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• ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ, ang. Environmental
Impact Assessment)

• ślad ekologiczny (Ecological Footprint)

• rachunek przepływów materiałowych (Material Flow Accounting –
MFA)

• oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

• analiza cyklu życia (Life Cycle Assessment)



LCA – definicja - UNEP

„LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na
środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia
zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska (liabilities). Ocena
wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla wyrobu jak
i dla funkcji. LCA jest traktowane jako „analiza od kołyski do grobu”.
Podstawowymi elementami LCA są (1) zidentyfikowanie i ocena
ilościowa obciążeń środowiska, tj. zużytych materiałów i energii oraz
emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, (2) ocena
potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz (3) oszacowanie
dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.”



Normy

• PN-EN ISO 14040:2000 oraz wersja uaktualniona PN-EN ISO 14040:2006 - omawiają 
podstawowe zasady i wskazówki dotyczące LCA bez szczegółowego opisu samej metody cyklu 
życia

• PN-EN ISO 14041:2002 prezentuje dwie fazy LCA – zdefiniowane celu i zakresu oraz analizę 
zbioru wejść i wyjść (Life Cycle Inventory, LCI)

• PN-EN ISO 14042:2002 opisuje fazę oceny wpływu cyklu życia (Life Cycle Impact Assessment, 
LCIA) 

• PN-EN ISO 14043:2002 omawia sposób interpretacji danych uzyskanych w LCA lub LCIA

• PN-EN ISO 14044:2006 prezentuje wymagania i wytyczne 

• Normy ISO 14040:2006 oraz ISO 14044:2006 zostały uznane przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) za normy europejskie. Normy EN ISO 14040:2006 i EN ISO 14044:2006 
wprowadzono do Polskich Norm jako PN-EN ISO 14040:2006(U) Zarządzanie środowiskowe –
Ocena cyklu życia – Zasady i struktura oraz jako PN-EN ISO 14044:2006(U) Zarządzanie 
środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne. Zastąpiły one normy: PN-EN ISO 
14040:2000, PN-EN ISO 14041:2002, PN-EN ISO 14042:2002 i normę PN-EN ISO 14043:2002. 



Po co robimy LCA?

- projektowanie procesów lub produktów;

- udoskonalanie produktów;

- analizy porównawcze;

- system eko-etykietowania;

- ustanawianie norm;

- planowanie strategii rozwoju;

- działania marketingowe;

- kształtowanie polityki produktowej.



Life Cycle Assessment of Washing Machine, David McNamara ET4407



W odniesieniu do zrównoważonego rozwoju ważne jest
uwzględnienie całego cyklu życia produktu. Na przykład
należy nie tylko przyjrzeć się procesowi produkcji
(koncepcja, wytwarzanie, pakowanie, dystrybucja), ale
także sposobowi używania produktu, biorąc pod uwagę
wpływ na zdrowie ludzi, wykorzystanie zasobów oraz
konsekwencje ekologiczne (woda, energia, odpady).

Poniższy wykres ekologicznej oceny cyklu życia produktu
pokazuje, że proszek do prania wywiera największy wpływ
na środowisko w fazie stosowania. Jak pokazuje wykres,
ekologiczna analiza cyklu życia wykazała, że emisja jest
szczególnie wysoka w fazie używania i utylizacji
domowych proszków do prania. Nawet niewielkie
zmniejszenie zużywanej ilości proszku oraz temperatury
prania spowoduje również ograniczenie wpływu energii
wykorzystywanej podczas produkcji i transportu,
opakowań i odpadów stałych, a przez to sumarycznego
obciążenia środowiska. Ilustruje to konieczność zachęcania
do zrównoważonej produkcji, ale również konsumpcji.

(CLEANRIGHT)



1. Faza zdefiniowania celu i zakresu
projektu. Przy określaniu celu
i zakresu definiuje się granice
ocenianego systemu oraz precyzuje
poziom szczegółowości.

2. Faza analizy zbioru. Na tym etapie
gromadzi się dane wejściowe
i wyjściowe dla badanego systemu.

3. Faza oceny wpływu. Celem tej fazy
jest dostarczenie informacji mających
pomóc w ocenie wyniki fazy analizy
zbioru, aby móc lepiej zrozumieć ich
znaczenie dla środowiska.

4.Faza interpretacji jest końcową fazą
procedury analizy cyklu życia,
w której podsumowuje i dyskutuje się
wyniki LCI lub LCIA lub obu; stanowi
podstawę do wniosków, wytycznych
i podejmowania decyzji zgodnie
ze zdefiniowanym celem i zakresem.



Zalety metody LCA

• brak pominięcia jakiegokolwiek etapu istnienia wyrobu

• uwzględnienie najważniejszych ekosystemów i ich
elementów umożliwia pełną ocenę wpływu na środowisko

• metoda ta uwzględnia powstawanie zanieczyszczeń

• szczegółowy opis metody jest zawarty w normach ISO

Wady metody LCA

• istnieją wymierne efekty, które są trudno mierzalne i ciężko
jest dopasować do nich odpowiednią liczbę (miarę, koszt,
itp.)



Komisja Europejska uznała ocenę cyklu życia za najlepszą z dostępnych 
obecnie metod oceny i porównywania wpływu produktów na środowisko 
naturalne [1].

European platform of Life Cycle Assessment
eplca.jrc.ec.europa.eu
ec.europa.eu/environment/ipp/lca.htm

[1] Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanej polityki 
produktowej (COM (2003)302). 



Początki wykorzystania LCA w rolnictwie
• W latach 70-tych i 80-tych większość wykonywanych analiz 

LCA dotyczyła opakowań wykorzystywanych w przemyśle 
spożywczym (np. opakowania napojów i mleka, jednorazowe 
kontra recyklowalne). Pierwsza analiza LCA dotycząca rolnictwa 
została wykonana we wczesnych latach 90-tych XX wieku. 
Pionierskie analizy dotyczące produkcji żywności wykonano dla:

• Pomidorów, Gysi i Reist (1990)

• Lodów, Bolliger i Zumbrunn (1991)

• Margaryn, Unilever (Vis, Krozer, van Duyse & Koudijs, 1992)

• LCA dla margaryn (na zdjęciu) była oparta na pierwszym 
wewnętrznym studium LCA wykonanym przez Unilever w 1990 
roku. Granice systemu w tym przypadku obejmowały produkcję 
roślin oleistych do ostatecznego procesu pakowania. Do 
wykonania tej analizy użyto software napisany specjalnie dla 
Unilever. 



Udział analiz LCA związanych z rolnictwem w 
International Journal of Life Cycle Assessment
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Certyfikat ekologiczny Ecolabel zwany również unijną margaretką lub stokrotką jest przyznawany w 30 kategoriach produktów

dostępnych na rynku Unii Europejskiej (wraz z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią). Możemy go spotkać między innymi na:

• kosmetykach,

• środkach czyszczących,

• odzieży i obuwiu,

• farbach i lakierach do malowania wewnątrz i na zewnątrz,

• sprzęcie RTV i AGD,

• meblach,

• artykułach papierniczych,

• artykułach ogrodniczych

Certyfikat Ecolabel jest przyznawany poszczególnym produktom, które spełniają szereg norm, a ich cały cykl życiowy jest zaplanowany

tak, by jak w najmniejszym stopniu oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. Wyroby z europejskim znakiem ekologicznym,

wskazują, że są mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego cyklu życia wyrobu, ponieważ spełniają

opublikowane kryteria środowiskowe uzgodnione przez państwa członkowskie UE w porozumieniu z zainteresowanymi stronami

(w tym z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych).

Prezentacja wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 współfinansowanego ze środków NCBR


