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Wytyczne i kryteria 
analizy Finansowej i Ekonomicznej (efektywności kosztowej) 

dla obliczenia udziału Finansowania z Funduszu ISPA 
 

Analiza Finansowa musi uwzględniać oraz prowadzić do spełnienia przez Przedsięwzięcie 
następujących kryteriów wskazanych przez KE 

 
1. Założenia KE 

Kryterium efektu katalitycznego - Wsparcie z UE powinno prowadzić do zainicjowania innych 
inicjatyw/działań
Kryterium współfinansowania - Wszystkie projekty dofinansowywane przez UE muszą wnieść wkład z 
środków krajowych 
Kryterium dodatkowości i efektu dźwigniowego - Pomoc z UE nie powinna zastępować innych środków 
(Sektor Prywatny, MIF)  a wręcz powinna je mobilizować
Kryterium kontynuacji - Wszystkie projekty dofinansowywane przez UE muszą spełniać wymagania norm i 
standardów UE, być spójne z politykami UE i muszą spełnić zasadę kontynuacji działania 
Kryterium skali - Wielkość projektów musi być dostosowana do instrumentów pomocowych UE - ISPA - 
budżet projektu > 5 mln EURO 
 
2. Analiza Ekonomiczna ma na celu ustalenie: właściwego zakresu Programu 
Inwestycyjnego wnioskowanego przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury komunalnej, 
Wybór najbardziej efektywnych kosztowo technologii (oraz docelowo wybór najbardziej 
rentownych propozycji). 
 
2.1 AE składała z Analizy Efektywności Kosztowej (AEK), Analizy Dynamicznego Kosztu Jednostkowego 
(Dynamic Generation Cost (ADGC1)) i Analizy Rentowności (NPV i IRR) 
 
2.2 AEK jest podstawą wyboru do realizacji jednego z rozważanych rozwiązań (Metodyka w przygotowaniu) 
 
2.3 ADGC powinna prowadzić do określenia optymalnego zakresu projektu (Należy przygotować sektorowe 
progowe wartości DGC)  
 
2.4 Analiza Rentowności powinna być sporządzona metodą dyskontową w oparciu o przepływy różnicowe w 
celu obliczenia NPV i IRR. Analiza taka powinna spełniać następujące kryteria. 
 

2.4.1 Współczynnik dyskonta powinien ustalony na poziomie np. średniego kosztu pożyczki udzielanej 
przez    NFOŚiGW 

 
3. Analiza Finansowa ma na celu doprowadzenie do takiej struktury instytucjonalnej, 
technicznej i finansowania przedsięwzięcia aby spełnić kryteria KE.  
 
3.1. AF będzie prowadzone w cenach zmiennych w oparciu o prognozy w zakresie inflacji i realnego wzrostu 
wynagrodzeń sporządzone przez NFOŚiGW. 
 
4. Analiza Finansowa i Analiza Ekonomiczna jest wykonywana zgodnie z poniższymi 
kryteriami szczegółowymi: 
 
4.1. Należy przestrzegać zasadę zachowania konkurencyjności tj. np. w obrębie zlewni jednej oczyszczalni 
ścieków należy przyjąć zasadę jednolitej polityki taryfowej. Różnice w opłatach za usługę muszą być
uzasadnione wdrożeniem zasady zanieczyszczający płaci; 
 

1 Przeprowadzona zgodnie z materiałem przygotowanym przez dr. Jana Rączke pt. „Analiza efektywnosci 
kosztowej w oparciu o metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost – DGC) 
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4.2. Dopuszczalny jest tylko jeden beneficjant, który będzie podmiotem stosunków prawnych z NFOŚiGW oraz 
wykonawcami kontraktów 
 
4.3. Należy dążyć do wdrożenia zasady zanieczyszczający płaci (Polluters Pay Principle). Przestrzeganie zasady 
„zanieczyszczający płaci”; oznacza iż koszty inwestycyjne (w tym finansowe) i operacyjne są w 100% 
finansowane z opłat za usługi 
 
4.4. Należy przeanalizować akceptowalność społeczna cen świadczenia usług (Affordability) np. dla dostarczania 
wody do picia i odbioru ścieków osiągana jest ona dla obciążenia gospodarstw domowych opłatami za wodę i
ścieki na poziomie 3–4% dochodów do dyspozycji gospodarstwa domowego, wyższe opłaty nie są społecznie 
akceptowane. 
 
4.5. W każdym analizowanym roku musi być zagwarantowana płynność systemu wodno-ściekowego, 
odpadowego tj Skumulowane saldo środków pieniężnych na koniec roku obrotowego > 0.  
 
4.6. Należy zakładać maksymalny poziom finansowania kapitałem obcym np. pożyczka, kredyt przy 
jednoczesnym zachowaniu warunku, iż w okresie obsługi kredytu Wskaźnik Pokrycia Obsługi Długu dla i-tego 
roku – WPODi

2 = (A.IIIi + B.IIIi+ C.Ii+Gi-1)/ C.II.i ≥ 1,53

4.7. 25 i 15 letnie okresy analizy odpowiednio dla przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej i odpadach.  
 
4.8. Wzrost taryf zapewni osiągniecie 3% poziomu Affordability w roku zakończenia projektu. 
 
4.9. Program Inwestycyjny (PI) 

4.9.1. PI powinien składać się z trzech grup kosztów: 
 

4.9.1.1. Inwestycje Rozwojowo-Modernizacyjne (IRM) mają na celu zwiększenie 
wydajności lub poprawę jakości w zakresie świadczonych usług, 
 
4.9.1.2. Inwestycje Odtworzeniowe (IO) mają na celu przywrócenie wydajności lub jakości w 
zakresie świadczonych usług, 
 
4.9.1.3. Przyszłe Inwestycje Odtworzeniowo-Eksploatacyjne (PIOE) mające na celu 
utrzymanie sprawności technicznej posiadanych środków trwałych w związku z ich zużyciem 
technicznym dotyczy to tych kosztów, które nie są uwzględniane wśród kosztów operacyjnych. 
Prognoza tych kosztów powinna wynikać ze zużycia technicznego a nie z odpisów 
amortyzacyjnych.

4.9.2. IRM i IO obejmują wszystkie inwestycje niezbędne do spełnienia prze Miasto/Region 
wymagań odpowiednich Dyrektyw UE. Inwestycje te powinny być zakończone, chyba że istnieją
trudności techniczne, zrealizowane w okresie do 8 lat poczynając od pierwszego roku 
współfinansowania z funduszu ISPA. IRM i IO są odzwierciedlone w Zbiorcze Zestawienie Działań
(ZZD).

4.9.3. PIOE są prognozowane dla całego okresu analizy. 
 
4.9.4. PI Będzie budowany w oparciu co najmniej o Koncepcję (charakterystyczne parametry 
techniczne) Najefektywniejszego Kosztowo Wariantu spełniającego kryteria techniczne taką, jaka jest 
wymagana do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT). 

 
4.10. Należy odpowiednio uwzględnić podatek VAT oraz inne podatki bezpośredni i pośrednie w zależności od 
struktury instytucjonalnej. Należy uwzględnić sposób rozliczania projektu - 20% udziału ISPA jest rozliczane do 
ok. roku od zakończenia projektu. 
 
4.11. Należy uwzględnić rezerwę na trudne należności – w związku z % liczby gospodarstw o minimalnych 
dochodach oraz analizą wskaźników rotacji. 
 

2 Na podstawie Rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia).stanowiącego załącznik do 
Ustawy o Rachunkowości 
 3 Według „Zasad ...” zatwierdzonych w dniu  22.05.2003 r. przez Radę Nadzorczą – 1,2 
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4.12. Należy sporządzić 3 Warianty prognozy CenPPP 

4.12.1. Wariant 0 tj. bez ISPA i bez Kredytowania i przygotować prognozę Ceny PPPW0, gdzie 
 

Zn – Zysk Netto 
A - Amortyzacja 
NF - Nadwyżka Finansowa; NF = Zn (Sw) + A
WI – Wydatki Inwestycyjne  
Swr – Sprzedaż wartościowa równowagi 
Sil – Sprzedaż w ujęciu ilościowym 
K – Otrzymywane transze kredytu 
RK – Spłacane raty kredytu. 

 
Spełniającą poniższy warunek  
Jeżeli Cena PPPW0 = Swr/Sil gdzie Zn = Zn(Swr) i NF = Zn + Amortyzacja to NF=WI 

 
4.12.2. Wariant 0K bez ISPA z Kredytowaniem w warunkach akceptowalnej zdolności Kredytowej dla 
założonego lub rynkowego oprocentowania i przygotować prognozę Ceny PPPW0K 

Spełniającą poniższy warunek  
Dla okresu inwestycyjnego  
Jeżeli Cena PPPW0K = Swr/Sil gdzie Zn = Zn(Swr) i NF = Zn + Amortyzacja to NF+K=WI 
 
Dla okres obsługi kredyty NF=RK+WI
Jeżeli Cena PPPW0K = Swr/Sil gdzie Zn = Zn(Swr) i NF = Zn + Amortyzacja to NF=RK+WI 

 

4.12.3. Wariant 0IK z ISPA i z Kredytowaniem w warunkach akceptowalnej zdolności Kredytowej dla 
założonego lub rynkowego oprocentowania przy założeniu przychodów wynikających z 
akceptowalności społecznej polityki cenowej i przygotować prognozę Ceny PPPW0KI.

Spełniającą poniższy warunek  
Dla okresu inwestycyjnego 
Jeżeli Cena PPPW0KI = Swr/Sil gdzie Zn = Zn(Swr) i NF = Zn + Amortyzacja to 
NF+K+ISPA=WI 
 
Dla okres obsługi kredyty NF=RK+WI
Jeżeli Cena PPPW0KI = Swr/Sil gdzie Zn = Zn(Swr) i NF = Zn + Amortyzacja to NF=RK+WI 

 

4.12.4. Dla Wariantu 0 i 0K należy założyć odpowiednio iż (ROSmax = EBIT/S≥2% ), 
 
4.13. Przy szacowaniu wartości początkowej środków trwałych na potrzeby amortyzacji należy dodatkowo: 
 

4.13.1. Przyjąć jednoznaczną kwalifikację w zakresie rozliczania „Prac przygotowawczych” – usług 
doradczych i projektowych 

 
4.14. W celu zachowania zasady zanieczyszczający płaci możliwe jest przejściowe skumulowanie środków 
pieniężnych w celu pokrycia wydatków odtworzeniowych (PIOE). Koszty te powinny jednakże uwzględniać
realny spadek tych kosztów związany z postępem technicznym. 
 
4.15. Przy szacowaniu Kosztów operacyjnych należy:  
 

4.15.1. Uwzględnić wzrost produktywności i wydajności pracy związany zastępowaniem zasobów 
ludzkich zasobami kapitałowymi. (Jeśli brak jednoznacznych przesłanek do utrzymania zatrudnienia to 
zatrudnienie powinno maleć do jakiegoś poziomu w związku z odchodzeniem na emerytury) 

 


