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Czym jest analiza kosztów i korzyści? 

W PRAWIE – różne formy AKK wykorzystywane są 
 prawie we wszystkich krajach rozwiniętych do  

oceny regulacji aktów prawnych, polityk rządowych  
a w Polsce   

- dodatkowo do oceny projektów dofinansowanych z UE. 



Czym jest analiza kosztów i korzyści? 

W ŻYCIU CODZIENNYM – jest trwałym elementem  
naszego zachowania. Spośród wielu alternatyw  
dokonujemy wyboru, kierując się skalą korzyści. 
 Postępując racjonalnie- wybieramy zazwyczaj  

takie rozwiązanie, które przyniesie nam  
największą satysfakcję (korzyść). 



Czym jest analiza kosztów i korzyści? 

W EKONOMII - jest metodą oceny efektywności  
projektów inwestycyjnych uwzględniającą 

całość przewidywanych korzyści i  kosztów  
z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych np.  

społecznych i środowiskowych. 



 

 

 

Czy musimy wykonywać AKK ???? – podstawy prawne minionej 

perspektywy finansowej 

 

Art. 40 lit. e) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do 

dużych projektów wprowadza wymóg sporządzania AKK, obejmującą ocenę 

ryzyka i przewidywane oddziaływanie na dany sektor oraz na sytuację 

społeczno - gospodarczą państwa i regionu  

 

 

Analiza Kosztów i Korzyści – a duże projekty? 

Duże projekty - całkowite nakłady inwestycyjne przekraczają  

25 mln EUR w przypadku projektów ochrony środowiska lub  

50 mln EUR w przypadku pozostałych sektorów). 



 

 

 

AKK jest podstawowym i najważniejszym elementem Studium 

Wykonalności 

 
Model finansowo-ekonomiczny to arkusz kalkulacyjny, stanowiący załącznik 

do Studium Wykonalności. Prezentuje on całość wyliczeń analizy 
finansowo-ekonomicznej projektu. 

 
Zawiera uporządkowane i logicznie ponazywane zakładki prezentujące 

„założenia", zakładki z wyliczeniami do każdej części analizy oraz zakładkę 
„tabele do Wniosku", która zawiera wszystkie tabele części E i H Wniosku 

o Dofinansowanie oraz wyliczone obowiązkowe wskaźniki rezultatu 
projektu.  

 
Wszystkie formuły w modelu musza być aktywne, co pozwala na 
prześledzenie wyliczeń w poszczególnych zakładkach arkusza. 

 

 

 

Analiza Kosztów i Korzyści – a duże projekty? 



 

 
 

 Ceny bieżące?- ceny faktycznie występujące w danym czasie, 
uwzględniające efekt inflacji, 
 

 Ceny stałe?- ceny wg roku bazowego analizy (tj. 1-szego 
przyjętego roku odniesienia), bez uwzględnienia inflacji,  
 

 Horyzont czasowy (okres odniesienia)?-okres, w którym należy 
sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez 
analizowany projekt, liczony przeważnie od roku złożenia wniosku 
o dofinansowanie. W przypadku projektów drogowych minionej 
perspektywy wynosił on 25 lat, w tym okres realizacji projektu,  
 

 Stopa dyskontowa - stopa, w oparciu o którą dyskontuje się 
przyszłe wartości do wartości bieżących. W obecnej perspektywie 
stosujemy stopę dyskontową w wysokości 5%. 

 

 Dyskontowanie –  proces dostosowywania przyszłej wartości 
kosztu  lub korzyści do ich obecnej wartości przy użyciu stopy 
dyskontowej, w celu ujęcia wartości pieniądza w czasie. 

 
 

AKK – ważniejsze definicje i wyjaśnienia? 



 

 

 
 

AKK – ważniejsze definicje i wyjaśnienia? 

Stopa procentowa –  zróżnicowanie pieniądza w czasie 

W oparciu o stopę procentową  
oraz odpowiednie formuły rachunkowe,  

możliwe jest porównanie wpływów  
i wydatków realizowanych przez  

podmiot w różnym czasie. Możliwe  
jest przy tym określenie  

zarówno przyszłej jak i obecnej  
wartości określonej kwoty pieniężnej. 

Wartość rezydualna – wartość projektu po zakończeniu okresu 
referencyjnego, przyjmowana w ostatnim roku analizy.  



 

 

 
 

AKK – ważniejsze definicje i wyjaśnienia? 

Stopa procentowa –  zróżnicowanie pieniądza w czasie 

Przyszła wartość: 

Obecna wartość: 

Jaką uzyska kwota 100 zł po upływie 5 lat 
  przy stopie procentowej równej 10%  
   w skali roku. Kapitalizacja następuje  
       w okresach rocznych. 
 

FV5= 100*(1+0,1)
5 = 161,051 zł 

Jaką wartość ma obecnie kwota 500 zł, którą 
otrzymamy za 4 lata tytułem zwrotu    

pożyczki. Stopa procentowa wynosi 5%             
w skali roku. 

  
PV=500*[1/(1+0,05)4] = 411,3512 zł 



W celu wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu zdyskontowany przychód  
netto (dochód =przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 – zdyskontowane koszty operacyjne) powiększa się o 

zdyskontowaną wartość rezydualną. 

 

 

 
Co to jest luka finansowa ??? 

 

 

AKK – ważniejsze definicje i objaśnienia 

Wskaźnik „luki w finansowaniu”: w przypadku projektów generujących 
dochód jest to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na 

realizację projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych 
dochodów (przychodów netto) z projektu (wyrażona w % w odniesieniu do 

wartości tych nakładów).  

Analiza finansowa stanowi podstawę do wyliczenia luki w 
finansowaniu, umożliwiającej oszacowanie wysokości dofinansowania 

z funduszy UE dla projektów generujących dochód. 



 

 

 

Wskaźniki efektywności ekonomicznej  

 

 

AKK – ważniejsze definicje i objaśnienia 

ENPV – ekonomiczna bieżąca wartość netto jest różnicą 
ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów związanych z 

projektem. Dodatnia wartość wskaźnika świadczy o tym, że 
projekt jest efektywny ekonomicznie,   

 
ERR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu, określa 
ekonomiczny zwrot z projektu. Projekt jest efektywny 
ekonomicznie, jeżeli wartość ERR jest wyższa od stopy 

dyskontowej, 
 

BCR=B/C – wskaźnik efektywności ekonomicznej 
korzyści/koszty, projekt jest efektywny, jeżeli wskaźnik jest 

większy lub równy jedności, czyli gdy wartość korzyści 
przekracza wartość kosztów projektu.  



 

 

 

Wskaźniki efektywności finansowej  

 

 

AKK – ważniejsze definicje i objaśnienia 

FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji jest sumą 
zdyskontowanych strumieni pieniężnych generowanych przez 

projekt, 
 

FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji, 
określa zwrot z projektu. W przypadku, gdy FRR<0 lub mniejsze od 

stopy dyskontowej, oznacza, ze bieżąca wartość przyszłych 
przychodów jest niższa niż wartość kosztów projektu.  

 
 
FNPV/K – finansowa bieżąca wartość netto z kapitału jest sumą 

zdyskontowanych strumieni pieniężnych wygenerowanych dla 
Beneficjenta w wyniku realizacji inwestycji, Uznaje się, ze projekt 

jest efektywny, jeżeli wskaźnik jest dodatni,  
 

FRR/K – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji, określa 
zwrot dla Beneficjenta i jest równa stopie dyskontowej,  

przy FNPV/K=0.  

 



 

 

 
 

Elementy AKK dla dużych projektów wymagane, przez Instytucje 

pośredniczące (CUPT, PARP) MIR, KE,   

1. Analiza ekonomiczna (społeczno – gospodarcza) 

Jest głównym elementem analizy kosztów i korzyści transportowego  

projektu POIiŚ. Służy udowodnieniu, że projekt jest efektywny ze  

społeczno-ekonomicznego punktu widzenia (ENPV>0).  

Efektywność społeczno-ekonomiczna jest z kolei warunkiem 

 kwalifikowalności projektu do dofinansowania unijnego.  

Sama analiza polega na zmonetyzowaniu (tj. wyrażeniu w wartościach 

pieniężnych) pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych projektu, a 

następnie porównaniu ich salda z kosztami projektu.  

 

 

Analiza Kosztów i Korzyści – a duże projekty? 



 

 

 

2. Analiza finansowa 

Zakres analizy finansowej projektu transportowego POIiŚ zależy od tego, czy 

projekt generuje przychody, czy nie, oraz od tego, czy Beneficjent funkcjonuje w 

sektorze prywatnym, czy w sektorze finansów publicznych. Pełna analiza finansowa 

obowiązująca dla projektów generujących dochód obejmuje prezentację 

podstawowych parametrów analizy finansowej (tabela E.1.2 Wniosku o 

dofinansowanie), analizę efektywności finansowej (wyliczenie wskaźników FNPV/C, 

FRR/C oraz FNPV/K i FRR/K) oraz analizę trwałości finansowej projektu oraz 

Beneficjenta z projektem. W przypadku projektów generujących przychody należy 

dokonać wyliczenia luki w finansowaniu.  

Jeśli projekt nie generuje przychodów, analiza finansowa sprowadza się do 

wyliczenia parametrów finansowych projektu niezbędnych do wypełnienia tabeli 

E.1.2. Wniosku o dofinansowanie.  

 

 

Analiza Kosztów i Korzyści – a duże projekty? 



 

 
 

 

3. Analiza wrażliwości i ryzyka 

Polega ona na zbadaniu, jak zmienią się wskaźniki finansowe (projekty generujące 

przychody) oraz wskaźniki ekonomiczne projektu pod wpływem zmian parametrów, 

które uważa się za kluczowe dla projektu. Ponadto, należy zidentyfikować zmienne 

krytyczne projektu. Zmienną krytyczną projektu jest ta zmienna kluczowa, której 

zmiana o 1% wywołuje 1% zmianę NPV. Dodatkowo, dla zmiennych kluczowych należy 

wyliczyć wartości progowe (ang. switching values). 

Analiza ryzyka polega ona na opisaniu rodzajów ryzyka związanych z realizacją 

projektu i jego późniejszym funkcjonowaniem w podziale na grupy ryzyka oraz 

ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych rodzajów ryzyka i ich 

wpływu na projekt.  

 

 

Analiza Kosztów i Korzyści – a duże projekty? 



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 
 

Tabela E.1.2. Wniosku o dofinansowanie 



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela E.1.3. Wniosku o dofinansowanie  



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela E.1.4. Wniosku o dofinansowanie  



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela E.2.2. Wniosku o dofinansowanie  

Tabela E.2.3. Wniosku o dofinansowanie 



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela E.3.2(1). Wniosku o dofinansowanie  



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela E.3.2(2). Wniosku o dofinansowanie  



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela H.1. Wniosku o dofinansowanie  



Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Tabela H.2.1. Wniosku o dofinansowanie  

Tabela H.2.2. Wniosku o dofinansowanie  



 

Parametry i wskaźniki AKK wykorzystane we WoD 

Wskaźniki planowanych 
rezultatów Projektu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę... 


