

Zdefiniowanie wariantu inwestycyjnego [WI] 



Przewiduje się dwie możliwe ścieżki opracowania AKK: 

Pierwsza dotyczy AKK opracowanej na podstawie odcinkowej prognozy ruchu, opartej  

na SDR (np. inwestycja związana z przebudową istniejącego odcinka drogi). 

Druga dotyczy AKK opartej na modelowej prognozie ruchu, wyrażonej w pracy przewozowej 

PP, która obejmuje swą analizą pewien obszar sieci drogowej, na którą oddziałuje inwestycja.  

 

ETAP II 

Przygotowanie  

danych wejściowych 

  

Dane wejściowe - zmienne: 

 Harmonogram realizacji inwestycji 

 Podstawowe dane techniczne 

 Prognozy ruchu 

 Prędkości podróży 

 Nakłady inwestycyjne 

 Wartość rezydualna 

 Prognoza wskaźników brd 

 Prognoza poziomu hałasu 
  

  

Dane wejściowe - stałe:  

 Horyzont czasowy analizy 

 Ceny i stopa dyskontowa 

 Jednostkowe koszty eksploatacji  

i utrzymania 

 Jednostkowe koszty eksploatacji 

pojazdów 

 Jednostkowe koszty czasu  

 Jednostkowe koszty wypadków 

 Jednostkowe koszty 

zanieczyszczenia środowiska 

 Jednostkowe koszty wpływu na 

zmiany klimatyczne 

 Jednostkowe koszty hałasu 
  



ETAP III 

Analiza Finansowa 
 

Zestawienie przepływów pieniężnych w oparciu o założenia do AKK 

(nakłady, przychody, koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji, 

wartość rezydualna, itp.) 

 

Ustalenie FNPV, FIRR  

(efektywność finansowa projektu oraz liczona od wkładu własnego) 

 

Analiza trwałości finansowej projektu 

 

Obliczenie wskaźnika dofinansowania  

(luka w finansowaniu i ryczałt) 

 

  



ETAP IV 

Obliczenie wskaźników efektywności  

ekonomiczno-społecznej 

 

 

Korekta o efekty fiskalne 

Koszty i korzyści użytkowników i środowiska 

NPV, EIRR, BCR 

 

 

  

 

Analiza wrażliwości i Analiza ryzyka 

 

  



Koszty jednostkowe 

- eksploatacja i utrzymanie 

 

 

 

Będzie obowiązywało 

1. Koszt jednostkowy PLN/km 
 Przewodnik po AKK będzie również zakładał 

 koszty w PLN/m2 dla małych inwestycji  

 (np. związanych z bezpieczeństwem ruchu, 

 remontami obiektów inżynierskich, itp.) 

1. Scenariusz utrzymaniowy zakłada: 

• utrzymanie bieżące 

 (coroczne, z wyjątkiem lat, w których 

zakłada się remont okresowy), 

• remont okresowy (co 10 lat). 

3. Koszt jednostkowy wyrażony w PLN/km 

 obejmuje  wszystkie elementy związane z 

 infrastrukturą  drogową (np. koszt ekranów, 

 znaków drogowych, itp.) 

Było i nadal obowiązuje 

1. Koszt jednostkowy PLN/m2 

2. Scenariusz utrzymaniowy zakłada: 

• utrzymanie bieżące 

 (coroczne, z wyjątkiem lat, w których 

zakłada się remont cząstkowy i okresowy), 

• remont cząstkowy (w cyklu 5-letnim), 

• remont okresowy (co 10 lat). 

3. Koszt jednostkowy osobno dla dróg i 

 obiektów  mostowych. 

 

 

 



Koszty jednostkowe 

- eksploatacja pojazdów samochodowych 

 

 

 

Będzie obowiązywało 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/km.  

 

2. Brak wskaźnika wzrostu energii. 

Było i nadal obowiązuje 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/km. 
 

2. Wskaźnik wzrostu kosztów eksploatacji ze 

względu na przewidywany światowy wzrost 

kosztów energii (zgodnie z wytycznymi NK). 

 

 

 



Koszty jednostkowe 

- koszty czasu podróży 

 

 

 

Będzie obowiązywało 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/godz.  

 

2. Określenie motywacji podróży (osobno dla 

autobusów i samochodów osobowych) oraz 

stopnia napełnienia pojazdów (zarówno w 

obszarze miejskim jak i zamiejskim 

napełnienie autobusów wynosić będzie 30 

osób). 
 

Było i nadal obowiązuje 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/godz. 
 

2. Określenie motywacji podróży oraz stopnia 

napełnienia pojazdów (tylko w NK). 

 

 

 



Koszty jednostkowe 

- koszty bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

 

 

Będzie obowiązywało 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/wyp. (os).  

 

2. Określenie liczby wypadków oraz liczby ofiar 

rannych, ciężko rannych i zabitych na 

podstawie „Metody prognozowania 

wskaźników BRD dla potrzeb analiz 

efektywności ekonomicznej inwestycji 

realizowanych na drogach krajowych  

w Polsce, opracowana pod kierunkiem prof. 

Kazimierza Jamroza” lub „Metody 

wskaźników uśrednionych” opracowanych  

na potrzeby Przewodnika po AKK. 
 

Było i nadal obowiązuje 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/wyp. (os.). 
 

2. Określenie liczby wypadków wg Instrukcji 

IBDiM na podstawie wskaźników wypadków 

przypisanych poszczególnym wartościom 

ŚDR lub określenie liczby wypadków oraz 

liczby ofiar rannych i zabitych wg NK na 

podstawie względnego wskaźnika wypadku 

RAI oraz średniej liczby osób 

poszkodowanych w jednym wypadku. 

 

 

 



Koszty jednostkowe 

- koszty związane ze środowiskiem 

 

 

 

Będzie obowiązywało 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/km.  

 

2. Koszty środowiskowe obejmować będą: 

• koszty skażenia powietrza (emisji 

 zanieczyszczeń), określone osobno dla 

 terenu miejskiego i zamiejskiego, 

• koszty wpływu na ocieplenie klimatu 

(emisji gazów cieplarnianych), 

• koszty hałasu. 
 

Było i nadal obowiązuje 

 

1. Koszt jednostkowy PLN/km. 
 

2. Koszt związany z emisją toksycznych 

składników spalin, określony osobno dla 

terenu miejskiego  

i zamiejskiego. 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

Barbara Biniecka 

bbiniecka@gddkia.gov.pl 

 


