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Adam Wykowski

Dylematy i wyzwania zamawiającego 
w analizie kosztów i korzyści projektów transportowych
Korzeni dylematów wokół finansowania infrastruktury transpor-
towej upatrywać można w klasycznym przeciwstawieniu teorii li-
beralizmu gospodarczego i teorii interwencjonizmu państwowego. 
W artykule pominięto rozważania teoretyczne, koncentrując się 
na przedstawieniu dylematów i wyzwań z praktycznego punktu 
widzenia. Artykuł odnosi się do projektów inwestycyjnych, realizo-
wanych przez Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w ostat-
nich kilku latach w ramach studium wykonalności z zakresu infra-
struktury kolejowej. 

Zazwyczaj kolejowe inwestycje infrastrukturalne wykazują efek-
tywność ekonomiczną przy jednoczesnym braku efektywności 
finansowej. Do oceny skutków ekonomicznych przedsięwzięć 
transportowych wykorzystuje się analizę kosztów i korzyści – 
Cost-Benefit Analysis (CBA).

Analiza ta jest klasyczną metodą rachunku ekonomicznego, 
polegającą na porównywaniu strumieni społecznych kosztów 
działalności z ich społecznymi korzyściami, kwantyfikowanymi 
tak daleko, jak to możliwe. Służy do oceny zasadności projektu 
z punktu widzenia społecznego, uwzględnia cele i priorytety pań-
stwa oraz instytucji publicznych, odwołuje się do takich pojęć jak 
koszty i korzyści, a nie koszty i przychody – charakterystycznych 
dla analizy finansowej. Najważniejszym elementem analizy CBA 
są korzyści zewnętrzne, na przykład w postaci zaoszczędzonego 
czasu, zmniejszenia liczby wypadków, ograniczenia negatywne-
go wpływu transportu na środowisko naturalne.

Ocena strategiczna projektu
Ze względu na ograniczone zasoby finansowe szczególną rolę 
w podnoszeniu efektywności realizowanych transportowych in-
westycji infrastrukturalnych należałoby przypisać ocenie stra-
tegicznej, która powinna weryfikować i dokonywać rankingu 
projektów pod względem pilności realizacji przy uwzględnieniu 
celów społecznych. Ocena ta powinna być dokonywana już na 
etapie programowania rozwoju infrastruktury. Rzetelnie prze-
prowadzona ocena strategiczna pozwoliłaby na zwiększenie 
efektywności poprzez realizację najbardziej pilnych potrzeb. 
Dotychczasowa praktyka gospodarcza nadal wskazuje na 
istotne niedociągnięcia w tej kwestii. Problem niedostosowa-
nia adekwatności realizowanych projektów do osiągania celów 
społecznych dotyczy przede wszystkim wymiaru regionalnego 
i lokalnego, jak również wymiaru krajowego, który musi być 
dostosowany do z góry narzuconych przez UE priorytetowych 
inwestycji. Nie zawsze preferencje narodowe, wynikające z ist-
niejących uwarunkowań, są zgodne z priorytetami UE. Z drugiej 
strony w wymiarze regionalnym i lokalnym można zaobserwo-
wać brak spójnych koncepcji rozwoju infrastruktury transporto-
wej, przynoszących największą wartość dodaną.

Ocena projektów infrastrukturalnych – ze względu na swój 
długi okres kształtowania i użytkowania – wymaga uwzględnie-
nia długiego horyzontu czasowego przy wycenie kosztów i korzy-
ści oraz oszacowania odpowiedniego poziomu ryzyka. Analiza 

dotychczas realizowanych inwestycji wskazuje na istotne proble-
my najczęściej związane z:

 � niedoszacowaniem nakładów inwestycyjnych,
 � wydłużeniem okresu realizacji inwestycji,
 � przeszacowaniem potencjalnego popytu.
Problemy związane z procedurami, w tym zwłaszcza przetar-

gowymi, należy uznać za jeden z najistotniejszych problemów 
komplikujących i przedłużających obecnie realizację inwestycji. 
Przy ocenie efektywności finansowania transportowych inwesty-
cji infrastrukturalnych konieczne wydaje się podjęcie wzajemnie 
uzupełniających się działań na wszystkich szczeblach odpowie-
dzialnych za realizację wytyczonych celów, zarówno na pozio-
mie UE, jak i krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Wzorowanie 
się na dobrych praktykach pozwala na zwiększenie efektywno-
ści realizowanych celów i lepsze wykorzystanie ograniczonych 
zasobów.

Procedury formalno-prawne
Rozpoczynając prace przygotowawcze, w pierwszej kolejności 
należy zidentyfikować wszystkie grupy (indywidualne jednostki 
czy instytucje), które mogą zarówno pozytywnie, jak i negatyw-
nie, wpływać na projekt oraz te grupy, na które to projekt będzie 
oddziaływał. Jest to tzw. analiza interesariuszy. W celu zbada-
nia sytuacji danej grupy przeprowadza się ankiety, wywiady, 
dyskusje, analizuje lub sporządza raporty, statystyki. Analiza ta 
ma pomóc w odpowiedzi na pytania, jakie problemy odczuwają 
poszczególni interesariusze projektu, od kiedy istnieją potrzeby 
ich rozwiązania, dlaczego jeszcze nie zostały rozwiązane itp.

Żmudne procedury formalno-prawne, występujące np. na 
etapie przeprowadzania przetargu, zapotrzebowania na dane 
do projektu, wystąpień do instytucji (zwłaszcza na etapie analiz 
środowiskowych) mogą negatywnie wpływać na realizację stu-
dium wykonalności.

Zmieniające się często dokumenty i wytyczne, na podstawie 
których przygotowywane są studia wykonalności, powodują 
poważne bariery w realizacji zamierzonych celów. Skutkuje to 
odsyłaniem przez zespoły sprawdzające poprawność wykonane-
go studium pod względem zgodności ze stanem aktualnym na 
dzień sprawdzania do wykonawcy celem ponownej weryfikacji 
i niezbędnych korekt.

Zmiana decyzji administracyjnych
Zmiana decyzji organów rządowych odnośnie do realizacji da-
nego projektu to istotny element mający wpływ na kształt opra-
cowania CBA. Głównym problemem jest to, że poprzestanie 
prac na etapie studialnym z powodu braku decyzji i środków 
finansowych na realizację dalszych faz projektu powoduje, że 
dany projekt ulega „zamrożeniu”, a środki finansowe stają się 
„utracone” dla wykonawców i podwykonawców. Prace de facto 
zostały wykonane, ale z uwagi na brak np. decyzji środowisko-
wych nie jest możliwe parafowanie protokołu zdawczo-odbior-
czego, który wymagany jest zgodnie z OPZ (opis przedmiotu 
zamówienia), a zatem brak jest formalnego przekazania dzieła. 
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To zaś powoduje wstrzymanie płatności przez zamawiającego, 
zaś wykonawca często traci płynność finansową lub popada 
w turbulencje finansowe, przez co staje się niewiarygodnym 
kontrahentem lub – w skrajnych sytuacjach – bankrutem.

Oprócz kłopotów formalno-prawnych częstą przesłanką przy-
szłych problemów mogą stać się rozbieżności w planowanych 
poziomach wskaźników produktu i rezultatu projektu z rzeczy-
wistością oraz niedotrzymanie zakładanych parametrów pod-
czas monitorowania projektu w pierwszych latach eksploatacji 
infrastruktury po zakończeniu inwestycji. Zamawiający, czyli za-
rządca infrastruktury kolejowej, nie ma bezpośredniego wpły-
wu na liczbę przewożonych osób i ilość przewożonych towarów 
(co często zbyt optymistycznie planowane jest w prognozach 
popytu i podaży na etapie studium). Te zaś często są oparte na 
źle przyjętych założeniach i preferencjach podróżnych lub ilości 
transportowanych towarów, które często są efektem wcześniej-
szej utraty rynku (np. przejęcie pracy przewozowej przez opera-
torów transportu drogowego). 

Koszty kwalifikowane
Innym ważnym czynnikiem są nieprawidłowości w kwalifikowa-
niu pewnych pozycji nakładów inwestycyjnych do finansowania 
z funduszy UE. Korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą 
wiele korzyści, ale też i zagrożeń. Fundusze europejskie mają 
pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę ich 
konkurencyjności. Jednak korzystanie z unijnych dotacji wiąże 
się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba 
zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać ter-
minów i prawidłowo ją rozliczyć. Zakończenie realizacji projektu 
nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich obowiązków, jakie 
wynikają z unijnego wsparcia.

Zasada trwałości
Jeżeli w ramach projektu kupowane były środki trwałe, miała 
miejsce budowa obiektów lub instalacji, taki podmiot obowią-
zuje tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zacho-
wać w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których 
osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinan-
sowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte 
są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres 
trwałości to 3 lata. Okres trwałości liczony jest od daty płat-
ności końcowej dotacji. Naruszenie zasady trwałości następuje 
w sytuacji, gdy w okresie jej trwania wystąpi co najmniej jedna 
z przesłanek:

 � zaprzestano działalności produkcyjnej lub przeniesiono ją 
poza obszar wsparcia programu,

 � nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej in-
frastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi pu-
blicznemu nienależne korzyści,

 � nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, 
jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić 
do naruszenia jego pierwotnych założeń.
Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku in-

westycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) przenie-
sienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności 
produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania 
do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Naruszenie zasady 
trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzyma-
nych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezacho-
wania obowiązku trwałości. 

W wymiarze finansowym okres trwałości oznacza zdolność do 
zagwarantowania środków finansowych na utrzymanie projek-
tu w całym okresie odniesienia, tj. w fazie realizacji inwestycji 
i eksploatacji. Jest to niejako „samofinasowanie” się projektu.

Po zakończeniu projektu beneficjent zobowiązany jest do 
przechowywania pełnej dokumentacji przez okres wskazany 
w umowie dotacji. Miejscem archiwizacji powinna być siedziba 
podmiotu, który realizował projekt. W okresie tym jest obowią-
zek umożliwienia wglądu w dokumentację przedstawicielom 
instytucji, która udzieliła wsparcia, Instytucji Zarządzającej 
programem, z którego ono pochodziło, a także przedstawicie-
lom Unii Europejskiej – jeżeli zajdzie taka potrzeba. Konse-
kwencją może być konieczność zwrotu nienależnie pobranych 
środków finansowych.

Zakres finansowy projektu
Kolejnym dylematem zamawiającego jest ryzyko związane 
z zakresem finansowym projektu. W odniesieniu do budżetu 
danego projektu istnieją 2 rodzaje ryzyka: ryzyko niedoszaco-
wania budżetu lub jego przeszacowanie. Bardziej niekorzystną 
sytuacją dla beneficjenta jest pierwsza z wymienionych opcji. 
W trakcie realizacji projektu nie ma niestety możliwości zmia-
ny jego budżetu, dlatego też jeżeli zdarzy się, że beneficjent 
zapomniał uwzględnić w nim jakiejś pozycji lub jego szacun-
ki cenowe okazały się nietrafne, będzie on musiał pokryć te 
koszty z własnej kieszeni. Dzieje się tak również, gdy zadania 
w projekcie nie są wykonywane należycie, przez co projekto-
dawca jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów na 
ich poprawę lub nawet zrealizowanie ich w całości od same-
go początku. Najczęstszą przyczyną niedoszacowania budżetu 
jest brak doświadczenia osoby odpowiedzialnej za opracowa-
nie finansowej części projektu. Jeżeli mamy więc obawy, czy do-
brze zaplanowaliśmy wszystkie finanse, powinniśmy skorzystać 
z pomocy dobrze wykwalifikowanych w tym zakresie osób, tym 
samym eliminując już na samym początku potencjalne zagro-
żenia związane z błędnym opracowaniem budżetu. Ich wystą-
pienie w późniejszym etapie realizacji projektu może rodzić 
bowiem poważne skutki.

Niedoszacowanie budżetu przeznaczonego na projekt do 
jego rzetelnej wyceny może stanowić kolejny problem dla za-
mawiającego. Zbyt duże wymagania wobec wykonawcy, a zbyt 
małe możliwości ich sfinansowania, prowadzą często do niskiej 
jakości wykonanych w ramach projektu prac.

Wśród zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z reali-
zacją projektu, jest nieukończenie go w planowanym terminie. 
Wpływ na to mogą mieć wyżej wspomniane problemy związane 
z realizacją merytorycznej strony projektu. 

Specjalizacja i specyfika oferty usługowej OBET
Na szczególne podkreślenie zasługuje w ostatnich latach rola 
Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w dziedzinie opra-
cowywania regionalnych dokumentów polityki transportowej. 
Są to strategie rozwoju transportu, programy rozwoju infra-
struktury transportowej i komunikacji oraz plany transporto-
we funkcjonowania publicznego transportu pasażerskiego, 
opracowywane dla poszczególnych województw. Ważną spe-
cjalnością Ośrodka są również studia wykonalności, wstępne 
studia wykonalności oraz analizy finansowej i ekonomicznej 
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych 
i organizacyjnych w transporcie. Jest to szczególnie istotne 
dla Ośrodka pole aktywności w dobie niezwykle dynamicznie 
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rozwijającego się procesu rozbudowy i modernizacji systemu 
infrastruktury transportowej w Polsce, zasilanego środkami po-
mocowymi Unii Europejskiej.

Jako najbardziej znaczące prace studialne w tej sferze dzia-
łalności Ośrodka należy wskazać między innymi: Wstępne stu-
dium wykonalności modernizacji linii kolejowych przebiegają-
cych w korytarzu I i IX na odcinkach Warszawa–Kowno–Wilno, 
studia wykonalności modernizacji kolejowych przejść granicz-
nych w Kuźnicy Białostockiej i Małaszewiczach, analizę i ocenę 
opłacalności budowy szeregu centrów przeładunkowych (obsłu-
gi granicznej) w Dorohusku, Medyce i Małaszewiczach, a także 
analizę finansowej opłacalności układu torowego i drogowego 
strefy przemysłowej Jaworzna.

Kolejną ważną sferą działania Ośrodka są analizy wykony-
wane dla pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych, 
przede wszystkim analizy rynku usług transportowych, progno-
zy przewozowe, jak również analizy finansowej i ekonomicznej 
opłacalności zakupu lub modernizacji taboru oraz wprowadza-
nia przez przewoźników nowych produktów.

Wśród najbardziej znaczących osiągnięć Ośrodka w tej dzie-
dzinie warto wymienić przede wszystkim takie opracowania 
jak analiza celowości utworzenia Spółki do prowadzenia kole-
jowych kwalifikowanych przewozów pasażerskich, biznesplan 
w zakresie zakupu i eksploatacji na sieci PKP 16 pociągów 
zespolonych z wychylnym pudłem, analiza celowości wprowa-
dzenia cen relacyjnych w odniesieniu do pociągu w przewozach 
kwalifikowanych, wstępne studium wykonalności wprowadze-
nia przez PKP Przewozy Regionalne nowego produktu na linii 
Warszawa–Łódź wraz z analizą organizacji i zarządzania prze-
wozami oraz prognozy przewozowe i analizy rynkowe wykonane 
dla przewoźników towarowych.
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Monografia poświęcona jest systemom bezpiecznej i automatycznej 
jazdy pociągu, nazywanych ogólnie systemami automatycznego prowa-
dzenia pociągu ATC (automatic train control) oraz zagadnieniom prze-
kazywania informacji w relacji tor-pojazd. Omówione zostały wybrane 
systemy automatycznego prowadzenia pociągu z punktowym i ciągłym 
przesyłaniem informacji, eksploatowane obecnie na liniach kolei i me-
tra, z uwzględnieniem rozwiązań krajowych.
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