
Analiza kosztów i korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, określonych 
w Art. 37. Ustawy o elektromobilności i paliwach aktywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
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Doświadczenie kompetencje referencje

.

Infra - Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

www.infracd.pl

Powstały w 2016 roku niezależny podmiot, oferujący nową 
jakość na rynku doradztwa, z powodzeniem łączący świadczenie 
usług na najwyższym poziomie z nowoczesnym, elastycznym 
podejściem w ich realizacji.

Firma zbudowana w oparciu o ekspertów, wywodzących się 
z prywatnych przedsiębiorstw branży transportowej, urzędów 
centralnych oraz spółek transportowych Skarbu Państwa.

Eksperci Infra pracowali przy największych w Polsce projektach 
z zakresu infrastruktury liniowej, zarówno kolejowej, 
jak i energetycznej o łącznej wartości ponad 15 mld zł. 



.

Anna Żyłka

Członek Zarządu

Janusz Zubrzycki

Prezes Zarządu Infra

• Specjalizuje się w zagadnieniach, związanych z pomocą publiczną.

• Pracowała na projektach z zakresu ochrony środowiska a także projektach 
infrastrukturalnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i źródeł krajowych.

• Współpracowała przy audytach projektów kolejowych, inwestycyjnych, optymalizacji 
zarządzania projektami oraz analizach finansowo-ekonomicznych.

• Ponad 10 lat doświadczenia w finansowym i inwestycyjnym doradztwie 
dla przedsiębiorstw.

• Współpracował z największymi polskimi przedsiębiorstwami z sektora chemicznego, 
energetycznego i kolejowego.

• Doradzał m.in. przy studiach wykonalności, wycenach przedsiębiorstw, przejęciach, 
restrukturyzacjach, pozyskiwaniu finansowania oraz audytach inwestycji.

Tomasz Pałaszewski

Partner Infra

• Wyspecjalizowany w audytach i analizach strategicznych, nadzorujący realizację 
projektów analitycznych we wszystkich elementach procesów transportowych i 
zarządzania infrastrukturą.

• Doświadczenie zdobywał w firmach krajowych i zagranicznych, w tym m.in. w Agencji 
Rozwoju Przemysłu, samorządach terytorialnych, TVP S.A., PKP S.A., PKP Intercity. 
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Kompetencje

Wybrane profile kadry Infra - Centrum Doradztwa



Nasze usługi
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Zakres usług zgodnie z cyklem życia projektu obejmuje m.in.:

• Analiza kosztów i korzyści dla 
jednostek samorządu terytorialnego, 

określonych w Art. 37. Ustawy 
o elektromobilności i paliwach aktywnych 

wraz z całym planem transportowym.

Wstępna weryfikacja koncepcji 
technicznej i technologii 
– badania macierzowe

Analizy i ocena ryzyka nowych 
rozwiązań technologicznych

Prognozy rozwoju poszczególnych 
technologii (ograniczenia finansowe, 

prawne, techniczne, 
technologiczne itp.)

Opracowywanie kompleksowych 
studiów wykonalności wraz analizami

kosztów i korzyści oraz analizą 
wielokryterialną (macierze wariantów,

kryteria wyboru itp.)

Kompleksowa ocena projektów 
inwestycyjnych związanych 

z elektromobilnością

Opracowanie strategii 
elektromobilności

w przedsiębiorstwie



Referencje

5

Eksperci Infra współpracowali między innymi z:



Doświadczenie

Wspólny bilet” – Wstępne Studium Wykonalności dla Projektu „Wspólny system poboru opłat za przejazdy pojazdami transportu publicznego w Województwie 
Pomorskim”

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu POIiŚ 7.3 pn.: „Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei 
Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych torach”

Aktualizacja Wstępnego Studium Wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej

Świadczenie usługi doradczej w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowania związanego z realizacją zadania polegającego na organizowaniu 
publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Mińskiego (etap I)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Północnej Opolszczyzny

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Wodzisław Śląski
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Wybrane opracowania z ostatnich 5 lat o tematyce badawczej, obejmującej 
zakres zamówienia, których współautorami byli eksperci Infra



Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Wodzisław Śląski

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego

Koncepcja utworzenia Centrum Przesiadkowego dla Miasta Wodzisław Śląski

Studium Rozwoju Transportu Publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Studium znaczenia rynku przewozów międzywojewódzkich, regionalnych i aglomeracyjnych dla PKP Intercity S.A.

Audyt Kolei Śląskich Sp. z o.o. obejmujący kontrolę finansowo – prawna działalności związanej z wykonaniem zadania jakim jest świadczenie usług publicznych 
w zakresie wykonywania kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego
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Doświadczenie

Wybrane opracowania z ostatnich 5 lat o tematyce badawczej, obejmującej 
zakres zamówienia, których współautorami byli eksperci Infra



Wybrane opracowania z ostatnich 5 lat o tematyce badawczej, obejmującej 
zakres zamówienia, których współautorami byli eksperci Infra

Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach

Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów 
aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej”

Analiza dotycząca możliwych rozwiązań zapewniających skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do odpowiedniego taboru kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego dla operatorów pragnących świadczyć usługi publiczne w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego

Koncepcja rozwoju Mazowieckiej Spółki Taborowej Sp. z o.o. jako podmiotu gospodarczego prowadzącego usługi wynajmu i utrzymania pojazdów 
kolejowych oraz prowadzącego działalność w zakresie pozyskiwania i innych form udostępniania pojazdów kolejowych dla przewozów pasażerskich”

Analizy zamówień zrealizowanych przez europejskich przewoźników transportu publicznego w obszarze dostaw wagonów metra

Studium wykonalności, umowa PSC dla projektu „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej 
dwóch województw – Wersja I, II i III” Projekt obejmował analizę wszystkich połączeń międzywojewódzkich Przewozów Regionalnych
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Doświadczenie



Wybrane opracowania z ostatnich 5 lat o tematyce badawczej, obejmującej 
zakres zamówienia, których współautorami byli eksperci Infra

Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 531 Łódź Kaliska-Zgierz-Łowicz Główny

Program Funkcjonalny punktu utrzymania taboru kolejowego spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. w Sochaczewie, Radomiu i Warszawa Ochota

Audyt Rocznego Rozkładu Jazdy Kolei Śląskich

Analiza przyczyn występowania problemów w spółce Koleje Śląskie z realizacją rozkładu jazdy 2012/2013"

Analiza kosztów wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w woj. podlaskim z uwzględnieniem kierunków rozwoju przyjętych w 
polityce transportowej Polski i UE

Strategia rozwoju spółki „Koleje Mazowieckie-KM” Sp. z o.o. na lata 2011-2015
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Doświadczenie



Promocja elektromobilności i ustawodawstwo

Budowa budynków użyteczności publicznej

Zlecenia transportu pojazdami zeroemisyjnymi

Flota samorządów terytorialnych oraz administracji samorządowej

Sieć ogólnodostępnych stacji ładowania

Strefa Czystego Transportu

Tworzenie stacji i punktów ładowania pojazdów i jednostek pływających

Analiza kosztów i korzyści w zeroemisyjnym transporcie publicznym 

Zakres 

merytoryczny 

ustawy
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Zakres prac

Naszym zadaniem jest przygotowanie najwyższej jakości analizy kosztów i korzyści, która 
pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów stawianych w ustawie. Nasza praca będzie 

podzielona na 3 Etapy (zgodnie z ustawą).

• Analiza 
finansowo 
ekonomiczna

ETAP I

• Oszacowanie 
efektów 
środowiskowych

ETAP II
• Analiza 

społeczno-
ekonomiczna

ETAP III
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Badania – opracowane elementy

FinanseRyzykoEkonomiaAnaliza

Identyfikacja stanu aktualnego 
i scenariuszy rozwoju

• Charakterystyka aktualnego stanu 
systemu komunikacji miejskiej 
będącego przedmiotem analizy;

• Charakterystyka eksploatowanego 
taboru;

• Wskazanie możliwych scenariuszy 
inwestycji taborowych, w tym 
scenariusza bazowego oraz 
możliwych alternatywnych 
wariantów inwestycyjnych w tabor 
zeroemisyjny;

• Przygotowanie danych 
wejściowych do opracowania 
analizy.

Analiza ryzyka i wrażliwości

• Analizie wrażliwości zostaną 
podane wartości wskaźników 
finansowych i ekonomicznych w 
celu sprawdzenia trwałości polityki 
projektu na zmiany różnych 
czynników kształtujących koszty, 
przychody i nakłady inwestycyjne; 

• Analiz ryzyka zostanie wykonana 
metodą macierzy wraz z 
określeniem prawdopodobieństwa 
wystąpienia danego ryzyka oraz 
propozycji jego mitygacji. 

Analiza społeczno-ekonomiczna

• Identyfikacja korzyści i kosztów 
ekonomicznych (koszty wypadków, 
CO2, hałasu, klimatu, koszty 
eksploatacji pojazdów i 
infrastruktury itp.);

• Podsumowanie czynników 
ekonomicznych

• Przekształcenie zmiennych 
finansowych na wartości 
ekonomiczne;

• Obliczenie wskaźników 
dyskontowych (ENPV, ERR, B/C).
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Analiza finansowa

Obliczenie ewentualnej luki 
finansowej i wysokości wsparcia 
z programów UE lub programów 

krajowych wymaganych dla 
zapewnienia warunków do 

realizacji obowiązków 
wynikających z ustawy 

o elektromobilności oraz analiza 
możliwości otrzymania 
wymaganych środków 

z dostępnych instrumentów 
finansowych.

Wnioski

Analiza ryzyka 
i wrażliwości



Identyfikacja stanu aktualnego i scenariuszy rozwoju
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Skrócona charakterystyka obszaru 
funkcjonowania analizowanego 

systemu komunikacji miejskiej oraz 
gminy, dla której wykonywana jest 

analiza

Opis funkcjonowania analizowanego 
systemu komunikacji miejskiej, w tym 

wskazanie podstaw do obsługi 
poszczególnych gmin poza gminą 
organizatorem (zakres zawartych 

porozumień międzygminnych)

Określenie organizatora komunikacji 
miejskiej i jego sytuacji finansowej, 

pod kątem zdolności do 
przekazywania rekompensaty

Określenie podmiotu lub podmiotów 
wewnętrznych – wraz z zakresem 

przewozów przez nich 
wykonywanych, w tym w ramach 

podwykonawstwa

Określenie innych operatorów – wraz 
z trybem ich wyboru i zakresem 

wykonywanych przewozów

Skrócona charakterystyka danej sieci 
komunikacyjnej ze szczególnym 

uwzględnieniem linii, które mają być 
obsługiwane taborem zeroemisyjnym 

– wraz z uzasadnieniem wyboru, w 
tym z określeniem efektów 

środowiskowych z punktu widzenia 
mieszkańców miasta

Roczną liczbę wykonywanych 
wozokilometrów – w ujęciu całego 

systemu komunikacji miejskiej i 
analizowanej gminy, w podziale na 

operatorów i z uwzględnieniem 
ewentualnego podwykonawstwa 

(dane za ostatnie 3 lata)

Roczną liczbę pasażerów (dane za 
ostatnie 3 lata)

Ocenę – z uzasadnieniem 
zapewnienia trwałości 

instytucjonalnej – funkcjonowania 
analizowanego systemu komunikacji 

miejskiej w okresie analizy

Opis sposobu finansowania 
przewozów w analizowanym systemie 

komunikacji miejskiej

Charakterystyka aktualnego stanu systemu komunikacji miejskiej

Scenariusze
Wybór 

wariantu 
bazowego

WariantyTaborInwestycje



Identyfikacja stanu aktualnego i scenariuszy rozwoju
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Inne elementy opracowane w ramach identyfikacji stanu i scenariuszy

Charakterystyka eksploatowanego 
taboru

• Przeznaczenia konstrukcyjnego (miejskie, 
regionalne, dalekobieżne, szkolne, 
specjalne – np. Do przewozu większej 
liczby rowerów)

• Rodzaju nadwozia (jednoczłonowe, 
przegubowe, piętrowe)

• Rodzaju napędu – konwencjonalny 
(klasyczny – diesel i hybrydowy), 
alternatywny: gazowy (CNG, LNG i LPG), na 
biopaliwa, na paliwa syntetyczne, na etanol 
i pochodne oraz zeroemisyjny (elektryczny 
bateryjny, elektryczny z ogniwami 
paliwowymi, trolejbusy)

• Długości nadwozia i pojemności 
pasażerskiej (klasy mini, midi, maxi i mega)

• Wysokości podłogi (nisko-, średnio- i 
wysokopodłogowe oraz niskowejściowe)

Możliwe scenariusze inwestycji 
taborowych

• Wariantowanie

• Harmonogram wymiany floty pojazdów w 
podziale na jej rodzaje, zgodnie z wykazem 
sporządzonym według zasad opisanych w 
podrozdziale 4.2, z wyodrębnieniem 
autobusów zeroemisyjnych i pozostałych 
pojazdów oraz z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wielkości floty, 
wynikających z zastosowania innego 
napędu

• Harmonogramu realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z niezbędną 
infrastrukturą do obsługi pojazdów

• Wykazu linii przeznaczonych do obsługi 
autobusami zeroemisyjnymi wysokości 
podłogi (nisko-, średnio- i 
wysokopodłogowe oraz niskowejściowe)

Dodatkowo opracowania będzie 
zawierało:

• Oszacowanie efektów środowiskowych 
związanych z emisją szkodliwych substancji 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi

• Konsultacje społeczne AKK zgodnie 
z zasadami określonymi w dziale III 
w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. O udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (dz. U. Z 2017 r. Poz. 1405, 
z późn. Zm.)

Przygotowanie danych wejściowych 
do przeprowadzenia analizy

Propozycje określonych rozwiązań 
w zakresie alokacji autobusów 

zeroemisyjnych oraz wyboru systemów 
ładowania

AKK

Elektromo
-bilności

System 
monitoro-

wania
RyzykoAnalizyScenariuszeOceny



Podsumowanie

AKK będzie kompleksowym narzędziem, przygotowanym wspólnie 
z Państwem, służącym rozwojowi elektromobilności na terenie JST. Wierzymy, 

iż zaproponowany proces przygotowania AKK pozwoli w najlepszy możliwy 
sposób zaadresować wymagania określone w ustawie. 

Analiza 
kosztów 
i korzyści

Analiza finansowo ekonomiczna

Oszacowanie efektów 
środowiskowych

Analiza społeczno-ekonomiczna

• Minister właściwy 
do spraw energii

• Minister właściwy 
do spraw gospodarki

• Minister właściwy 
do spraw środowiska
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Wypracowana AKK zgodnie z Art. 37 pkt 
4 Ustawy będzie mogła być przekazana 
ministrowi właściwemu do spraw energii, 
ministrowi właściwemu do spraw 
gospodarki i ministrowi właściwemu do 
spraw środowiska.



Terminy, plan działania, wynagrodzenie

Plan

Terminy

Wynagrodzenie

Działania związane z przygotowaniem AKK będą podejmowane na wielu 
płaszczyznach. Zaproponowany przez nas proces będzie wymagał między 
innymi spotkań z Państwem, udostępnienia niezbędnych danych, analizy 
zewnętrznych uwarunkowań, analizy rynku.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie pragniemy omówić na spotkaniu 
w dogodnym dla Państwa terminie. 

Proponowane wynagrodzenie proponujemy omówić na spotkaniu 
w dogodnym dla Państwa terminie. 
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Plan prac

Spotkania, 
wywiady, analiza 

danych 
wewnętrznych 
i zewnętrznych, 

rynek 
elektromobilności

Etap I
30 dni

Warianty rozwoju, 
analizy, 

spotkania, wybór 
wariantu 

bazowego 

Etap II
45 dni

Przygotowanie 
kompleksowego

AKK 

Etap III
60 dni

W zależności od terminów spotkań, przekazywanych danych, wyboru wariantu 
prognoza harmonogramu z podziałem na etapy może ulec zmianie. Szacowany 
czas przygotowania AKK to około 60-90 dni, liczonych od daty zawarcia umowy 

i przekazania niezbędnych danych. 
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Dziękujemy za uwagę

Janusz Zubrzycki 
tel. 600 370 075

janusz.zubrzycki@infracd.pl

Adres do korespondencji
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/25 , 01-015 Warszawa
www.infracd.pl, biuro@infracd.pl

mailto:janusz.zubrzycki@infracd.pl
http://www.infracd.pl/
mailto:biuro@infracd.pl

