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PROJEKT LCA4REGIONS

LCA4Regions to europejski projekt finansowany 
w ramach programu Interreg Europe, który ma 
pomóc skuteczniej wdrażać instrumenty polityki 
środowiskowej poprzez zastosowanie metodolo-
gii cyklu życia. 

Od sierpnia 2019 r., dziewięciu partnerów z 7 różn-
ych regionów Europy – Rząd Nawarry (ES), Stowar-
zyszenie Przemysłowe Nawarry (ES), Politechnika w 
Kownie (LT), Instytut Pyhäjärvi (FI), Wspólnota Mię-
dzygminna Baixo Alentejo (PT), Region Lombardii 
(IT), Narodowy Instytut Chemii (SI), Województwo 
Łódzkie (PL) oraz ACR+ (BE) jako partner doradczy – 
współpracują w tym czteroletnim projekcie. 

Organizacja projektu obejmuje dwie fazy: 

1. Edukacja międzyregionalna (2019-2022): W 
ramach spotkań międzynarodowych (Transna-
tional Learning Journeys), partnerzy LCA4Re-
gions uczestniczyli w warsztatach tematycznych, 
wizytach studyjnych oraz dyskusjach podczas 
których wymieniali się swoimi doświadczenia-
mi, nowymi możliwościami, wyzwaniami, a także 
dobrymi praktykami z udziałem regionlanych 
interesariuszy i ekspertów.  W rezultacie 7 re-
gionów uczestniczących w tym projekcie uwz-
ględniło zdobytą wiedzę w swoich regionalnych 
planach działania. 

2. Wdrażanie (2022-2023): Partnerzy wdrażają 
swoje plany działania z udziałem interesariuszy, 
monitorują ich wyniki, omawiają je z interesa-
riuszami i beneficjentami oraz dzielą się rozwią-
zaniami z innymi regionami europejskimi. 

Projekt
LCA4Regions

KONTEKST

Cykl życia nie jest nową dziedziną, jednak wiedza fa-
chowa w tym zakresie dotyczy głównie sektora biz-
nesowego, podczas gdy dla władz publicznych ta te-
matyka nie jest dobrze znana.  Dlatego, aby zapewnić 
sukces wdrażanej polityki, konieczny jest transfer wie-
dzy z sektora prywatnego do publicznego. Rezultaty 
wdrażania polityki publicznej, wynikające z zastosowa-
nia metod cyklu życia, są wielorakie: większa zgodność 
z wyznaczonymi celami zrównoważonego rozwoju, 
mniej niepożądanych skutków ubocznych oraz więks-
za przejrzystość w zakresie działań.

Każdy region objęty projektem LCA4Regions ma swoją 
charakterystykę, swoje własne metody opracowywania 
i wdrażania polityki.  Niemniej jednak, wszystkie sto-
ją przed wspólnym wyzwaniem: koniecznością efek-
tywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych w 
celu ograniczenia niepożądanych efektów ubocznych 
(marnotrawienie zasobów), które generują negatywne 
skutki gospodarcze i środowiskowe.
.

W dzisiejszych czasach, poszczególne polityki publicz-
ne często są wdrażane jako narzędzia nieuwzględnia-
jące szerszego punku widzenia. Zwiększa to ryzyko 
wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.  W 
celu rozwiązania tego problemu przy tworzeniu i 
wdrażaniu polityk publicznych związanych z ochroną 
środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasoba-
mi może być zastosowana metodologia cyklu życia 
jako podejście holistyczne.  
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Dobre
praktyki
W ramach spotkań międzynarodowych (Transitional 
Learning Journeys) przeanalizowano pięć powiązanych 
ze sobą filarów tematycznych, co umożliwiło partnerom 
projektu identyfikację i wymianę dobrych praktyk funkc-
jonujących w ich regionach.  Filary tematyczne lub obs-
zary zainteresowania obejmowały:

 
Life Cycle Assessment (Ocena Cyklu Życia,
dalej LCA) w efektywnym gospodarowaniu 
zasobami  

LCA w procesach przepływu odpadów i materiałów 

LCA w zamówieniach publicznych 

Szkolenia i budowanie potencjału w
ramach LCA

LCA w zakresie monitorowania i oceny

  Zastępowanie substancji niebezpiecznych w pr-
zemyśle przetwórczym przy wykorzystaniu wyników 
oceny cyklu życia

  Ocenę oddziaływania na środowisko wyremon-
towanego budynku wielomieszkaniowego z wykor-
zystaniem LCA

  Zasobooszczędne użytkowanie gruntów w celu 
promowania zrównoważonego projektowania i 
rozwoju gruntów

  Wykorzystanie LCA w ocenie robót budowlanych

  Nagrody:  Mais Alqueva, mais Valor (pol. Więcej 
Alqueva, więcej Wartości)

 Bieżący pomiar termomodernizacji i zrów-
noważonej renowacji zasobów budynków użytecz-
ności publicznej
  

 Efektywność energetyczna i efektywność zaso-
bów w przemyśle hotelarskim

  LCA w redukcji emisji CO2 podczas produkcji 
elementów budowlanych

  Deklaracja Środowiskowa Produktu jako pr-
zykład zastosowania LCA w budownictwie 

  Obliczanie śladu węglowego usług w regionie 
Pampeluna

W trakcie realizacji projektu zidentyfikowano i udos-
tępniono łącznie 57 dobrych praktyk.  Są one dos-
tępne na stronie internetowej LCA4Regions (ht-tps://
www.interregeurope.eu/lca4regions/good-practices/) 
i obejmują:

  Nowe metody ogrzewania dzielnic biomasą 
(projekt Efidistrict)

  Zastosowanie oceny cyklu życia w optymalizacji 
systemów gospodarki odpadami komunalnymi

  System odprowadzania odpadów na Litwie

  Alternatywne przetwarzanie odpadów biode-
gradowalnych – fermentacja beztlenowa, energia i 
biopaliwa

  Wpływ cyklu życia drewanianych odpadów bu-
dowalnych na środowisko i metody przetwarzania 
odpadów opakowaniowych

  Promowanie wykorzystania materiałów z przyci-
nania winorośli

 Optymalizacja regionalnego gospodarowania 
odpadami z budowy i rozbiórek poprzez podejście LCT

  Domieszki do konglomeratów bitumicznych

  Zielony Protokół Cantiere

  Projekt GERLA:  Gospodarka odpadami w Lom-
bardii - Ocena cyklu życia

  URSA - jednostki cyrkulacyjne produktów ubocz-
nych zbiornika wodnego Alqueva

  Ocena cyklu życia świec na cmentarzach

  Porównawcza ocena cyklu życia alternatywnych 
opakowań do napojów

  Redystrybucja opłat za zanieczyszczenie śro-
dowiska w inwestycje prośrodowiskowe

 Ślad węglowy działalności Banku Żywności 
Nawarry (BAN)

  AgroPaper, zrównoważone i biodegradowalne 
rozwiązanie dla techniki ściółkowania  w rolnictwie

  Zarządzanie zrównoważonymi zamówieniami 
publicznymi na poziomie gminnym

  Wykonanie planowania energetycznego dla za-
mówień budowlanych

  Zamówienia publiczne na innowacje

  Zakup leasingu operacyjnego i innych powiązan-
ych usług dla samochodów elektrycznych i hybry-
dowych

  Zaproszenie do przetargu.  „Ślad środowiskowy” 
i „Projekt śladów środowiskowych 2018”

 Expo „Nauczyliśmy się” – spuścizna dużego 
wydarzenia w perspektywie gospodarki o obiegu 
zamkniętym

  Zielone zamówienia publiczne i LCC w praktyce 
– Pojazdy proekologiczne

  Zielone zamówienia publiczne w Słowenii 

  Aktywne wsparcie zamawiającego przez Urząd 
Zamówień Publicznych poprzez kalkulatory LCC

  Podręczniki Urzędu Zamówień Publicznych do-
tyczące upowszechniania zielonych zamówień i za-
mówień z zakresu cyklu życia

  Klauzule środowiskowe w umowie na usługi spr-
zątania ulic w Pampelunie

 Zdrowe i zrównoważone menu w miejskich 
szkołach Pampeluny

 Kurs e-learningowy na temat odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych: zapobieganie i odzys-
kiwanie

  Ocena wpływu uprawy winorośli na środowisko 
(VIVA) 

  UNI CEI 11339 – Włoski System Certyfikacji Eks-
pertów w Zarządzaniu Energią

  Szkolenie i budowanie potencjału w zakresie 
gospodarki o obiegu zamkniętym i LCA w Słowenii

  Szkolenia i budowanie potencjału w zakresie LCA 
w Słowenii

  Budowanie potencjału w zakresie oceny cyklu 
życia – Politechnika Łódzka

  Szkolenia dotyczące analizy cyklu życia i śladu 
węglowego

   Kurs „Modele biznesowe w gospodarce o obiegu 
zamkniętym”

  Magister ekonomii o obiegu zamkniętym – Cam-
pus Iberus

   Webinary i praktyczne kursy dotyczące śladu wę-
glowego

  Litewski system oceny zrównoważonego bu-
downictwa 

   Od dobrej strony: ślad węglowy “carbon han-
dprints” jako metoda oceny pozytywnego wpływu 
sektora publicznego i prywatnego na środowisko 

  Wina z programu zrównoważonego rozwoju re-
gionu Alentejo – WASP

 Monitorowanie i ocena LCA w oblic-
zeniach śladu węglowego za pomo-
cą oprogramowania komputerowego 

  Krajowy Rejestr Śladu Węglowego (CF), projekty 
kompensacji CO2 i absorpcji CO2

  Regionalny wykaz emisji gazów cieplarnianych 
(GHG) 

  Obliczanie śladu węglowego (CF) w działalności 
deprtamentów zarządu władz Navarry

   Moduł badawczy:  Ocena cyklu życia

  Akademia KEINO dla zrównoważonego zar-
ządzania zamówieniami publicznymi

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4123/substitution-of-hazardous-substances-in-process-industry-using-results-of-life-cycle-assessment/
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https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4117/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development/
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https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4117/resource-efficient-land-use-to-promote-sustainable-land-design-and-development/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5044/lca-for-evaluation-of-construction-works/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5025/awards-mais-alqueva-mais-valor-more-alqueva-more-value/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4439/an-ongoing-measure-of-energy-retrofit-and-sustainable-renovation-of-public-housing-building-stock/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4893/energy-and-resource-efficiency-in-hotel-industry/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5027/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5027/lca-in-reducing-co2-emissions-in-the-production-of-building-components/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4572/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4572/environmental-product-declaration-as-an-example-of-lca-application-in-construction/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4270/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4270/calculation-of-carbon-footprint-in-services-of-the-commonwealth-of-the-region-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4895/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4895/new-district-heating-with-biomass-in-the-framework-of-the-efidistrict-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4819/lithuanian-s-deposit-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5041/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5041/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5041/processing-alternatives-of-biodegradable-waste-anaerobic-digestion-energy-biofuel/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5039/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5039/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5039/life-cycle-environmental-impacts-of-construction-wood-waste-and-packaging-waste-processing-methods/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5026/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5026/promoting-the-valorisation-of-material-from-pruning-vineyards/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4840/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4840/optimization-of-the-regional-management-of-construction-demolition-waste-through-the-lct-approach/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4867/admixtures-for-bituminous-conglomerates/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4865/cantiere-green-protocol/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4839/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4839/gerla-project-waste-management-in-lombardy-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5024/ursa-alqueva-byproducts-circulation-units/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5024/ursa-alqueva-byproducts-circulation-units/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4951/life-cycle-assessment-of-different-types-of-graveyard-candles/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4952/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4952/comparative-life-cycle-assessment-of-alternative-packaging-materials-for-beverage/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4894/redistribution-of-charges-for-environmental-pollution-into-pro-environmental-investments/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4894/redistribution-of-charges-for-environmental-pollution-into-pro-environmental-investments/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4908/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4908/the-carbon-footprint-of-the-activities-of-the-food-bank-of-navarra-ban/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5150/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5150/agropaper-a-sustainable-and-biodegradable-solution-for-the-agricultural-mulching-technique/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5571/management-of-sustainable-procurements-at-municipal-level/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5571/management-of-sustainable-procurements-at-municipal-level/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5572/execution-of-energy-planning-for-building-procurement/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5572/execution-of-energy-planning-for-building-procurement/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5540/public-procurement-for-innovation/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5541/purchase-of-operational-leasing-and-other-associated-services-for-electric-and-hybrid-cars/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5439/call-for-tender-environmental-footprint-and-environmental-footprints-project-2018/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5439/call-for-tender-environmental-footprint-and-environmental-footprints-project-2018/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5428/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5428/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5428/the-expo-we-learned-the-legacy-of-a-mega-event-in-a-circular-economy-perspective/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5527/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5527/green-public-procurement-and-lcc-in-practice-green-vehicles/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5526/green-public-procurement-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5430/active-support-of-the-contracting-authority-by-the-public-procurement-office-through-lcc-calculators/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5430/active-support-of-the-contracting-authority-by-the-public-procurement-office-through-lcc-calculators/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5431/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5431/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5431/manuals-of-the-public-procurement-office-on-the-use-of-green-procurement-and-the-life-cycle/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5511/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5511/environmental-clauses-in-the-contract-for-pamplona-street-cleaning-services/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5512/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5512/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5512/healthy-and-sustainable-menus-in-municipal-schools-of-pamplona/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5970/e-learning-course-on-construction-and-demolition-waste-prevention-and-recovery/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5970/e-learning-course-on-construction-and-demolition-waste-prevention-and-recovery/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5970/e-learning-course-on-construction-and-demolition-waste-prevention-and-recovery/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6038/viticulture-impact-assessment-on-the-environment-viva/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6038/viticulture-impact-assessment-on-the-environment-viva/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6040/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6040/uni-cei-11339-italian-certification-scheme-for-experts-in-energy-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5861/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5861/training-and-capacity-building-on-circular-economy-and-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5860/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5860/training-and-capacity-building-on-lca-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5794/capacity-building-in-life-cycle-assessment-lodz-university-of-technology/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5794/capacity-building-in-life-cycle-assessment-lodz-university-of-technology/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5795/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5795/life-cycle-analysis-lca-and-carbon-footprint-cf-training-courses/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5796/course-business-models-in-the-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5796/course-business-models-in-the-circular-economy/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5808/master-s-degree-in-circular-economy-campus-iberus/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5798/webinars-and-practical-courses-on-carbon-footprint/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5798/webinars-and-practical-courses-on-carbon-footprint/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5958/lithuanian-building-sustainability-assessment-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5958/lithuanian-building-sustainability-assessment-system/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5983/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5983/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5983/doing-good-carbon-handprints-as-assessing-positive-impacts-of-companies-and-the-public-sector/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5969/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5969/wines-of-alentejo-sustainability-programme-wasp/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5928/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5928/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5928/lca-monitoring-and-evaluation-in-carbon-footprint-calculations-using-computer-software/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5931/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5931/national-registry-of-carbon-footprint-cf-co2-compensation-and-co2-absorption-projects/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5951/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5951/regional-green-house-gas-ghg-emissions-inventory/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5952/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5952/carbon-footprint-cf-calculation-of-the-departments-activity-in-government-of-navarra/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5792/study-module-life-cycle-assessment/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5956/keino-academy-for-sustainable-procurement-management/
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dla organizacji, społeczeństwa i gospodarki, 
przy jednoczesnym minimalizowaniu i, jeśli 
to możliwe, unikaniu szkód w środowisku.

Zielone Zamówienia (Green Purchasing - 
GP): Proces, w ramach którego władze pu-
bliczne starają się zamawiać towary, usługi 
i roboty o zmniejszonym wpływie na śro-
dowisko przez cały cykl ich życia w porów-
naniu z towarami, usługami i robotami o tej 
samej podstawowej funkcji, które musiałby 
być zamawiane w innym wypadku.  (Komu-
nikat (COM (2008) 400))

Sprawozdawczość dotycząca zrównoważo-
nego rozwoju: Praktyka organizacji polega-
jąca na publicznym informowaniu o jej wy-
nikach ekonomicznych, środowiskowych i/
lub społecznych, a tym samym o jej wpływie 
– pozytywnym lub negatywnym – na osiąg-
nięcie celu zrównoważonego rozwoju.  
(Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (Glo-
bal Reporting Initiative - GRI))

Nie jest to wyczerpująca lista, ale obejmuje pozycje 
określone w Dobrych Praktykach projektu.

(*) Niektóre z powyższych pozycji stały się standar-
dowymi procedurami na mocy umów lub praktyk 
międzynarodowych.

(**) Niektóre z tych instrumentów nie są jeszcze tak 
dopracowane, aby mogły rozwiązywać regionalne 
problemy zrównoważonego rozwoju, a zatem są 
rzadziej stosowane pomimo ich potencjalnej war-
tości.

celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu 
na środowisko w cały cyklu ich życia.  (ISO 
14006)

Eko-etykiety: Etykieta, która wskazuje ogó-
lne preferencje środowiskowe produktu 
w obrębie kategorii produktu, biorąc pod 
uwagę cały cykl jego życia. (ISO 14024)

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD*)/ 
Ślad środowiskowy produktu (PEF*): 
EPD: Deklaracja środowiskowa obejmują-
ca ilościowe dane środowiskowe z wykor-
zystaniem wcześniej określonych para-
metrów oraz, w stosownych przypadkach, 
dodatkowe informacje środowiskowe.  (ISO 
14025)

PEF: Jest to zalecana przez Unię Europejską 
metoda oparta na ocenie cyklu życia w celu 
ilościowego określenia wpływu produktów 
(towarów lub usług) na środowisko.  (Zale-
cenia Komisji 2013/179/UE)

System produktowo-usługowy (PSS): Jest 
to konkurencyjny system produktów, usług, 
sieci wspierających i infrastruktury.  System 
obejmuje konserwację produktu, recykling 
części i ewentualną wymianę produktu, co 
zapewnia konkurencyjne spełnienie potr-
zeb klientów i mniejszy wpływ na środowis-
ko w całym cyklu życia.  (UNEP) 

Okrężne/zrównoważone zarządzanie mate-
riałami (SMM): Zrównoważone zarządzanie 
materiałami to systematyczne podejście do bar-
dziej efektywnego i ponownego wykorzystywa-
nia materiałów w całym ich cyklu życia.  (UNEP)

Zamówienia publiczne o obiegu zamknię-
tym (CPP)/Zrównoważone zamówienia pu-
bliczne (SSP):
CPP: Proces, w którym władze publiczne 
zamawiają roboty, towary lub usługi, które 
mają na celu przyczynienie się do zamknię-
cia pętli energetycznych i materiałowych w 
łańcuchach dostaw, jednocześnie minimali-
zując lub unikając ich negatywnego wpływu 
na środowisko i powstawanie odpadów w 
całym cyklu życia.  (Komisja Europejska)

SPP: Proces, dzięki któremu organizacje 
sektora publicznego zaspokajają swoje po-
trzeby w zakresie towarów, usług, robót i 
usług komunalnych w sposób, który zapew-
nia dobrą jakość za dobrą cenę przez cały 
cykl życia w zakresie generowania korzyści 

(GHG) związanych ze wszystkimi czynnoś-
ciami w cyklu życia produktu.  Pod pojęciem 
produktu rozumiane są zarówno towary, jak 
i usługi.  (UNEP/SETAC, 2009)

Ocena przepływu materiałów (MFA): Sys-
tematyczna ocena przepływów i zapasów 
materiałów w ramach systemu określongo 
w czasie i przestrzeni.  (Brunner i Rechber-
ger, 2004)

Rozszerzone pod względem środowis-
kowym tabele nakładów i wyników  (EEIO): 
Dane prezentowane przez krajowe agencje 
statystyczne jako tabele nakładów i wyników 
(znane również jako „tabele produkcji-kon-
sumpcji”) oraz tabele wymagań bezpośred-
nich.  Rozszerzenie pod względem środowis-
kowym to spis podstawowych przepływów 
dla każdego procesu jednostkowego w tych 
tabelach.  (Life Cycle Initiative)

Ocena społecznego cyklu życia (S-LCA**): 
Społeczna i społeczno-ekonomiczna oce-
na cyklu życia (S-LCA) to technika oceny 
wpływu społecznego (rzeczywistego i 
potencjalnego), która ma na celu ocenę 
społecznych i społeczno-ekonomicznych 
aspektów produktów oraz ich pozytywnych 
i negatywnych skutków w całym cyklu ich 
życia. (UNEP/SETAC, 2009)

Ocena zrównoważenia cyklu (LCSA**): Od-
nosi się do oceny wszystkich negatywn-
ych skutków i korzyści środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych w procesach 
decyzyjnych w kierunku tworzenia bardziej 
zrównoważonych produktów w całym ich 
cyklu życia.  (UNEP/SETAC, 2011) 

Organizacyjna  LCA (O-LCA**): Kompilacja 
i ocena danych wejściowych, wyjściowych 
i potencjalnego wpływu na środowisko 
działań związanych z organizacją z perspek-
tywy cyklu życia.  (ISO/TS 14072)

Kalkulacja kosztów cyklu życia  (LCC): Kom-
pilacja i ocena wszystkich kosztów związan-
ych z produktem w całym jego cyklu życia, 
od produkcji po konsumpcję, konserwację i 
utylizację.  (UNEP/SETAC, 2009)

Narzędzia do zarządzania cyklem życia
Działania podejmowane na podstawie ustaleń (w 
niektórych przypadkach działania zarządcze mogą 
być podejmowane bez uprzedniej LCA).

Eko-design: Systematyczne podejście, które 
uwzględnia aspekty środowiskowe w proje-
ktowaniu i rozwoju produktów oraz usług w 

Metodologie 
cyklu życia 

Ocena cyklu życia jest z metod, które można zastosować. 
Jest to technika - szeroko stosowana przez przedsię-
biorstwa - do oceny wpływu na środowisko wszystkich 
etapów życia produktu, od wydobycia surowców po 
gospodarowanie odpadami lub ich utylizację.
 
Narzędzia, procedury i koncepcje cyklu życia, o 
których mowa w dobrych praktykach, obejmują:

Systemy i koncepcje cyklu życia

Gospodarka o obiegu zamkniętym: Gos-
podarka o obiegu zamkniętym to model pro-
dukcji i konsumpcji, który obejmuje udos-
tępnianie, leasing, ponowne wykorzystanie, 
naprawę, odnawianie i recykling istnieją-
cych materiałów i produktów tak długo, jak 
to możliwe.  W ten sposób wydłuża się cykl 
życia produktów.  (Parlament Europejski)                                                                                                                                    

Ekologia przemysłowa: Ekologia pr-
zemysłowa to nauka o zależnościach 
systemowych między społeczeństwem, 
gospodarką i środowiskiem naturaln-
ym.  Koncentruje się ona na wykorzys-
taniu technologii w celu zmniejszenia 
wpływu środowiskowego i pogodzenia 
rozwoju człowieka z ochroną środowis-
ka, przy jednoczesnym uznaniu znaczenia 
czynników społeczno-ekonomicznych w 
osiąganiu tych celów. (Międzynarodowe 
Towarzystwo Ekologii Przemysłowej (ISIE)) 

Narzędzia i metody oceny cyklu życia
Generują informacje i zrozumienie wpływu cyklów życia.

Ocena cyklu życia LCA* (materiały, energia):
Kompilacja i ocena danych wejściowych, 
wyjściowych i potencjalnego wpływu syste-
mu produktu na środowisko w całym jego 
cyklu życia.  (ISO 14040) 

Ślad węglowy (CF*): Całkowity ślad wę-
glowy produktu jest miarą bezpośrednich 
i pośrednich emisji gazów cieplarnianych 

Projekt LCA4Regions skupia się na stymulowaniu 
wykorzystania metodologi cyklu życia jako holistycz-
nego podejścia w tworzeniu i wdrażaniu regionalnych 
polityk publicznych dotyczących ochrony środowiska 
i efektywnego gospodarowania zasobami
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LCA w zamówieniach publicznych

10. Zielone zamówienia publiczne w Słowenii

11. Podręczniki Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania zieloncyh zamówień i zamówień dotyczących cyklu życia

12. Aktywne wsparcie zamawiającego przez Urząd Zamówień Publicznych poprzez kalkulatory LCC

13. Zielone zamówienia publiczne i LCC w praktyce - pojazdy proekologiczne 

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA

14. Szkolenie i budowanie potencjału w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i LCA w Słowenii

15. Kurs „Modele biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym”

16. Budowanie potencjału w zakresie oceny cyklu życia – Politechnika Łódzka

17. Akademia KEINO dla zrównoważonego zarządzania zamówieniami

 

LCA w zakresie monitorowania i oceny

18. Krajowy Rejestr Śladu Węglowego (CF), projekty kompensacji CO2 i absorpcji CO2

19. Wina z programu zrównoważonego rozwoju regionu Alentejo – WASP

20. Regionalny wykaz emisji gazów cieplarnianych (GHG)

21. Od dobrej strony: ślad węglowy “carbon handprints” jako metoda oceny pozytywnego wpływu sektora publiczne-
go i prywatnego na środowisko

LCA w efektywnym gospodarowaniu zasobami

1. LCA dla oceny robót budowlanych

2. Ocena oddziaływania na środowisko wyremontowanego budynku wielomieszkaniowego z wykorzystaniem LCA

3. Deklaracja Środowiskowa Produktu jako przykład zastosowania LCA w budownictwie

4. Obliczanie śladu węglowego dla usług w regionie Pampeluna

5. Zasobooszczędne użytkowanie gruntów 

LCA w przepływach odpadów i materiałów
 
6. Optymalizacja gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórek poprzez podejście LCT

7. Projekt GERLA: Gospodarka odpadami w Lombardii - Ocena cyklu życia

8. URSA - jednostki cyrkulacyjne produktów ubocznych zbiornika wodnego Alqueva

9. Zastosowanie oceny cyklu życia w optymalizacji systemów gospodarki odpadami komunalnymi

Wybrane dobre praktyki

Wybrane dobre praktyki

Narzędzia cyklu życia

Narzędzia cyklu życia
Wybrane dobre 
praktyki do
przewodnika

Niniejszy przewodnik obejmuje 21 dobrych 
praktyk wybranych przez partnerów LCA4Re-
gions, podzielonych według pięciu tematów 
zgodnie z filarami tematycznymi (efektywność 
zasobów; przepływ odpadów i materiałów; za-
mówienia publiczne; szkolenia i budowanie po-
tencjału; monitorowanie i ocena).

Wyboru dokonano według następujących kryteriów:

• Sprawdzone udane, namacalne wyniki
• Potencjał do edukacji i inspiracji
• Wykorzystanie narzędzi i metod cyklu życia
• Powtarzalność i potencjalne wykorzystanie 

w politykach publicznych
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Mapa wybranych 
dobrych praktyk 
LCA w efektywnym gospodarowaniu zasobami

1     LCA dla oceny robót budowlanych 

2     Ocena oddziaływania na środowisko wyremontowanego budynku wielomieszkaniowego z wykorzystaniem LCA 

3     Deklaracja Środowiskowa Produktu jako przykład zastosowania LCA w budownictwie

4     Obliczanie śladu węglowego dla usług w regionie Pampeluna

5     Zasobooszczędne użytkowanie gruntów

LCA w przepływach odpadów i materiałów
6     Optymalizacja gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórek poprzez podejście LCT  

7     Projekt GERLA: Gospodarka odpadami w Lombardii - Ocena cyklu życia

8     URSA - jednostki cyrkulacyjne produktów ubocznych zbiornika wodnego Alqueva

9     Zastosowanie oceny cyklu życia w optymalizacji systemów gospodarki odpadami komunalnymi

LCA w zamówieniach publicznych
10    Zielone zamówienia publiczne w Słowenii 

11    Podręczniki Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania zieloncyh zamówień i zamówień dotyczących cyklu życia 

12    Aktywne wsparcie zamawiającego przez Urząd Zamówień Publicznych poprzez kalkulatory LCC 

13    Zielone zamówienia publiczne i LCC w praktyce - pojazdy proekologiczne

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA
14    Szkolenie i budowanie potencjału w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i LCA w Słowenii 

15    Kurs „Modele biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym”    

16    Budowanie potencjału w zakresie oceny cyklu życia – Politechnika Łódzka

17    Akademia KEINO dla zrównoważonego zarządzania zamówieniami

LCA w zakresie monitorowania i oceny
18    Krajowy Rejestr Śladu Węglowego (CF), projekty kompensacji CO2 i absorpcji CO2 

19    Wina z programu zrównoważonego rozwoju regionu Alentejo – WASP

20    Regionalny wykaz emisji gazów cieplarnianych (GHG)  

21    Od dobrej strony: ślad węglowy “carbon handprints” jako metoda oceny pozytywnego wpływu sektora 
publicznego i prywatnego na środowisko
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LCA w efektywnym 
gospodarowaniu
zasobami

Filar tematyczny



CENTRUM FINANSOWANIA I ROZWOJU 
MIESZKALNICTWA W FINLANDII (ARA)
Helsinki-Uusimaa, Finlandia (Suomi)

Data: Luty 2018 r. - do chwili obecnej

trukcyjne i indeksy materiałowe.  Do obliczeń 
wykorzystano metodę ramową raportowania Le-
vel(s) zgodnie z normą EN 15978 (Raport: http://
urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-032-3).  Aplikacja 
„One Click LCA” (produkcja fińska) została wykor-
zystana jako narzędzie obliczeniowe z wykorzysta-
niem profili emisji obliczonych wcześniej dla fińs-
kich materiałów budowlanych i dla Helsinki Energy 
Ltd. Oceniono ponowne, potencjalne wykorzysta-
nie materiałów rozbiórkowych.  Głównymi intere-
sariuszami są firmy budowlane, gminy.

  WYMAGANE ZASOBY

Obliczenia wykonała firma Bionova Ltd.  W proces 
zaangażowano 2 osoby, czas trwania około 4 mie-
sięce.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Zastosowana do badań konfiguracja umożliwiła 
wiarygodne porównanie z perspektywy LCA.  Bud-
ynki oparte na drewnie wykazywały o 20% mniejsze 
emisje podczas oceny materiałów.  Kiedy porów-
nano łączne emisje za 100 lat, budynek z drewna 
wytwarzał o 6% niższą emisję, ze względu na niższą 
efektywność energetyczną budynku.  Zużycie ener-
gii jest głównym czynnikiem przyczyniającym się 
do negatywnych emisji w budownictwie. 

  PRAKTYKA

Miasto Helsinki wdraża mapę drogową śladu wę-
glowego dla fińskiego przemysłu budowlanego w 
celu osiągnięcia statusu miasta neutralnego pod 
względem emisji dwutlenku węgla do roku 2035 
(plan działania Helsinki 2035 w zakresie neutralnoś-
ci węglowej).  Kwestie zrównoważonego rozwoju są 
tutaj proaktywnie wdrażane.

W celu uzyskania wysokiej jakości i porównywal-
ności badania, przeprowadzono procedury LCA i 
LCC (biorąc pod uwagę okres 100 lat), opierając się 
na danych podobnego rodzaju, skali  i podobnych 
kryteriach efektywności energetycznej, ale z różn-
ymi materiałami.  LCA wdrożono od fazy projek-
towania, a dane są gromadzone w sposób ciągły.  
Oceniono również fazę rozbiórki.

Fińskie Centrum Finansowania i Rozwoju Mieszkal-
nictwa (ARA) powierzyło obliczenia firmie Bionova 
Ltd.  Docelowe projekty mieszkaniowe znajdowały 
się w tej samej lokalizacji (adres Taidemaalarinkatu 
4 i 6), umożliwiając w ten sposób dokładne oblic-
zenia i porównania.

Wykorzystano modele informacyjne, plany kons-

Wielopiętrowe budynki zostały zbudowane z be-
tonu lub materiałów drewnianych. 
 Do uzyskania porównywalnych danych dla okresu 
100 lat wykorzystano LCA i LCC.

Zastosowanie LCA w 
ocenie robót
budowlanych

Dobra praktyka nr 1

Kalkulacja 
kosztów 

cyklu życia (LCC)

Ocena cyklu życia LCA
(materiały, energía)

Helsinki
Uusimaa

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Standardowe narzędzie do obliczania emisji nie 
uwzględnia obniżonych emisji energii w badanym 
okresie. 

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Opracowanie narzędzia obliczeniowego LC jest 
niezbędne do oceny emisji gazów cieplarnianych.  
Praktyka wyznacza zasady konstrukcyjne pod ką-
tem zrównoważonego rozwoju.  Konieczne jest jed-
nak wyznaczenie celów w projektach budowlanych. 

Praktyka ta została zaprojektowana z myślą o zrów-
noważonym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego 
przy wykorzystaniu dokumentu „Wykorzystywa-

LCA w efektywnym gospodarowaniu zasobami

nie modeli informacji o budynkach (BIM) w zrów-
noważonym rozwoju mieszkalnictwa socjalnego”.

Praktyka pokazała, że można ograniczyć emisje w 
robotach budowlanych.  Można ją łatwo wykorzys-
tać w wszelkiego rodzaju projektch budowlanych 
ukierunkowanych na obliczenia i redukcje emisji 
gazów cieplarnianych.

Dalsze informacje
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POLITECHNIKA W KOWNIE
Litwa

Data: Styczeń 2018 r. - Maj 2018 r.

budynki odnowione przy użyciu konwencjonalnych 
materiałów bez jakichkolwiek środków odnawialnych 
mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. 

Ponadto, potencjalne oszczędności energii ciepl-
nej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń 
i podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą, 
odpowiednio, 25% i 40% po konwencjonalnych 
renowacjach i renowacjach z wykorzystaniem śro-
dków odnawialnych.  Stwierdzono, że całkowity 
potencjał zmiany klimatu można zmniejszyć z 12% 
i 48% dzięki modernizacji uwzględniającej źródła 
energii odnawialnej. 

Głównymi interesariuszami i beneficjentami są właści-
ciele mieszkań i ich społeczności oraz miasto Kowno.

  WYMAGANE ZASOBY

Ocena LCA została przeprowadzona przez grupę 
naukowców (3 naukowców zaangażowanych przez 
6 miesięcy) z Instytutu Inżynierii Środowiska Polite-
chniki Kowieńskiej.  Ocena LCA została przeprowa-
dzona na podstawie danych dostarczonych przez 
kierownika robót renowacyjnych.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Ocena ta obejmuje wpływ dodanych nowych ma-
teriałów oraz eksploatacyjne zużycie energii.  Z 

  PRAKTYKA

Litewskie budynki wielorodzinne zostały przebada-
ne pod kątem oceny oddziaływania na środowisko 
przy użyciu podejścia opartego na cyklu życia, po-
nieważ budynki te zostały wybudowane w latach 
80-tych, kiedy zużycie energii było znacznie wyższe 
niż w przeciętnych państwach członkowskich UE.  
W ostatnim czasie, stare budynki były analizowane 
przez agencje rządowe w ramach procesu moder-
nizacji.  Jednak proces renowacji i użyte w procesie 
materiały skłaniają do kwestionowania jego zrów-
noważonego charakteru.  Dlatego odnowione bud-
ynki w Kownie zostały ocenione pod kątem wpływu 
na środowisko za pomocą oceny cyklu życia. 

Badanie oddziaływania na środowisko grupy budy-
nków metodą LCA zostało przeprowadzone zgodnie 
z procedurą i zaleceniami wskazanymi w serii norm 
europejskich – ISO 14040 i ISO 14044.  Ocena ta obe-
jmuje wpływ materiałów budowlanych oraz ocenę 
sposobu wykorzystania energii cieplnej.  Mówi się, że 

Cykl życia wykazał, że działania w zakresie renowa-
cji budynków wielomieszkaniowych mogą zmnie-
jszyć wpływ na zmiany klimatu z 12% do 48%.Ocena

oddziaływania na
środowiskowyremontowa-
nego budynku
wielomieszkaniowego z 
wykorzystaniem LCA

Dobra praktyka nr 2

Kaunas

badania wynika, że etap renowacji odpowiada za 
19% emisji CO2.  Budynki odnowione z użyciem 
środków odnawialnych mają znaczący pozytywny 
wpływ na zmiany klimatyczne w porównaniu z 
konwencjonalnymi środkami renowacyjnymi. 

Ponadto, potencjalne oszczędności energii ciepl-
nej wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń 
i podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą, 
odpowiednio, 25% i 40% po konwencjonalnych 
renowacjach i renowacjach z wykorzystaniem śro-
dków odnawialnych.
              

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Budynki europejskie odpowiadają za 40% zużycia 
energii i 35% emisji CO2.  UE wyznaczyła cel do 
2030 r., aby obniżyć emisje co najmniej o 32,5%.  
Dostępność danych w sektorze budowlanym, a 
także przekonania lokalnych decydentów o korzyś-
ciach metodologii LCA.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

W rzeczywistości, renowacja będzie w nadcho-
dzących latach kluczową strategią zmniejszania 
wpływu istniejących budynków na środowisko.  
Ocena cyklu życia (LCA) jest wszechstronnym nar-
zędziem, wykorzystywanym do różnych ocen, ta-
kich jak wbudowany wpływ, emisje, a wykorzysta-
nie zasobów naturalnych produktu lub usługi przez 
cały cykl życia byłoby bardzo przydatne do oceny 
wpływu na środowisko. 

Dalsze informacje

Dobre praktyki mogłyby pomóc innym regionom 
w oparciu o doświadczenia wyciągnięte podczas 
ich wdrażania w naszym regionie.  Po wdrożeniu 
dobrych praktyk, stwierdzono, że całkowity poten-
cjał zmiany klimatu można zmniejszyć z 12% i 48% 
dzięki modernizacji uwzględniającej źródła energii 
odnawialnej. Różne programy finansowe podjęły 
się modernizacji budynków w celu zapewnienia 
efektywności energetycznej. 

Integracja LCA na poziomie regionalnym może us-
prawnić proces podejmowania decyzji, zwiększyć 
świadomość konsumentów/konstruktorów w do-
borze materiałów podczas budowy, przyczynić się 
do poprawy standaryzacji polityk i zamówień.
.           

LCA w efektywnym gospodarowaniu zasobami

Ocena cyklu życia 
LCA
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ATLAS Sp. z o. o
Łódzkie, Polska

Data: Marzec 2014 r. - do chwili obecnej

zyszłym wymaganiom UE na rynku komercyjnym. 

Spółka po raz pierwszy opracowała EPD w 2014 r. 
(https://bit.ly/3orK75A) i odnowiła je w 2019 r. (np. 
https://bit.ly/3hbyH31).  W procesie uzyskiwania 
EPD wykorzystano ramy LCA, takie jak:  ISO14044: 
2006; ISO14025: 2006; ISO21930: 2017; EN15804: 
2012; PN-EN15942: 2012. Obliczenia wykonano dla 
podejścia „od kołyski do bramy” z uwzględnieniem 
dostaw surowców, transportu i produkcji. 

EPD zostało wydane przez ogólnokrajową instytuc-
ję:  Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, któ-
ra przeprowadziła analizę LCA na podstawie dan-
ych dostarczonych przez firmę budowlaną (okres 
zbierania danych:  6 miesięcy). 

W analizie uwzględniono parametry określające 
podstawowe oddziaływania na środowisko, para-
metry opisujące zużycie zasobów oraz ilość odpa-
dów.  Beneficjentem tej praktyki jest spółka, jej 
klienci oraz region.

  WYMAGANE ZASOBY

Po stronie spółki zaangażowane były trzy osoby: 
pracownik techniczny, koordynator i grafik.  Cer-
tyfikat EPD został wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie (https://www.itb.pl/en), 
który wykonał analizę LCA na podstawie danych 
dostarczonych przez spółkę.

  PRAKTYKA

Praktyka ta jest przykładem zastosowania LCA 
w wyrobach budowlanych przez  jednego z na-
jwiększych producentów chemii budowlanej w Pol-
sce. Spółka ta uzyskała deklarację środowiskową 
typu III (EPD) na podstawie LCA dla systemu ocie-
pleń przeznaczonego do ocieplania ścian zewnę-
trznych budynków styropianem.  System ociepleń 
składa się z wielu elementów, m.in. zaprawy kle-
jowej, termoizolacji, tynków. 

W Polsce, skuteczna izolacja energetyczna nowych 
budynków jest obowiązkowa, ale deklaracje śro-
dowiskowe nie są obowiązkowe.  Pomysł na uzys-
kanie takiego certyfikatu wynikał z chęci podążania 
firmy za światowymi trendami i sprostaniu pr-

Opracowanie Deklaracji Środowiskowej Produktu 
z wykorzystaniem analizy LCA dla systemów ocie-
pleń w budownictwie.Deklaracja

Środowiskowa
Produktu jako przykład
zastosowania LCA w 
budownictwie

Dobra praktyka nr 3

Lodzkie

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Dzięki wdrożeniu EPD, emisja CO2 do atmosfery 
została zmniejszona o 128 000 ton (dotyczy to 40 
000 000 m2 izolacji wykonanych w latach 2014-
2019).  Poprawiło się wiele wskaźników wydajności 
produkcji i zasobów.  Cele zrównoważonego rozwo-
ju (SDGs) dotyczyły celów nr 12, 13 i 7.  Wykor-
zystując dane zebrane na potrzeby wydania EPD, 
spółka realizuje również projekt dofinansowany z 
RPO 2014-2020 „Opracowanie innowacyjnego sys-
temu ociepleń ETICS o niskim śladzie węglowym i 
zminimalizowanym wpływie na środowisko”.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Relatywnie wysokie koszty LCA i jej wdrożenia.  
Problemy z bazami danych i ich porównywalnością, 
złożony proces wdrażania nowego modelu bizne-
sowego związanego z EPD, czasowa konkurencja 
ze strony firm o niższych kosztach (w przyszłości 
mogą być możliwe różne regionalne preferencje 
ograniczające te problemy).

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Potencjał tej praktyki związany jest z oddziaływa-
niem na środowisko w regionie, budowaniem świa-
domości LCA w społeczeństwie i wśród przedsię-
biorców oraz poprawę polityki publicznej. 

Inicjatywa dotycząca EDP w spółce wynikała z chęci 
podążania przez nią za międzynarodowymi tren-
dami.  Przykąłd tej firmy stanowi inspirację dla re-
gionu, który wspiera podobne działania i zamier-
za upowszechniać takie inicjatywy (porzez media 

społecznościowe, strony internetowe, facebook). 
Stanowią one bowiem dobry przykład dla innych.  
Kolejnym etapem będzie tworzenie preferencji dla 
podobnych działań w zamówienach publicznych 
lub w formie większej dostępności dofinansowania 
w ramach regionalnego programu operacyjnego. 

Planuje się wdrożenie wytycznych w tym zakresie 
w regionalnym planie działań.  EPD mogą być sto-
sowane w wielu firmach działających w tej branży, 
w zależności od ich możliwości i potrzeb.  Spółka 
opublikowała wyniki swoich analiz i oszacowa-
ne oddziaływania jako przykład w czasopiśmie 
branżowym Building Materials (https://bit.ly/34R-
KDSL).

(*) https://sdgs.un.org/goals

Dalsze informacje
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MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA (MCP/SCPSA)
Comunidad Foral de Navarra, Hiszpania (España)

Data: Lipiec 2020 r. - do chwili obecnej

Ponadto, kalkulacja śladu węglowego pozwa-
la MCP/SCPSA poznać i monitorować źró-
dła emisji, a tym samym uzyskać możliwość 
osiągnięcia oszczędności ekonomicznych wy-
nikających ze środków efektywności energe-
tycznej. 

Jako uzupełniający środek redukcji emisji, MCP/
SCPSA rekompensuje swój ślad węglowy poprzez 
zakup uprawnień do emisji.  Prawa te nabywa się 
w ramach certyfikowanych projektów ponownego 
zalesiania. 

Warto również wspomnieć, że kalkulacja śladu wę-
glowego poprawia przejrzystość i wiarygodność 
raportu dla osób trzecich i interesariuszy (obywa-
teli, samorządu Navarra, pracowników, dostawców 
i klientów MCP).

  WYMAGANE ZASOBY

Zasoby ludzkie:  Dyrektor ds. zmian klimatycznych 
i projektów strategicznych, kierownik ds. środowis-
ka, kierownik ds. zapewnienia jakości oraz technicy 
ze wszystkich działów spółki.

Zasoby ekonomiczne:  58 000 EUR po pierwszych 
obliczeniach i raportach (firma konsultingowa) + 4 
000 EUR rocznie na certyfikację.

  PRAKTYKA

Od 2014 roku, MCP/SCPSA corocznie dokonuje 
pełnej analizy wszystkich swoich obiektów w celu 
obliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych 
generowanych każdego roku w wyniku świadcze-
nia usług w zakresie:
• Zintegrowanego obiegu wody. 
• Zbiórki i przetwarzania stałych odpadów komu-
nalnych. 
• Regionalnego transportu miejskiego. 

Jednym z celów MCP/SCPSA jest poprawa śro-
dowiska miejskiego w regionie Pampeluna 
(Navarra).  Ślad węglowy jest skutecznym czy-
nnikiem uwzględniania wpływu świadczonych 
usług, przy zastosowaniu podejścia opartego na 
cyklu życia i identyfikacji środków łagodzących 
zmiany klimatyczne.  MCP/SCPSA zatwierdził 
plan strategiczny, w którym jednym z ważnie-
jszych celów jest osiągnięcie neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla w 2030 roku.

Roczna kalkulacja śladu węglowego usług świa-
dczonych przez Wspólnotę Regionu Pampeluny 
(MCP/SCPSA), redukcja i kompensacja gazów cie-
plarnianych

Obliczanie śladu
węglowego w usłu-
gach Wspólnoty
Regionu Pampeluna

Dobra praktyka nr 4

Navarra   OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Obliczenia śladu węglowego oraz znajomość 
głównych źródeł emisji pozwalają MCP na wdroże-
nie środków efektywności.  Środki te doprowadziły 
do redukcji emisji o 20,7% w latach 2014–2018, co 
jest pierwszym krokiem naprzód w realizacji zo-
bowiązania MCP do osiągnięcia neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. 

Od 2018 r. MCP posiada znak „obliczam, redukuję, 
kompensuję” dla zarządzania śladem węglowym, 
będąc pierwszą wspólnotą publiczną w Hiszpanii, 
która otrzymała te znak.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Największą trudnością było zmierzenie się z takim 
zadaniem po raz pierwszy w dużej organizacji, któ-
ra świadczy 3 rodzaje usług publicznych.  Problem 
z uzyskaniem niezbędnych danych i obliczeń został 
rozwiązany poprzez ustanowienie współpracy mię-
dzywydziałowej oraz współpracy z zewnętrznym 
dostawcą.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Ta praktyka mogłaby być zastosowana w każdym 
kraju i regionie.  Można to osiągnąć przy wspar-
ciu pomocy zewnętrznej lub przy pomocy środków 
własnych.

Konieczne byłoby określenie zakresu badania dos-
tosowanego do konkretnego podmiotu oraz zgro-
madzenie potrzebnych danych.  Praktykę tą można 
łatwo zaadaptować do różnego rodzaju usług świa-
dczonych przez dany podmiot, np. może dotyczyć 
administracji usługami zdrowotnymi , mieszkalnic-
twa, zdrowia, czy edukacji. 

Zdjęcia:  MCP

Dalsze informacje
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RAMBOLL
Helsinki-Uusimaa, Finlandia (Suomi)

Data: Sierpień 2018 r. - Maj 2019 r. 

optymalizacji gospodarowania zasobami.  Bez po-
nownego ich wykorzystania, zostałyby użyte pro-
dukty z pierwotnego rynku komercyjnego.  Niez-
będna była ocena ryzyka.

Wszystkie analizy zostały przeprowadzone w opar-
ciu o normę CEN/TC 350 dotyczącą zrównoważe-
nia prac budowlanych.  Norma ta określa zasady 
opracowywania scenariuszy, zawiera zasady oblic-
zania Inwentarza Cyklu Życia oraz Oceny Wpływu 
Cyklu Życia (w oparciu o ISO 14040:2006) leżące u 
podstaw EPD (do obliczania emisji), w tym specy-
fikację jakości danych do zastosowania.  Łącznie, 
zagospodarowano ponownie 9900 ton gruntów.  
Głównymi kategoriami oddziaływania były gazy 
cieplarniane (ekwiwalent CO2) i toksyczne składniki 
w (użytkowanych) glebach.

  WYMAGANE ZASOBY

Celem było zinterpretowanie wyników ponownego 
wykorzystania gleb i skał.  Jedna osoba z firmy kon-
sultingowej Ramboll.  Około 35 godzin na oblic-
zenia i przygotowanie raportów z robót w ramach 
LCA.  Wykorzystano bazę danych emisji jednos-
tkowych LIPASTO (stworzoną przez VTT, Finlandia).  
Wykorzystano również dokumenty EPD dotyczące 
produktów.

  PRAKTYKA

W Finlandii, ponad 50% wszystkich zużywanych 
surowców stanowi różne materiały mineralne lub 
glebowe.  Od 2015 roku, Finlandia zaczęła rozwi-
jać inicjatywę na rzecz zrównoważonego gospoda-
rowania gruntami (tzw. model KESY).  W ramach tej 
inicjatywy, określono kilka celów dotyczących po-
prawy i utrzymania działań w zakresie zrównoważo-
nego środowiska i projektowania zagospodarowa-
nia terenu.  Później opublikowano zestaw narzędzi 
dla operatorów.  Sektor publiczny ma istotny udział 
w “zielonym” sektorze budowlanym. 

Miasto Vantaa rozpoczęło prace renowacyjne par-
ku Ankkapuisto w 2016 r.  Pogłębiono drogi wodne 
w okolicy, a także wykonano szereg prac związan-
ych z kształtowaniem krajobrazu.  Powstało 1500 
m3 urobku z pogłębiania.  Ten i inne materiały z 
obiegu bocznego (pozostałe skały i grunty z innych 
lokalnych placów budowy, itp.), które znajdowały 
się na tym obszarze, przeznaczono na drugą fazę 
prac rewitalizacyjnych.  Jako zakres prac, wykor-
zystano mapę drogową miasta Vantaa w zakresie 

Dzięki wykorzystaniu LCA zostało wdrożone zrównoważone użytkowa-
nie gruntów. Celem było przekształcenie urobku z pogłębiania grun-
tów i innych materiałów gruntowych oraz produktów piaskowania w 
nowatorskie materiały w ramach nowego projektu parku.

Zasobooszczędne 
użytkowanie gruntów w 
celu promowania
zrównoważonego
projektowania i rozwoju 
gruntów

Dobra praktyka nr 5

Helsinki
Uusimaa

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Stworzone nowe nośniki wzrostu zostały wykorzys-
tane w innych zakładach miejskich.  Projekt został 
zrealizowany z rozmachem i był utrzymywany pod 
ścisłą kontrolą.  Ocena LCA wykazała zmniejsze-
nie emisji CO2 o 23000 kg i oszczędności kosztów 
materiałów w wsyokości 56000 €.  Dzięki zmnie-
jszeniu obszarów wydobycia i dzierżawy gruntów 
odnotowano dodatkowe korzyści środowiskowe i 
zdrowotne.  Kopalnie i obszary dzierżawione mogą 
zawierać czynniki ryzyka, m.in. utratę usług ekosys-
temowych, zanieczyszczenie wód gruntowych, 
osuwiska i utratę gruntów ornych.  Dzięki przed-
sięwzieciu udało się uniknąć wygenerowania 9900 
ton odpadów.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Przenoszenie gleby i skał oraz formowanie ma-
teriałów są procesami energochłonnymi ze wz-
ględu na trudności w przewidywaniu dostępności 
gruntów i braku miejsc na ich składowanie. Istnie-
je potrzeba długoterminowego zintegrowanego 
planowania.  Przygotowanie materiału na miejscu 
wpłynęło na inne, niż zakładano, szacunkowe zuży-
cie paliwa w ramach LCA.  Na późniejszym etapie 
uzyskano prawidłowe wartości.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Materiały gruntowe jako odpady należą do głównych 
składników odpadów na całym świecie.  Ich efektyw-
ne zarządzanie zależy zarówno od publicznej polityki 
użytkowania gruntów, jak i od projektowania mają-
cego na celu ponowne, maksymalne wykorzystanie 
odpadów, z uwzględnieniem procesu przysżłego pla-

LCA w efektywnym gospodarowaniu zasobami

nowania i poprawnie ustalonych wytycznych.

 Lepsze zrozumienie korzyści wynikających z po-
nownego wykorzystania gleby może nastąpić dzięki 
szerszemu udostępnianiu rezultatów potencjalnych 
redukcji emisji i efektywności kosztowej. Wykorzysta-
nie LCA dostarczyło niezbędnych danych dla intere-
sariuszy w celu usprawnienia procesu podejmowania 
decyzji.  Przypadek ten dostarczył też konkretnych 
dowodów na poprawę efektywności kosztowej i rac-
jonaność wdrażania zrównoważonego rozwoju. 

W tym konkretnym przypadku formowanie nowych 
materiałów na miejscu było energochłonne.  Obec-
ne procedury LC zgodne z ISO 14040 i objęte normą 
CEN/TC 350 dotyczącą zrównoważonego rozwoju dla 
robót budowlanych są już ugruntowanymi metodo-
logiami, które są łatwo dostępne dla władz publicz-
nych.

Dalsze informacje

Ocena cyklu
życia LCA
(materiały, 
energía)
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LCA w przepływach
odpadów i materiałów

Filar tematyczny 



REGION LOMBARDII
Lombardia, Włochy (Italia)

Data: Kwiecień 2016 r. - do chwili obecnej

dkowych kategorii oddziaływania na środowisko, 
wskaźnik energetyczny (CED) i wskaźnik „ad hoc” 
dla zasobów mineralnych.  W połączeniu z oceną 
środowiskową, przeprowadzana jest kalkulacja 
kosztów cyklu życia (LCC) w celu zbadania kosztów 
(wstępnych, kosztów nabycia, eksploatacji i utyliza-
cji) ponoszonych przez różnych interesariuszy łań-
cucha wartości CDW, począwszy od etapu rozbiórki 
i oszacowania rozwiązania najbardziej efektywnego 
z ekonomicznego punktu widzenia. 

Grupa AWARE zebrała zaktualizowane dane 
pierwotne od konstruktorów, pracowników roz-
biórki, kierowników logistyki odpadów i firm zaj-
mujących się recyklingiem.  Ocena LCA pokazała 
obecne wąskie gardła systemu, które wciąż unie-
możliwiają zamknięcie pętli materiałów, co umożli-
wia identyfikację skutecznych rozwiązań.

  WYMAGANE ZASOBY

LCA była wspierana finansowo przez Region Lom-
bardii. 

W badaniach uczestniczy dwóch młodych badaczy, 
doktorant, dwóch studentów studiów magisters-
kich oraz promotor.  Do oceny wpływu wykorzysta-
no oprogramowanie LCA SimaPro.

  PRAKTYKA

Odpady budowlane i rozbiórkowe (CDW) zostały 
uznane za odpady priorytetowe ze względu na ich 
dużą ilość (30-35% odpadów w UE) i możliwość re-
cyklingu.  Obecnie, cel jakim jest uzyskanie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów z budowy i rozbiór-
ki na poziomie 70% wyznaczony przez dyrektywę 
98/2008/WE oraz nowsze programy mające ws-
pierać przejście na systemy o obiegu zamkniętym 
(COM2014, COM2015), skłoniły władze lokalne do 
znalezienia rozwiązań usprawniających zarządzanie 
CDW.  W tym kontekście, Region Lombardia wybrał 
ocenę cyklu życia (LCA) jako narzędzie do oceny i 
optymalizacji własnego systemu zarządzania CDW 
z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Ocena LCA obejmowała wszystkie etapy gospoda-
rowania odpadami oraz oszczędności pierwotnych 
minerałów dzięki wykorzystaniu kruszyw pocho-
dzących z recyklingu (RA). Obejmowała ona 13 śro-

Grupa AWARE przyjęła podejście oparte na cyklu 
życia (LCA i LCC), aby zmaksymalizować wydaj-
ność regionalnego zarządzania zasobami CDW.Optymalizacja

regionalnego
gospodarowania
odpadami pochodzącymi z 
budowy i rozbiórek (CDW) 
poprzez podejście LCT

Dobra praktyka nr 6

Lombardia
  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Zastosowane podejście okazało się przydatne w 
ujawnianiu słabych punktyów w obecnym systemie 
zarządzania CDW Lombardii.  Analiza pozwoliła na 
zidentyfikowanie najskuteczniejszych rozwiązań 
zwiększających zrównoważenie zarządzania CDW 
poprzez ilościowe określenie ich wpływu na wyniki 
środowiskowe, energetyczne i ekonomiczne całego 
systemu.  Do władz regionalnych skierowano kilka 
zaleceń, które mogą pomóc w unowocześnieniu 
regionalnego planu gospodarki odpadami.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Kompleksowe przetwarzanie bazy danych odpa-
dów (MUD). 

Dane gospodarcze są poufne, rzadko dostępne. 

Zbieranie danych z zakładów było czasochłonne.  
Zapewnienie swobodnego  dostępu do takich dan-
ych władzom lokalnym, jak i konstruktorom, ma 
kluczowe znaczenie dla wzmocnienia wzajemnych 
powiązań i ułatwienia procesu monitorowania.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

LCA w przepływach odpadów i materiałów

- Procedura opracowania danych MUD w celu 
udostępnienia zdezagregowanych danych dotyc-
zących CDW.
- Potwierdzone metodologie wspierające regiony 
w równoważeniu ich polityki gospodarowania 
odpadami lub monitorowaniu planu odpadów, 
które można rozszerzyć na inne regiony lub rodza-
je odpadów.
- Zalecenia dotyczące poprawy całego łańcucha 
wartości CDW.  Np. w celu lepszego skojarzenia 
podmiotów zajmujących się recyklingiem CDW, a 
konstruktorami, Region Lombardii, we współpracy 
z ARPA Lombardia, zrestrukturyzował swój system 
informowania o odpadach, aby umożliwić podmio-
tom zajmującym się recyklingiem zadeklarowanie 
rodzaju i ilości RA produkowanych rocznie.  LCC 
może również pomóc regionom w ukierunkowaniu 
inicjatyw motywacyjnych na korzystanie z RA.  Aby 
promować rozpowszechnianie wiedzy na temat 
parametrów technicznych RA, Region Lombardia, 
wraz z ANCE, promowały kursy szkoleniowe dla 
lokalnych instytucji i operatorów.

Dalsze informacje

Kalkulacja kosztów
cyklu życia (LCC)

Ocena cyklu
 życia LCA

(materiały, energía)
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Politecnico di Milano, Wydział Inżynierii Lą-
dowej i Środowiskowej; Gruppo di Ricerca 
AWARE - Ocena odpadów i zasobów
Lombardia, Włochy (Italia)
Data: Listopad 2010 r. - Lipiec 2012 r. 

lektywnej dzięki zwiększeniu zbiórki wieloma-
teriałowej).

Scenariusze zostały następnie ocenione 
za pomocą metodologii LCA, co pozwoliło 
zweryfikować i określić ilościowo ulepszenia 
związane z różnymi wdrożonymi działaniami.  
Zapewniło to Regionowi Lombardii użytecz-
ne wskazówki do opracowania nowego Re-
gionalnego Programu Gospodarki Odpadami.  
Po raz pierwszy we Włoszech, wyniki szcze-
gółowej oceny LCA obecnego systemu gospo-
darki odpadami wdrożonego na rozszerzonym 
obszarze, takim jak region Lombardii, zostały 
wykorzystane do opracowania przyszłej poli-
tyki zmierzającej do poprawy wydajności śro-
dowiskowej samego systemu.

  WYMAGANE ZASOBY

Ocena LCA była wspierana finansowo przez 
Region Lombardii za pośrednictwem CESTEC 
- regionalnej agencji energetycznej. Badania 
obejmowały pracę jednego badacza w pełnym 
wymiarze godzin, pracę w niepełnym wymiar-
ze godzin innego badacza oraz 4 studentów 
studiów magisterskich.  Do oceny wpływu śro-
dowiskowego wykorzystano oprogramowanie 
LCA SimaPro.

  PRAKTYKA

W projekcie GERLA metodologia LCA została zas-
tosowana do analizy wydajności środowiskowej 
(globalne ocieplenie, zakwaszenie, toksyczność dla 
człowieka, tworzenie ozonu fotochemicznego, sku-
mulowane zapotrzebowanie na energię) obecnego 
systemu zarządzania MSW, wdrażanego w regionie 
Lombardia od 2009 roku. 

Skupiono się na MSW, w szczególności na sześ-
ciu materiałach opakowaniowych segregowanych 
u źródła (szkło, aluminium, stal, papier, plastik i 
drewno), odpadach organicznych segregowanych 
u źródła oraz odpadach resztkowych. 

Na podstawie interpretacji wyników obecnej 
sytuacji, zaproponowano cztery alternatyw-
ne scenariusze zarządzania na rok 2020 (sce-
nariusz business-as-usual, 2 scenariusze, któ-
re osiągają ogólny poziom selekcji odpadów 
odpowiednio 70% i 75% poprzez zwiększenie 
systemu zbiórki jednomateriałowej oraz ostat-
ni scenariusz z ogólnym poziomem zbiórki se-

Zastosowanie metodyki LCA do oceny efektyw-
ności środowiskowej systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi (MSW) w Lombardii.Projekt GERLA:

Gospodarka 
odpadami w 
Lombardii - Ocena 
cyklu życia

Dobra praktyka nr 7

Lombardia
  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Ocena LCA została włączona w całości jako jeden z 
rozdziałów nowego planu gospodarki odpadami i 
posłużyła do zdefiniowania scenariuszy planu gos-
podarki odpadami.

Wyniki LCA mogą stanowić podstawę dla samorzą-
dów do pomiaru potencjału sektora zarządzania MSW 
w zakresie przyczyniania się do realizacji Celów Zrów-
noważonego Rozwoju ONZ (np. SDG(*)11, SDG12).

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

W badaniu podkreślono złożoność tej oceny roz-
ciągniętą na szeroki obszar geograficzny, jakim 
jest Lombardia (tj. 10 mln mieszkańców): głównym 
wyzwaniem była potrzeba pozyskania ogromnych 
ilości danych, głównie danych pierwotnych, oraz 
ocena ich jakości.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Zastosowane podejście metodologiczne opisane w 
tej dobrej praktyce można rozszerzyć na inne regiony 
lub na cały kraj, jak również na inne rodzaje odpadów. 

Może to być też wskazówka dla innych samor-
ządów regionlanych w zakresie poprawy zrów-
noważenia ich polityki gospodarowania odpada-
mi lub wspierania monitorowania ich własnych 
planów gospodarowania odpadami, opartego na 
ugruntowanych i znormalizowanych procedurach.  
Zaprezentowane działanie może także wpłynąć na 
poprawę konkurencyjności w danym regionie oraz 
w rozwoju gospodarczym i politycznym.
(*) https://sdgs.un.org/goals

LCA w przepływach odpadów i materiałów

Dalsze informacje
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EDIA - (SPÓŁKA ALQUEVA INFRASTRUKTURA 
I ROZWÓJ) 
Alentejo, Portugalia

Data: Styczeń 2017 r. - Grudzień 2019 r. 

nych produkcji rolnej. Dzięki nawożeniu upraw, 
cały proces przyczynia się do zwiększenia żyzności 
gleby i jej rekultywacji jako warstwy filtrującej. Po-
prawia to jakość wody w dolnym biegu rzeki oraz 
długofalowo sprzyja zrównoważonemu nawadnia-
niu. Projekt taki jak URSA może być dalej rozwijany 
poprzez przeprowadzenie oceny LC oraz zapewnia 
dodatkową wartość w zakresie efektywności śro-
dowiskowej.

  WYMAGANE ZASOBY

Projekt URSA opiera się na partnerstwie między 
EDIA, a lokalnymi gospodarstwami rolnymi. 

Zasoby ekonomiczne: 250 000 EUR finansowane w 
70% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowis-
ka.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Projekt URSA odpowiada na problem niskiej zawar-
tości materii organicznej w glebach, co przekłada 
się na zmniejszenie żyzności i zdolności do zatr-
zymywania wody i składników odżywczych.  Cel ten 
można byłoby lepiej osiągnąć, stosując podejście 
oparte na cyklu życia, które uwzględnia wprowad-
zanie materii organicznej do gleby w sposób sys-
tematyczny, zgodny z zasadami nawadniania oraz 

  PRAKTYKA

Promowanie żyzności gleby i efektywnego wykor-
zystania wody do nawadniania to podstawowe 
zasady EDIA w kontekście zrównoważonego pod 
względem środowiskowym zarządzania nawadnia-
niem Alqueva.  Waloryzacja organicznych produk-
tów ubocznych z rolnictwa i ich powrót do gleby 
stanowi najsilniejszą i najdłużej trwającą możliwość 
przywrócenia jakości gleby, ochrony wody i pro-
mowania efektywnego wykorzystania zasobów. 

Niektóre gleby, choć głębokie, są ubogie w mate-
rię organiczną, co zmniejsza ich zdolność do zatr-
zymywania wody i składników odżywczych, przez 
co gleba stopniowo staje się bardziej podatna na 
erozję i pustynnienie.  Intensywna działalność rol-
nicza na obszarach gleb zdegradowanych powo-
duje niszczenie zbiorników wodnych w dole rzeki, 
głównie w wyniku przedostawania się do nich osa-
dów i składników pokarmowych. 

Projekt URSA - Alqueva dot. recyrkulacji produktów 
ubocznych z obszaru nawadniania zalewu Alqueva. 
Projekt jest związany z produkcją nawozu orga-
nicznego (kompostowanie) z produktów ubocz-

Promowanie żyzności gleby i efektywnego wykor-
zystania wody jako podstawowej zasady zrów-
noważonego zarządzania wodą do nawadniania.URSA - jednostki

cyrkulacyjne produktów 
ubocznych Alqueva

Dobra praktyka nr 8

Alentejo

nowoczesnym i intensywnym rolnictwem.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Projekt ten mógłby skorzystać na analizie cyklu 
życia, jednak przedstawia strukturę opartą na efe-
ktywnym wykorzystaniu zasobów. Mianowicie 
w ramach ochrony gleby i wody oraz waloryzacji 
odpadów/produktów ubocznych, przyczynia się do 
transformacji na gospodarkę o obiegu zamknię-
tym. Ta praktyka ma zastosowanie w każdym kraju 
i regionie, w którym zrównoważone rolnictwo jest 
priorytetem i gdzie znajdują się duże nawadniane 
obszary rolnicze. 

Zdjęcia: David Catita

LCA w przepływach odpadów i materiałów

Dalsze informacjeOkrężne/zrów-
noważone zarzą-
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POLITECHNIKA W KOWNIE 
Litwa

Data: Styczeń 2010 r. - Grudzień 2012 r.

dium przypadku w Alytus (Litwa), gdzie w ramach 
LCA przeanalizowano i porównano kilka scena-
riuszy gospodarki odpadami. 

Dobra praktyka przedstawia też kilka zagadnień 
związanych z metodologią i pokazuje, jaki wpływ 
na środowisko¸ zakłądając różne scenariusze gos-
podarowania odpadami,  miałaby interwencja pu-
bliczna w zakresie odpadów.

W analizie uwzględniono parametry określające 
podstawowe oddziaływania na środowisko oraz 
ilość odpadów.  Celem tej praktyki jest pomoc 
lokalnym decydentom w projektowaniu optymal-
nych środowiskowo rozwiązań dla zintegrowanej 
gospodarki odpadami.  Jest to studium przypadku, 
w którym przeanalizowano kilka scenariuszy gos-
podarki odpadami.

  WYMAGANE ZASOBY

Prace badawcze i analizy zostały wykonane przez 
grupę 3 naukowców. Głównym autorem jest dr. 
Jūratė Miliūtė-Plepienė. Dane zostały dostarczone 
przez regionalną spółkę zajmującą się gospodarką 
odpadami - Alytus RATC (Litwa).

  DOWODY SUKCESU

Zastosowanie podejścia LCA w modelowaniu sys-

  PRAKTYKA

W UE, poszczególne regiony są odpowiedzialne za 
organizację gospodarki odpadami stałymi.  Nier-
zadko w mniejszych gminach brakuje zrozumienia 
skutków środowiskowych i ekonomicznych różnych 
aspektów gospodarowania komunalnymi odpada-
mi stałymi, co czasami prowadzi do braku optymal-
nych decyzji strategicznych. 

Dobra praktyka ilustruje zastosowanie metodolo-
gii oceny cyklu życia (LCA) opartej na procedur-
ze i zaleceniach wskazanych w szeregu norm eu-
ropejskich – ISO 14040 i ISO 14044 - do budowy 
modelu i testowania różnych scenariuszy gospo-
darowania odpadami w celu sprawdzenia, czy na 
priorytety gospodarowania odpadami mają wpływ 
uwaunkowania regionalne. 

Badanie sprawdza również, na które zmienne w 
systemach gospodarki odpadami wyniki oceny LCA 
są najbardziej podatne.  Dyskusja opiera się na stu-

Zastosowanie oceny cyklu życia w optymalizacji 
systemów gospodarki odpadami komunalnymi i 
prezentacja studium przypadku Litwy.   Zastosowanie oceny 

cyklu życia w
optymalizacji
systemów gospodarki 
odpadami
komunalnymi

Dobra praktyka nr 9

Kaunas

temów gospodarki odpadami dało dobrą okazję 
do sporządzenia mapy całego systemu jako całości 
i umożliwiło ocenę wymagań jakościowych danych. 
Dobra praktyka pomogła lokalnym decydentom w 
projektowaniu zintegrowanych rozwiązań gospo-
darki odpadami, które są optymalne pod wzglę-
dem ekologicznym.  
              

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Dostępność danych w sektorze gospodarki odpa-
dami nadal stanowi wyzwanie.  Dodatkowo, trudno 
przekonać lokalnych zarządców odpadami i gminy 
o korzyściach metodologii LCA.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Potencjał edukacyjny dobrej praktyki jest związany 
z oceną oddziaływania na środowisko w regionie w 
odniesieniu do wyboru scenariuszy gospodarowa-
nia odpadami przy użyciu LCA.  Podejście LCA jest 
już stosowane od ponad 30 lat do systematycznej 
oceny produktów, usług i złożonych systemów 
społeczno-gospodarczych, w tym energii, zaopatr-
zenia w wodę, transportu i gospodarki odpadami.  
Kilka badań wykazało potencjał LCA jako narzędzia 
wspomagającego podejmowanie decyzji w ocenie 
różnych scenariuszy gospodarowania odpadami i 
podkreślaniu środowiskowych „punktów zapalan-
ych”.  Podejście i badanie LCA przeprowadzono we 
współpracy z Centrum Gospodarki Odpadami Re-
gionu Alytus (Alytus RATC).

Pomocne informacje i pomysły w ramach prowa-
dzonych prac pochodziły z RATC, a studium gos-
podarki odpadami komunalnymi zostało przeds-

LCA w przepływach odpadów i materiałów

Dalsze informacje

tawione administracji RATC. 

Wyniki badania wykazały potrzebę przeprowadze-
nia badania LCA oraz wady dotychczasowej strate-
gii gospodarki odpadami w regionie.

Gospodarka 
o obiegu 

zamkniętym

Ocena cyklu
życia LCA
(materiały, 
energía)

Ocena
przepływu
materiałów 

(MFA)

Rozszerzone 
pod względem 

środowis-
kowym tabele 

nakładów i 
wyników (EEIO)

Ekologia
przemysłowa
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NARODOWY INSTYTUT CHEMII 
Zachodnia Słowenia, Słowenia (Slovenija)

Data: Styczeń 2011 r. - do chwili obecnej

51/17 z dnia 19. 9. 2017 r.)).

Rozporządzenie w sprawie zielonych zamówień 
publicznych określa cele dla poszczególnych 
elementów każdego zamówienia, które instytu-
cje zamawiające muszą wypełnić przy udzielaniu 
zielonego zamówienia.  Wymogi środowiskowe 
mogą być uwzględniane przez instytucje za-
mawiające w różny sposób: jako specyfikacje te-
chniczne, jako powód wykluczenia, jako warunek 
udziału w postępowaniu, jako kryterium udziele-
nia zamówienia lub jako szczególne postanowie-
nie umowne. 

Rozporządzenie w sprawie zielonych zamówień 
publicznych umożliwia również stosowanie w pr-
zetargach metodologii cyklu życia (np. rachunku 
kosztów cyklu życia – LCC).

  WYMAGANE ZASOBY

Do oceny zgodności ze specyfikacjami i 
kryteriami udzielenia zamówienia wymagane 
byłyby np. deklaracje od dostawców.  W pr-
zypadkach, w których zamówienia publiczne 
wiążą się z wykorzystaniem metodologii ra-
chunku kosztów cyklu życia (LCC), wymagane 
jest wykorzystanie odpowiednich baz danych 
lub dyrektyw.

  PRAKTYKA

W dniu 8 grudnia 2011 r. rząd Republiki Słowe-
nii przyjął dekret (https://www.uradni-list.si/_
pdf/2011/Ur/u2011102.pdf) w sprawie zielon-
ych zamówień publicznych, który ma stanowić 
pomoc dla zamawiających w momencie zainic-
jowania postępowania o udzielenie zamówienia.  
Dekret przewidywał, że w przypadku 11 produk-
tów (stan na 2011 r.) i grup usługowych, nabyw-
cy publiczni będą musieli uwzględnić minimalne 
i dodatkowe wymagania środowiskowe, a także 
kryteria udzielenia zamówienia.  Wyszczegól-
niono szereg dokumentów (oświadczeń, dekla-
racji), które mają służyć jako dowód spełnienia 
tych wymagań. 

Proces zielonych zamówień publicznych w Słowe-
nii został poddany dalszemu rozwojowi.  Aktual-
ne rozporządzenie w sprawie zielonych zamówień 
publicznych obejmuje 20 grup produktowych za-
mówień publicznych, dla których względy śro-
dowiskowe są obowiązkowe (http://www.pisrs.si/
Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202) (Uredba 
o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

Praktyka ta opisuje wdrażanie i stosowanie przepi-
sów dotyczących zielonych zamówień publicznych 
w Słowenii.  Zamówienia te uwzględniają również 
wykorzystanie metodologii LCA.

Zielone
zamówienia
publiczne w Słowenii

Dobra praktyka nr 10

Zahodna

 OSIĄGNIĘTE REZULTATY

W 2018 roku, sygnatariusze przydzielili 16 865 za-
mówień o wartości 2 918 594 609 euro.  Co najm-
niej jeden aspekt środowiskowy uwzględniono w 
5771 zamówieniach, co stanowi 34,22% wszystkich 
udzielonych zamówień.

Wartość tych zamówień wynosi 559 393 716 euro, 
co stanowi 19,17% [2]. 

W tym udzielono 4539 zamówień, dla których wy-
mogi środowiskowe określono w rozporządzeniu 
w sprawie zielonych zamówień publicznych.  Ich 
udział wynosi 26,91% wszystkich zamówień udzie-
lonych w 2018 roku.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Podczas administrowania zamówieniami, koniecz-
ne jest wspieranie konkurencyjności wykonawców, 
w celu zapewnienia dobrych wyników ekonomicz-
nych i środowiskowych.  Wysoki priorytet należy 
nadać badaniu rynku i zapewnianiu zamawiają-
cemu aktualnych informacji w celu osiągnięcia 
odpowiednich standardów.

Przedstawiony przykład dobrej praktyki reprezen-
tuje uregulowany prawnie obszar zielonych za-
mówień publicznych w Słowenii, który naszym zda-
niem może być z powodzeniem przeniesiony do 
innych regionów i krajów.

LCA w zamówieniach publicznych

Dalsze informacje

Kalkulacja kosztów
cyklu życia (LCC)

Zamówienia 
publiczne o obiegu 
zamkniętym (CPP)/
Zrównoważone za-
mówienia publiczne 

(SSP)

Zielone
Zamówienia

(Green 
Purchasing -

 GP)
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URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Mazowieckie, Polska

Data: Styczeń 2009 r. – do chwili obecnej

rozporządzenie rządowe w sprawie obowiązku 
stosowania czynnika energetycznego i środowis-
kowego przy zakupie pojazdów samochodowych.  
Przedstawia metody obliczania kosztów wpływów 
środowiskowych (emisja zanieczyszczeń). 

• Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych za-
mówień publicznych (2 części) – zbiór dobrych 
praktyk opisujących lokalne działania i polityki 
regionów oraz podmiotów publicznych w Polsce.  
Przedstawiono również wybrane przykłady zapi-
sów w dokumentacji przetargowej dotyczące zrów-
noważonych zamówień publicznych.  Odnosi się 
to do aspektów zielonych zamówień publicznych, 
emisji i recyklingu.  Podręczniki przeznaczone są 
dla wykonawców i instytucji zamawiających.

  WYMAGANE ZASOBY

Zasoby własne Urzędu Zamówień Publicznych oraz, 
w razie potrzeby, eksperci zewnętrzni dedykowani 
do konkretnych zagadnień.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Trudno oszacować lub podać dane bezpośred-
nio ilustrujące sukces tej praktyki, ponieważ takie 
dane nie są obecnie gromadzone.  Podręczniki są 
publicznie dostępne w Internecie dla wszystkich 
zainteresowanych.  Każdy może je pobrać za dar-

  PRAKTYKA

Działalność wydawnicza UZP jest istotna dla ksz-
tałtowania świadomości sektora publicznego i 
prywatnego oraz identyfikowania możliwości i za-
chęcania do wykorzystywania aspektów środowis-
kowych i metodologii cyklu życia w zamówieniach 
publicznych.  Urząd wydał kilka wytycznych, w tym: 

• Zielone zamówienia publiczne Tom 1 – opisuje 
znaczenie i możliwości wykorzystania oceny cyklu 
życia (LCA) i kosztów cyklu życia (LCC) w zielonych 
zamówieniach publicznych, metodologię, regulacje 
prawne w świetle prawa unijnego i krajowego, oz-
naczenia przyznawane produktom, usługom i sys-
temom zarządzania środowiskowego oraz warunki, 
jakie muszą być spełnione w tym celu.  Podręcznik 
ma na celu zachęcenie instytucji do uwzględniania 
kryteriów środowiskowych w procedurach przetar-
gowych. 

• Zielone Zamówienia Publiczne cz. 2 - omawia 

Podręczniki Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) 
są przykładem promocji i szkoleń z zakresu zielon-
ych zamówień publicznych i stosowania podejścia 
LCA w przetargach publicznych.

Podręczniki Urzędu
Zamówień Publicznych
dotyczące stosowania 
zielonych zamówień
publicznych i zamówień z 
zakresu cyklu życia

Dobra praktyka nr 11

Mazowieckie

mo. Stanowią cenną pomoc, gdyż zawierają szcze-
gółowe informacje na temat zagadnień LCA i są pr-
zedstawione w przystępny sposób.  Każdego dnia, 
strony UZP odwiedza kilkadziesiąt osób. Klasyfikac-
ja SDG (Cele zrównoważonego rozwoju ) dotyczyła 
celów nr 7, 9, 12, 13. 

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Dobra praktyka może mieć zastosowanie w każd-
ym kraju lub regionie, w którym istnieje krajowy lub 
regionalny organ zamówień publicznych.  Nie wy-
maga dodatkowych zasobów, ani kosztów.  Jest ła-
twa w adaptacji.  Podręczniki prezentujące zagad-
nienia zrównoważonego rozwoju i podejścia takie 
jak LCA czy LCC są realną pomocą dla podmiotów 
uczestniczących w procesie zamówień publicznych. 
Ponadto, zawierają szczegółowe informacje poda-
ne w przystępny sposób.

Praktyka ta ma zatem nie tylko potencjał marke-
tingowy, wskazujący kierunek, w którym obecnie 

zmierzają zamówienia publiczne, ale także eduka-
cyjny: podnoszenie świadomości i upowszechnia-
nie problematyki gospodarki obiegu zamkniętego, 
środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz meto-
dologii cyklu życia.

Dalsze informacje

LCA w zamówieniach publicznych

Kalkulacja kosztów
cyklu życia (LCC)

Zamówienia 
publiczne o obiegu 
zamkniętym (CPP)/
Zrównoważone za-
mówienia publiczne 

(SSP)

Zielone
Zamówienia

(Green
Purchasing - 

GP)

Ocena cyklu
 życia LCA 

(materiały, energía)
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POLSKI URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Łódzkie, Polska

Data: Styczeń 2020 r. - do chwili obecnej

Zastosowanie kosztów cyklu życia w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego pozwala 
nie tylko ocenić efektywność ekonomiczną zakupu, 
ale także dokonać zakupu przyjaznego środowis-
ku i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. 
Kalkulatory zostały opracowane na zlecenie Ko-
misji Europejskiej (dokumenty w języku angielskim 
dostępne są na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Śro-
dowiska Komisji Europejskiej). 

Wersje kalkulatorów w języku polskim zostały 
opracowane przez polski UZP.  Głównymi benefi-
cjentami są organy publiczne, które jako instytucje 
zamawiające zajmują się postępowaniami o udzie-
lenie zamówienia publicznego.

  WYMAGANE ZASOBY

Urząd Zamówień Publicznych przetłumaczył ins-
trukcję obsługi oraz we własnym zakresie opra-
cował polską wersję kalkulatorów w oparciu o 
wersję anglojęzyczną.  Nie były wymagane żadne 
dodatkowe zasoby. 

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Liczba odsłon i prawdopodobnych pobrań kalkula-
torów LCC ze strony UZP (od marca 2020 do marca 
2021) wyniosła około 300 (na podstawie analityki 

  PRAKTYKA

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w Polsce udos-
tępnia na swojej stronie internetowej kalkulatory 
kosztów cyklu życia (LCC).  Kalkulatory przeznaczo-
ne są dla 3 grup produktowych: komputery i moni-
tory, oświetlenie zewnętrzne i sygnalizacja świetlna, 
oświetlenie wewnętrzne.  Jest to inicjatywa mają-
ca na celu uwzględnienie cyklu życia i jego kosz-
tów w zamówieniach publicznych.  Kalkulatory są 
praktycznym narzędziem ułatwiającym stosowanie 
kryterium cyklu życia (jako kryterium oceny ofert) 
w zamówieniach publicznych, zgodnie z możliwoś-
ciami, jakie daje krajowe Prawo Zamówień Publicz-
nych. 

Zostały one opracowane w formie prostych narzę-
dzi MS Excel i praktycznych podręczników użytkow-
nika.  Narzędzia te umożliwiają uwzględnienie w 
kalkulacjach: kosztów zakupu i instalacji, kosztów 
operacyjnych, kosztów serwisu oraz opcjonalnych 
kosztów środowiskowych. 

Urząd Zamówień Publicznych w Polsce udostępnia 
na swojej stronie internetowej kalkulatory kosz-
tów cyklu życia i tym samym proaktywnie wspiera 
podejście cyklu życia w przetargach publicznych.

Aktywne wsparcie
zamawiającego przez
Urząd Zamówień
Publicznych poprzez 
kalkulatory LCC

Dobra praktyka nr 12

Lodzkie

internetowej). Kalkulatory są bezpłatne.  UZP nie 
bada wykorzystania kalkulatorów przez podmioty 
i nie posiada bardziej szczegółowych statystyk.  Od 
2021 r., UZP promuje kalkulatory w ramach ogó-
lnopolskiego szkolenia z zakresu zamówień pu-
blicznych (129 osób przeszkolonych w lutym 2021).  
Klasyfikacja SDG (Cele zrównoważonego rozwoju ) 
dotyczyła celów nr 12 i 13.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Zaletą tej praktyki jest promowanie stosowania 
metodologii cyklu życia oraz zachęcanie osoby 
odpowiedzialne za zamówienia publiczne do jej 
stosowania w postępowaniach publicznych.  Pr-
zesłanie skierowane jest do wszystkich instytucji 
publicznych zajmujących się zamówieniami pu-
blicznymi. 

Praktyka ta nie wymaga żadnych dodatkowych 
zasobów ani wydatków, dzięki czemu można ją w 

miarę łatwo stosować w innych regionach.  Dizała-
nie to pokazuje kierunek, w jakim zmierzają obecne 
instrumenty zrównoważonej polityki regionalnej 
oraz popularyzuje metodologię cyklu życia.  Co 
jednak najważniejsze, kalkulatory są praktycznymi 
narzędziami przeznaczonymi do konkretnych zas-
tosowań niemal od zaraz. 

Kalkulatory pokazują też „paradoks góry lodowej”, 
w którym oferenci nie uwzględniają kosztów 
użytkowania i utylizacji (np. produktów IT).  Niska 
cena może bowiem związać klienta - uniemożliwia-
jąc mu zakup nowoczesnych, energooszczędnych 
rozwiązań. Dlatego opisane tu kalkulatory mają 
również potencjał podnoszący świadomość w tej 
kwestii.

Dalsze informacje

LCA w zamówieniach publicznych

Kalkulacja kosztów
cyklu życia (LCC)

Zamówienia 
publiczne o obiegu 
zamkniętym (CPP)/
Zrównoważone za-
mówienia publiczne 

(SSP)

Zielone
Zamówienia

(Green
Purchasing - 

GP)
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NARODOWY INSTYTUT CHEMII 
Zachodnia Słowenia, Słowenia (Slovenija)

Data: Styczeń 2011 r. - do chwili obecnej

oferty zostały ocenione pod kątem następujących 
kryteriów udzielenia zamówienia:

- Koszty w całym okresie eksploatacji.
- Sieć serwisowa.
- Wyposażenie mające wpływ na kwestie bezpiec-
zeństwa i ochrony środowiska.
- Posiadanie wskaźnika zmiany biegów.
- Okres gwarancyjny.
- Czas dostawy i posiadanie czujnika ciśnienia w 
oponach.

Koszty operacyjne cyklu życia zostały obliczone 
według następującego wzoru: 

[Przewidywany przebieg w cyklu życia (=200 000 
km) x [(energia potrzebna na km w MJ x cena ener-
gii na MJ) + (emisja CO2 kg/km x 0,03 EUR/kg) + 
(emisja NO2 g/km x 0,0044 EUR/g) + (cząstki stałe 
g/km x 0,087 g/km)].

  WYMAGANE ZASOBY

Zawartość energii w paliwach, zgodnie z dyre-
ktywą w sprawie czystych pojazdów (2009/33/
WE; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0033) przyjęto 
jako 36 MJ/litr dla oleju napędowego i 32 MJ/
litr dla benzyny.

  PRAKTYKA

Krajowy Plan Działania Słowenii dotyczący zielon-
ych zamówień publicznych (GPP), będacy podstawą 
tej praktyki, obejmował lata 2009-2012.  Ustalono, 
że do 2012 r., 50% wszystkich zamówień składan-
ych przez władze centralne w 8 grupach produktów 
będzie uwzględniać kryteria GPP.  Strategia obej-
mowała również szkolenia w zakresie GPP, proje-
kty pilotażowe oraz pomoc władzom publicznym 
w uzyskaniu certyfikowanych, przez stronę trzecią, 
systemów zarządzania środowiskowego. 

Agencja Zamówień Publicznych w Słowenii zos-
tała utworzona w 2010 r. i rozpoczęła działalność 
w styczniu 2011 r.  Odpowiadała za realizację stra-
tegii i wspólnych zamówień publicznych słoweńs-
kich władz publicznych dla szeregu grup produk-
tów i usług.  W latach 2011-2012, Agencja złożyła 
zamówienia w imieniu około 130 organów całego 
sektora publicznego. 

W ramach tej konkretnej praktyki, przedmiotem 
umowy były pojazdy. Wszystkie pojazdy (z wyjąt-
kiem pojazdów dostawczych) muszą spełniać nor-
mę emisji EURO 5 lub jej odpowiednika.  Otrzymane 

Ten przykład dobrej praktyki opisuje pomyślne 
wykorzystanie metodologii rachunku kosztów 
cyklu życia (LCC) w dziedzinie zielonych zamówień 
publicznych.

Zielone zamówienia
publiczne i LCC w
praktyce - pojazdy
proekologiczne 

Dobra praktyka nr 13

Zahodna

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Stosowanie, z jednej strony, kosztów operacyjnych 
cyklu życia (LCC) jako części kryteriów udzielenia 
zamówienia, a z drugiej strony określanie wymagań 
dotyczących maksymalnych poziomów uwalniane-
go CO2, skłoniło wykonawców do składania ofert 
na pojazdy o niższej emisji CO2. Wynik uwzględ-
nienia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń można 
zobaczyć porównując emisje pojazdów wystawion-
ych w przetargu w poprzednim roku.  Spadek emis-
ji wahał się od 3 g/km do 45 g/km na pojazd, w 
zależności od partii.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Podczas administrowania zamówieniami, koniecz-
ne jest wspieranie konkurencyjności wykonawców, 
aby zapewnić dobre wyniki ekonomiczne i śro-
dowiskowe. Wysoki priorytet należy nadać badaniu 
rynku i zapewnianiu zamawiającemu aktualnych 
informacji w celu osiągnięcia odpowiednich stan-
dardów. 

W dniu 8 grudnia 2011 r. rząd Republiki Słowenii 
przyjął dekret w sprawie zielonych zamówień pu-
blicznych, który wspomoże zamawiających w pro-
cesie postępowania o udzielenie zamówienia. De-
kret przewidywał, że w przypadku 11 produktów 

(stan na 2011 r.) i grup usługowych, nabywcy pu-
bliczni będą musieli uwzględnić minimalne i doda-
tkowe wymagania środowiskowe, a także kryteria 
udzielenia zamówienia. 

Proces zielonych zamówień publicznych w Słowe-
nii jest stale rozwijany. Obecne rozporządzenie w 
sprawie zielonych zamówień publicznych obejmuje 
20 zagadnień zamówień publicznych, dla których 
względy środowiskowe są obowiązkowe.

Dalsze informacje

LCA w zamówieniach publicznych

Kalkulacja kosztów 
cyklu życia (LCC)

Zamówienia 
publiczne o obiegu 
zamkniętym (CPP)/
Zrównoważone za-
mówienia publiczne 

(SSP)

Zielone 
Zamówienia 

(Green 
Purchasing - 

GP)
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NARODOWY INSTYTUT CHEMII 
Zachodnia Słowenia, Słowenia (Slovenija)

Data: Czerwiec 2021 r. - Czerwiec 2021 r. 

Powyższe zostało zaprezentowane uczestnikom 
dwudniowego wydarzenia pt. „Planowanie pro-
cesów i podejmowania decyzji opartego na wielu 
kryteriach w gospodarce o obiegu zamkniętym”, 
zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą Styrii 
(https://www.stajerskagz.si/en /) oraz Centrum 
Kompetencji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 
(https://koc-krozno-gospodarstvo.si/), która odb-
yła się w dniach 29-30 czerwca 2021 r. w Mari-
borze, Słowenia.  Prezentacje wygłosili eksperci z 
Wydziału Chemii i Technologii Chemicznej Uniwer-
sytetu w Mariborze.

  WYMAGANE ZASOBY

Prezentacje przygotowane przez zaproszonych 
prelegentów/ekspertów.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Warsztaty skierowane były do przedsiębiorców 
zainteresowanych gospodarką o obiegu zamknię-
tym, innych przedsiębiorców zainteresowanych 
nowymi możliwościami biznesowymi oraz uczest-
ników z sektora publicznego.  Uczestnicy mogli 
zdobyć wiedzę na temat: 

- Koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i 

  PRAKTYKA

Projekty gospodarki o obiegu zamkniętym różnią 
się od konwencjonalnych projektów rozwojowych:

- technologie są mało zbadane, dlatego potrzebne 
są zaawansowane badania i rozwój nowych proce-
sów technologicznych i produktów, 

- inwestycje są duże, a wyniki mało opłacalne, więc 
klasyczne wskaźniki ekonomiczne są często niekor-
zystne. 

Do planowania procesów z zakresu gospodarki o 
obiegu zamkniętym, konieczne jest wprowadzenie 
procesu podejmowania decyzji opartego na wielu 
kryteriach, gdzie m.in. oprócz kryteriów ekono-
micznych, brane są również pod uwagę wpływy 
środowiskowe i społeczne, które można uwzględ-
nić za pomocą analizy cyklu życia (LCA).  Wśród 
alternatyw wybieramy tę, która reprezentuje zrów-
noważony kompromis pomiędzy wszystkimi trze-
ma czynnikami, tj. ekonomicznym, środowiskowym 
i społecznym. 

Ten przykład opisuje dobrą praktykę w zakresie szkole-
nia LCA i budowania potencjału na podstawie warsztatów 
„Planowanie procesów i podejmowania decyzji w oparciu 
o różne kryteria w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Szkolenie i budowanie 
potencjału w zakresie 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym i LCA w 
Słowenii

Dobra praktyka nr 14

Zahodna

zrównoważonego rozwoju. 

- Metod i mierników wstępnej oceny procesów i 
technologii dla gospodarki o obiegu zamkniętym. 

- Analizy LCA jako narzędzia do projektowania śro-
dowiskowego produktów i procesów itp.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Opisane warsztaty eksperckie były okazją dla uc-
zestników do zdobycia nowej wiedzy i doświadc-
zeń w zakresie wykorzystania analizy cyklu życia 
produktu. Będa one mogły być wykorzystane przez 
przedsiębiorców przy wprowadzaniu nowych pro-
duktów na rynek, a przez sektor publiczny do twor-
zenia nowych, przyjaznych środowiskowo, polityk 
regionalnych.

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA

Dalsze informacje

Gospodarka 
o obiegu 

zamkniętym

Ocena 
cyklu życia LCA 

(materiały, 
energía)
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CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA
Comunidad Foral de Navarra, Spain (España)

Data: Listopad 2020 r. - Marzec 2021 r.

ich wpływu na środowisko, wpływu na koszty i od-
działywania społeczne.

Koncepcja Oceny Zrównoważonego Cyklu Życia 
(Life Cycle Sustainability Assessment) jest rozwijana 
w oparciu o własną metodologię konsultingową, 
łączącą 3 elementy: 

- LCA, Ocena cyklu życia. 
- LCC, Ocena kosztów cyklu życia. 
- SLCA, Ocena wpływu cyklu życia społecznego

W trakcie szkolenia przeprowadzane są różne 
ćwiczenia praktyczne, które pomagają zrozu-
mieć bariery i potencjalne wyniki zorientowane 
na identyfikację możliwości poprawy konku-
rencyjności, zrównoważonego rozwoju i wiary-
godności firmy, modelu biznesowego, czy też 
produktu lub usługi.

  WYMAGANE ZASOBY

6400 EUR na rozwój kursu.  2 osoby zaangażowane 
z firmy Sustainn do opracowania i realizacji szkole-
nia, obejmującego: 
- 80 godzin szkolenia. 
- 240 godzin przygotowania. 
- 2 osoby z Izby Przemysłowo-Handlowej Navarry 
do organizowania i monitorowania realizacji kursu.

  PRAKTYKA

Pojęcie cyklu życia nie jest zbyt dobrze znane w 
środowisku zawodowym ani ogólnie w firmach.  
Powyższy kurs przedstawia koncepcję cyklu ży-
cia, wyjaśniając aspekty stosowania LCA i jej od-
działywanie ekonomiczne, środowiskowe i społecz-
ne. 

Szkolenie wprowadza do tematyki gospodarki o 
obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju, 
które mają zastosowania w przedsiębiorstwach, 
modelach biznesowych oraz w rozwoju produktów 
i usług.  Opisuje różne europejskie strategie, pr-
zepisy i trendy sektorowe związane z gospodarką 
o obiegu zamkniętym i wdrażaniem zrównoważo-
nego rozwoju. 

Kurs opisuje metodologię „From Linear To Circular” 
(Sustainn L2C), opracowaną przez firmę konsultin-
gową zajmującą się gospodarką o obiegu zamk-
niętym. Ma ona pomóc firmom i organizacjom w 
przejściu z modelu liniowego na model o obiegu 
zamkniętym.  Podczas konkretnych sesji opisa-
na jest koncepcja cyklu życia i różne metodologie 
analizy cyklu życia produktów i usług pod kątem 

Kurs przybliża koncepcje gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz metodyki analizy cyklu życia 
pod kątem wpływu na środowisko, konkurencyj-
ność i społeczeństwo.

Kurs „Modele biznesowe 
w gospodarce o obiegu 
zamkniętym”

Dobra praktyka nr 15

Navarra
  DOWODY SUKCESU

10 prywatnych przedsiębiorstw przeszkolonych w 
zakresie modelu gopsodarki obiegu zamkniętym, 
cyklu życia i metodologii uwzględniającej ekono-
miczne, środowiskowe i społeczne aspekty cyklu 
zycia produktów i usług.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Kurs jest adresowany do różnych grup zawodowych, 
więc w szkoleniu uczestniczą grupy zawodowe po-
siadające różnorodną wiedzę na temat gospodarki 
o obiegu zamkniętym i zrównoważonym rozwoju, a 
prawie nie posiadające wiedzy na temat koncepcji 
cyklu życia i istniejących metodologii analizy cyklu 
życia.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Izba Handlowo-Przemysłowa Navarry organizu-
je kurs prowadzony przez spółkę doradczą.  Kurs 

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA

jest w 100% finansowany przez Służbę Zatrudnie-
nia Nawarry dzięki systemowi dotacji na realizację 
programów szkoleniowych związanych ze Strategią 
Inteligentnej Specjalizacji Nawarry.

Izba Nawarry, firmy konsultingowe i rząd Nawarry 
współpracowały przy opracowywaniu programów 
pilotażowych, przewodników, działań informacy-
jnych i szkoleniowych, w celu rozpropagowania 
idei gospodarki o obiegu zamkniętym i cyklu życia 
wśród przedsiębiorstw.  

Koncepcja cyklu życia jest kluczowym aspektem 
wymienionym w dyrektywach i strategiach, która 
umożliwia rzeczywisty wpływ produktów i usług na 
środowisko. 

Kursy szkoleniowe i materiały związane z oceną 
cyklu życia powinny być wdrażane w każdym re-
gionie w celu rozwijania umiejętności profesjonal-
nego analizowania cyklu życia produktów i usług 
oraz integrowania tych umiejętności i wiedzy przy 
rozwijaniu bardziej zrównoważonych produktów i 
usług w przyszłości.

Dalsze informacje

Gospodarka 
o obiegu 

zamkniętym

Ocena cyklu 
życia LCA
(materiały, 
energía)

Ocena 
społecznego 
cyklu życia 

(S-LCA)

Ocena
zrównoważe-
nia cyklu życia 

(LCSA)

Kalkulacja 
kosztów 

cyklu
życia (LCC)

LCA4Regions Przewodnik dobrych praktyk LCA4Regions Przewodnik dobrych praktyk 
5150

https://www.wearesustainn.com/en/


POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Łódzkie, Polska

Data: Październik 2017 r. - 
do chwili obecnej

narodowych projektach badawczo-rozwojowych 
uwzględniających elementy cyklu życia (np. INREP, 
INVITES, HIPERION).  Dzięki tym projektom, dok-
toranci mają możliwość dalszego podnoszenia 
swoich kwalifikacji dotyczących LCA.  PŁ prowadzi 
również zajęcia otwarte związane z cyklem życia 
i ochroną środowiska (np. dwudniowe szkolenie 
otwarte pt. „Odpady komunalne – śmieci czy źró-
dło surowców?”). 

Głównymi beneficjentami tej praktyki jest sze-
roko rozumiane społeczeństwo, sektor publiczny i 
prywatny w regionie łódzkim, w tym m.in. studenci, 
naukowcy, pracownicy PŁ.

  WYMAGANE ZASOBY

Środki własne PŁ (środki publiczne, finansowanie z 
UE). Zmiany programowe dla modułu LCA na stu-
diach licencjackich zostały wprowadzone w ramach 
ministerialnego projektu – Zintegrowany Program 
Uczelni (nad treścią i szkoleniem nauczycieli pra-
cował zespół 3 ekspertów, zaangażowane były 
wszystkie Rady Programowe).

  DOWODY SUKCESU

Opracowany został obowiązkowy moduł LCA (syla-
bus + treść) i od 1 października 2021 r. ma być 
wykładany dla ponad 1200 studentów.  Przeszko-

  PRAKTYKA

W ostatnich latach, w wyniku konsultacji z lokal-
nymi przedsiębiorcami, Politechnika Łódzka (PŁ) 
wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej pro-
gramy i moduły szkolenioewe poruszające zagad-
nienia oceny cyklu życia (LCA).  Dobrymi przykładem 
jest program “Biogospodarka” (wspólny projekt 
prowadzony przez 3 uczelnie), czy nowa specjaliza-
cja dla studentów towaroznawstwa “Projektowanie 
i komercjalizacja produktów”, która przygotowuje 
absolwentów do stosowania LCA, zarządzania śro-
dowiskiem, ekoprojektowania i pracy zgodnie z za-
sadami gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W 2019 roku, do wszystkich programów licen-
cjackich dodano obowiązkowy moduł LCA, aby 
studenci PŁ mogli wdrażać strategie zrównoważo-
nego rozwoju i recyklingu w swoich pracach pro-
jektowych.  Przygotowano także nowe studia pod-
yplomowe, takie jak Zarządzanie Środowiskowe w 
Organizacji, oferujące certyfikat audytora wewnę-
trznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 
14001.  Uczelnia regularnie uczestniczy w między-

Politechnika Łódzka stawia na podejście LCA w 
edukacji, badaniach i szkoleniach.Budowanie potencjału 

w zakresie oceny cyklu 
życia – Politechnika 
Łódzka

Dobra praktyka nr 16

Lodzkie

lono 16 pełnoetatowych nauczycieli. 

Program Biogospodarka jest wspólnym wysiłkiem 
Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej oraz Wojskowej 
Akademii Technicznej. Do roku 2021 z przedmiotu 
LCA przeszkolono blisko 3000 absolwentów.  Prak-
tyka ta jest powiązana z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju nr 4 oraz 9.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Wykonywanie LCA wymaga profesjonalnych nar-
zędzi/oprogramowania, co generuje dodatkowe 
koszty dla uczelni.  Istnieją jednak pewne otwarte 
źródła finansowania, takie jak OpenLCA, które za-
pewniają dość dobrą jakość.

 POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA

Podnoszenie świadomości studentów na temat 
tego, w jaki sposób produkt kończy swoje życie i 
jak mogą projektować z myślą o zrównoważonym 
rozwoju, ma długoterminowy wpływ na lokalne, 
krajowe i globalne środowisko. Może to znacząco 
zmienić zakres szkolenia i budowania potencjału 
w zakresie zarządzania odpadami LCA i śladem 
węglowym.  W następstwie wszystkich inicjatyw 
uczelni pojawiają się nowe zawody, takie jak inży-
nier zarządzania środowiskiem i zrównoważonym 
rozwojem, czy wyspecjalizowani konsultanci, co 
pokazuje, że firmy zaczęły uwzględniać w swoich 
działaniach zasadę zamkniętego obiegu i efektyw-
nego zarządzania zasobami.  Ma też wpływ na po-
litykę regionu, który stymulowany działaniami uc-
zelni będzie coraz odważniej wspierać rozwiązania 
uwzględniające LCA w swojej polityce (promowa-
nie projektów propagujących LCA). 

Praktykę tę można łatwo przenieść na dowolną inną 
uczelnię, chociaż wymaga ona pewnych inwestycji 
początkowych, tj. szkolenie kadry akademickiej lub 
opracowywanie/aktualizowanie materiałów dydak-
tycznych.

Dalsze informacje

Gospodarka 
o obiegu 
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Ocena cyklu 
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cyklu życia 

(S-LCA)

Eko-design
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STOWARZYSZENIE FIŃSKICH WŁADZ
 LOKALNYCH I REGIONALNYCH 
Helsinki-Uusimaa, Finlandia (Suomi)

Data: Styczeń 2019 r. - do chwili obecnej

nia Fińskiego Programu Rządowego, a jego działa-
nia są sterowane i finansowane przez Ministerstwo 
Gospodarki i Zatrudnienia.  KEINO wspiera i po-
maga fińskim instytucjom publicznym w rozwoju 
zrównoważonych i innowacyjnych zamówień pu-
blicznych.  Wdrażając podejście oparte na cyklu 
życia i umiejętności zarządzania cyklem życia w co-
dziennych procesach zaopatrzeniowych, znacznie 
łatwiej będzie można osiągnąć cele zrównoważo-
nego rozwoju.  W Akademii Keino, władze publicz-
ne działają w ramach jednej sieci, oferując w ten 
sposób ważne wsparcie dla procesu nauczania.

  WYMAGANE ZASOBY

W każdym sezonie, Akademia przewiduje około 10 
dni dydaktycznych i zadania samokształceniowe.  
Wymagane są też zasoby ludzkie - specjaliści potr-
zebni do kształcenia, materiały, czas.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Od początku istnienia Akademii, blisko 50 organi-
zacji publicznych i gmin skorzystało z usług eduka-
cyjnych i networkingowych oferowanych przez 
Akademię KEINO. 

Do sierpnia 2021 r., na stronie internetowej KEINO 
opisano 96 przykładów, w tym wiele związanych 
z usługami Akademii KEINO.  Zwiększyła się ilość 

  PRAKTYKA

Proces zamówień publicznych wymaga wielu umie-
jętności, takich jak kompetencje merytoryczne, 
ekspertyzy budżetowe i cenowe, kompetencje ope-
racyjne w zamówieniach, wiedza z zakresu prawa 
zamówień publicznych oraz umiejętności komu-
nikacyjne.  Oprócz szkolnictwa wyższego w Fin-
landii, które zapewnia stopnie naukowe i kursy w 
zakresie zamówień publicznych, Akademia KEINO, 
jako część Centrum Kompetencji KEINO, corocznie 
oferuje działania zwiększające kompetencje (wy-
darzenia i kursy online i offline, a także wskazówki 
przez e-mail) dla organów zaangażowanych w za-
mówienia publiczne. 

Akademia KEINO oferuje bezpłatne narzędzia do 
analizy zaopatrzenia w celu oceny trwałości zaku-
pów, m.in. dojrzałość kadry zarządzającej, analiza 
zrównoważenia i neutralności klimatycznej za-
mówień (narzędzie „hankintapulssi”), a także ocena 
wpływu na środowisko (narzędzie Upright Impact 
model). 

Centrum Kompetencji KEINO jest częścią wdroże-

W celu zapewnienia udanych i zrównoważonych 
zamówień publicznych, Akademia KEINO oferuje 
działania podnoszące kompetencje dla publiczn-
ych podmiotów dokonujących zakupów.

Akademia KEINO – 
zrównoważone
zarządzanie
zamówieniami
publicznymi
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strategii zakupowych.  W strategiach zakupowych 
znacznie wzrosło zainteresowanie kryteriami zrów-
noważonego rozwoju i innowacyjności.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Ta praktyka może być łatwo replikowania w dowol-
nym regionie.  Opiera się na istniejącej platformie 
KEINO, która dostarcza informacji i zapewnia ne-
tworking w zakresie zamówień publicznych.  Aby 
zmaksymalizować możliwości nauczania i wsparcia 
w ramach platformy, uczestnicy Akademii są wy-
bierani przez specjalistów każdego roku.

W ramach tej praktyki, Akademia była w sta-
nie zaangażowac zarówno personel zamawiają-

Szkolenia i budowanie potencjału w ramach LCA

cy, jak i organy odpowiedzialne za zarządzanie, 
co zwiększyło spójność działania. Wprowadzono 
także proces organizacji zamówień opierajacy się 
na wiedzy w ramach szkolenia oraz budowanie w 
organizacji potencjału dla LCA.

W Finlandii, strategie zakupowe funkcjonują w 61% 
organizacji, a wśród organizacji uczestniczących w 
Akademii KEINO aż 81% z nich stworzyło strategie 
zakupowe.  W zakresie rozwijania strategii zaku-
powej, plany w tym zakresie deklarowało 73% or-
ganizacji uczestniczących w Akademii, w porówna-
niu z 48% organizacji ogółem.

Dalsze informacje
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życia LCA
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niętym (CPP)/

Zrównoważone 
zamówienia 

publiczne (SSP)

Zielone 
Zamówienia 

(Green 
Purchasing - 

GP)
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LCA w zakresie
monitorowania i oceny

Filar tematyczny



zacje co roku obliczają i zmniejszają swój ślad wę-
glowy. 

B. Część poświęcona projektom dotyczącym se-
kwestracji CO2: projekty leśne zwiększające se-
kwestrację CO2. 

C. Część dotycząca kompensacji śladu węglowego: 
kompensowanie przez organizacje poprzez nab-
ywanie CO2 sekwestrowanego przez projekty leśne.  
Organizacje, które obliczają ślad węglowy i ustalają 
plan redukcji, mogą zarejestrować się w części A. W 
ten sam sposób, jeśli organizacje te chcą zrekom-
pensować swój ślad węglowy, mogą to zrobić po-
przez projekty agroleśnictwa dotyczące pochłania-
nia dwutlenku węgla w Hiszpanii, które zostałyby 
zarejestrowane w części B Rejestru.  Wreszcie, w 
ramach części C sprawdzane jest kompensowanie 
i zapewnione wsparcie instytucjonalne. 

Organizacje zarejestrowane w części śladu wę-
glowego oraz podejmujące zobowiązania do re-
dukcji i/lub rekompensaty mogą posługiwać się 
stosowną pieczęcią przyznawaną przez Ministers-
two.

  WYMAGANE ZASOBY

Wpisy w Rejestrze są bezpłatne.  Utworzenie Re-
jestru nie oznacza wzrostu wydatków ani nie wy-
maga zwiększenia prowizji, wynagrodzenia lub in-

  PRAKTYKA

Rejestr, utworzony na mocy dekretu królewskiego 
163/2014, uosabia wysiłki organizacji hiszpańskich 
w zakresie obliczania i redukcji emisji gazów cie-
plarnianych (GHG).  Narzędzie to pomaga orga-
nizacjom monitorować i redukować emisje gazów 
cieplarnianych. 

Jednocześnie, ułatwia możliwość rekompensowa-
nia całości lub części ich śladu węglowego popr-
zez szereg projektów leśnych zlokalizowanych na 
całym terytorium kraju.  Projekty te integrują wie-
le korzyści środowiskowych i społecznych, wśród 
których znajduje się absorpcja dwutlenku węgla z 
atmosfery, znana również jako sekwestracja węgla.

Jest podzielony na 3 części:

A. Część dotycząca zobowiązań do redukcji śladu 
węglowego i emisji gazów cieplarnianych: organi-

MINISTERSTWO DS. TRANSFORMACJI EKO-
LOGICZNEJ I DEMOGRAFII 
Comunidad de Madrid, Hiszpania (España)

Data: Marzec 2014 r. - do chwili obecnej

Madrid

Rejestr mający na celu promowanie obliczania i re-
dukcji CF w organizacji oraz zachęcanie do projektów 
ukierunkowanych na ochronę środowiska i stosowania 
narzędzi do walki ze zmianami klimatycznymi. 

Krajowy Rejestr Śladu 
Węglowego (CF),
projekty kompensacji 
CO2 i absorpcji CO2

Dobra praktyka nr 18
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nych wydatków osobowych.  W celu rozstrzygania 
wątpliwości dotyczących rejestracji przewidziane są 
systemy komunikacji elektronicznej.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Liczba dobrowolnych wpisów w różnych częściach 
Rejestru na koniec 2020 r. wynosiła:  3.241 w części 
A, z 1.389 zarejestrowanych organizacji; 63 w części 
B; 146 w części C. Łączna liczba wpisów:  3.450.

Całkowite pochłanianie dostępne na początku pro-
jektów:  36.360 t CO2.

Kompensacja CO2 w tonach: 6.244.

Numer HC w Rejestrze według rodzaju pieczęci:  
Obliczam” 2.666; „Liczę i kompensuję” 63; „Liczę i 
redukuję” 442; „Liczę, zmniejszam, kompensuję” 70.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Na początku inicjatywy, liczba rejestracji była 
niewielka.  Mogło to być spowodowane faktem, że 
proces rejestracji nie był jeszcze znany.  Obserwu-
je się jednak coroczny wzrost liczby wpływających 
wniosków we wszystkich trzech częściach.  Infor-
macje prezentowane przez organizacje są pełnie-
jsze.

LCA in monitoring and evaluationLCA w zakresie monitorowania i oceny

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Ta dobra praktyka może mieć zastosowanie w 
każdym państwie/regionie. Rejestr może zostać 
utworzony na mocy instrumentu prawnego, w celu 
dobrowolnego gromadzenia danych krajowych/
regionalnych firm, administracji i innych organi-
zacji w zakresie obliczania, redukcji i kompensacji 
emisji gazów cieplarnianych generowanych przez 
ich działalność.  Można również gromadzić portfo-
lio projektów leśnych, dzięki którym te organizacje 
mogą zrównoważyć swój ślad węglowy. 

Pieczęcie, które organizacje otrzymują za przys-
tąpienie do tej inicjatywy, mogą być wykorzystywa-
ne jako kryteria przyznawania zamówień publiczn-
ych.

Dalsze informacje
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/spanish_registry_carbon_footprint_offsetting_co2_removal_tcm30-178352.pdf


VINHOS DO ALENTEJO
Vinhos do Alentejo

Data: Marzec 2015 r. - do chwili obecnej

wtórnych posiadających różne kryteria.  Po zakońc-
zeniu samooceny tworzony jest ranking zwany 
„Ogólną kategorią zrównoważonego rozwoju”.  11 
obszarów Interwencji Podstawowej obejmuje 108 
kryteriów.  W drugiej fazie, metoda oceny obejmu-
je 7 kolejnych segmentów i 63 kryteria. Kryteria są 
uwzględnione w takich obszrach jak produkcja wi-
nogron, gospodarka wodna, gospodarka odpada-
mi i energią, opakowania, itp.

WASP jest programem podlegającym certyfikacji, a 
członek programu może uzyskać certyfikat zrów-
noważonego rozwoju procesu produkcyjnego po-
przez użycie pieczęci WASP.

  WYMAGANE ZASOBY

Projekt ten był wspierany finansowo przez Unię Eu-
ropejską w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Alentejo.  Zasoby i szkolenia personelu 
są kluczowym aspektem realizacji tego projektu.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Strategia ta przyniosła niemal natychmiastowe re-
zultaty. Program liczył 93 członków na koniec 2015 
roku, a liczba ta rosła z roku na rok, osiągając obec-
nie 460 członków.  Aktualnie certyfikowanych jest 3 
członków. 

  PRAKTYKA

WASP ma na celu wspieranie podmiotów gospo-
darczych w poprawie środowiskowych, społeczn-
ych i ekonomicznych wyników działalności uprawy 
winorośli oraz promowanie wyników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju winiarstwa w regionie.  
Celem programu jest także zdefiniowanie całego 
łańcucha produkcji win w Alentejo w ramach filozo-
fii społecznej, środowiskowej, a także zapewnienie 
dobrobytu gospodarczego na poziomie lokalnym 
i regionalnym, z naciskiem na rozwój zasad eko-
efektywności. Ma to służyć promocji skutecznego 
wykorzystania zasobów, zachęcania do ogranicza-
nia oraz ponownego wykorzystywania produktów 
ubocznych poprzez redukcję wewnętrznych kosz-
tów operacyjnych. 

WASP jest programem dobrowolnym, jednak aby 
rozpocząć jego wdrażanie, obowiązkowe jest prze-
prowadzenie samooceny.  Został opracowany jako 
znormalizowana metoda, którą należy uzupełnić 
oceną poziomów wydajności podzieloną na różne 
segmenty dotyczące: uprawy winorośli, organizacji 
piwnic oraz uprawy winorośli i organizacji piwnic, a 
także onszary dotyczące interwencji pierwotnych i 

Program wspierający podmioty gospodarcze 
działające w branży winiarskiej w poprawie wyni-
ków środowiskowych, społecznych i gospodarc-
zych w regionie.

Wina z programu 
zrównoważonego 
rozwoju Alentejo – 
WASP
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Alentejo

Program został również nagrodzony kilkoma na-
grodami w ciągu ostatnich lat.  W grudniu 2019 r., 
został uhonorowany tytułem Europejskiego Am-
basadora Innowacji na Terenach Wiejskich 2019 za 
projekt LIAISON project.compensate.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Największe napotkane wyzwania związane były z 
koniecznością finansowania, potrzebą wsparcia i 
akceptacji instytucji publicznych i prywatnych oraz 
koniecznością przeprowadzenia dużej kampanii 
komunikacyjnej.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Ta praktyka może mieć zastosowanie w każdym 
kraju/regionie, który chce wspierać podmioty gos-
podarcze w poprawie środowiskowych, społecz-
nych i ekonomicznych wyników działalności w 
zakresie uprawy winorośli i których chce promować 
zrównoważony rozwój w regionach.  Metodologia 
certyfikacji może być stosowana w innych regio-
nach, ponieważ segmenty i kryteria można łatwo 
dostosować. 

Ponadto, dzięki możliwości użycia logotypu pro-
gramu, daje on swoim członkom korzyści z działań 
komunikacyjnych - jako przykłady ich współpracy 
na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju. 

LCA w zakresie monitorowania i oceny

Jest to również praktyka, która pokazuje zaan-
gażowanie w znaczące wyzwania sektorowe, które 
winny zostać podjęte zarówno przez sektor pu-
bliczny i prywatny, jako odpowiedź na europejskie 
wyzwania i strategie w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska.

 Zdjęcia: Vinhos do Alentejo

Dalsze informacje
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RZĄD NAVARRY 
Comunidad Foral de Navarra, Hiszpania

Data: Styczeń 2007 r. - do chwili obecnej

opracowany w oparciu o metodologię IPCC, jako 
Format Wspólnej Sprawozdawczości (Common 
Reporting Format).  Podobnie, emisje znajdują 
odzwierciedlenie w odniesieniu do tzw. sektorów 
tradycyjnych:  wytwarzania energii elektrycznej, pr-
zemysłu, transportu, mieszkalnictwa i usług, sekto-
ra pierwotnego i odpadów.

Pod uwagę brane są zarówno emisje bezpośred-
nie, jak i emisje związane z importem i eksportem 
energii elektrycznej w celu zaspokojenia rocznego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Dokonuje się też porównania emisji, przyjmując 
za punkt odniesienia zarówno lata 1990, jak i 
2005.  Metodologia użyta do inwentaryzacji zos-
tała ustanowiona przez IPCC w 2006 r.  Inicjatywa 
ta jest narzędziem, które pomaga monitorować 
mapę drogową zmian klimatycznych Navarry 
(KLINA).

  WYMAGANE ZASOBY

Inwentaryzację przeprowadzają służby ds. Eko-
nomii Cyrkularnej i Zmian Klimatycznych, De-
partamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
Środowiska Rządu Nawarry przy wsparciu te-
chnicznym Stowarzyszenia Przemysłowego 
Nawarry - AIN. Ok. EUR 15.000/rocznie na po-
moc techniczną.

  PRAKTYKA

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych 
(emisje GHG) to dobrowolna inicjatywa, która 
gromadzi dane na temat ilości gazów wyemi-
towanych do atmosfery w okresie jednego roku 
w hiszpańskim regionie Navarra. Pozwala to na 
monitorowanie stopnia łagodzenia emisji w kon-
tekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Praktyka ta: 

- dostarcza informacji na temat działań powo-
dujących emisje oraz metod użytych do 
wykonania obliczeń i pozyskania danych sza-
cunkowych. 

- identyfikuje sektory, które w największym stopniu 
przyczyniają się do emisji i określa ich wielkość, a 
tym samym pozwala ocenić zgodność z zasadami 
zmniejszania emisji – globalnie i w ramach sekto-
rów

Inwentaryzacja w formie rejetru umożliwia ocenę 
emisji gazów cieplarnianych w sektorach, które ją 
wywołują:  energetycznym, przemyśle produkcy-
jnym, rolnictwie i sektorze odpadów.  Rejestr jest 

Coroczna inwentaryzacja emisji gazów cieplar-
nianych wytwarzanych w Nawarrze w celu uzyska-
nia wyczerpujących informacji na temat ich zakre-
su, dystrybucji oraz monitorowania.

Regionalny rejestr 
emisji gazów
cieplarnianych (GHG)

Dobra praktyka nr 20

Navarra   OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Rejestr prowadzony jest nieprzerwanie od 2007 
roku.  Wcześniej, w 2000, 2003 i 2005 roku.  Dos-
tarcza wiedzy władzom regionalnym w zakresie us-
talania i monitorowania działań łagodzących skutki 
zmian klimatycznych.  W przypadku Navarry, środki 
te zostały ustalone w ramach KLINA.
Biorąc pod uwagę ostatni opublikowany wykaz 
za rok 2018, widać spadek o 21,07% w emisji be-
zpośredniej stosunku do roku referencyjnego – 
2005 oraz odpowiednio 14,74% w przypadku emisji 
całkowitej.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Do przeprowadzenia obliczeń wymagany jest 

LCA w zakresie monitorowania i oceny

personel z dużym doświadczeniem i znajomoś-
cią stosowania określonych metodologii.  Jednak 
głównym wyzwaniem jest wyszukiwanie danych do 
obliczeń.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Ta dobra praktyka może mieć zastosowanie w 
każdym regionie. Można to osiągnąć przy wsparciu 
pomocy zewnętrznej lub w ramach środków włas-
nych.

Służy ona do monitorowania emisji gazów cieplar-
nianych w regionie oraz jako narzędzie do moni-
torowania KLINA, będącego instrumentem polityki 
regionalnej, który określa mapę drogową w zakre-
sie zapobiegania zmianom klimatycznym w Nawar-
ze, zatwierdzonym w 2018 r. we współpracy z Na-
varra Energy Plan.

Za pomocą tego instrumentu można również osza-
cować jakie działania będa potrzebne w celu zapo-
biegania zmianom klimatycznym.

Dalsze informacje
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UNIWERSYTET LUT 
Etelä-Suomi, Finlandia (Suomi)

Data: Styczeń 2018 r. - do chwili obecnej

jakie można osiągnąć.  Potrzeba informowania o 
pozytywnym wpływie na środowisko została ziden-
tyfikowana wśród badaczy, a także wiodących firm 
i gmin podejmujących inicjatywy przyjazne klima-
towi.

Pojęcie „handprint” jest definiowane w kontekście 
istniejących metodologii opartych na LCA.  Zakres 
stanowi „carbon handprint”.  Opiera się  on na 
rzeczywistym wpływie produktów, usług lub tech-
nologii.  Praktyka ułatwia edukację wewnętrzną lub 
zarządzanie procesami w organizacji.  „Handprint” 
może przyciągnąć nowych nabywców do produktu 
lub nowych mieszkańców do gminy, jeśli zostaną 
oni uwzględnieni w inicjatywach brandingowych 
i marketingowych.  Dokonano oceny studiów pr-
zypadków obejmujących różne firmy.  Analizowany 
jest potencjał koncepcji „handprint” dla sektora pu-
blicznego.

  WYMAGANE ZASOBY

Personel rozumiejący koncepcję i metodologie pr-
zedsięwziecia.

  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Przedstawiono i przeanalizowano studia przypa-
dków z różnych sektorów gospodarki.  Analizowa-

  PRAKTYKA

Ocena wpływu na środowisko zwykle koncentruje 
się na pomiarze negatywnego wpływu produktów, 
usług, organizacji, gmin itp. na środowisko.  Do 
ewaluacji opracowano metody znormalizowanej 
oceny cyklu życia (LCA).  Coraz więcej firm korzys-
ta z tych narzędzi w celu realizacji koncepcji biz-
nesowej związanej z ograniczeniem ich wpływu na 
środowisko.  Niepokojące jest tworzenie fałszywe-
go wrażenia lub dostarczanie mylnych informacji o 
korzyściach dla środowiska, w postaci tzw. proce-
su „greenwashingu”.  Brakowało uznanej metody 
obliczania i komunikowania korzyści środowis-
kowych z działań firm i organizacji.

Koncepcja śladu węglowego “footprint” ma na 
celu zmniejszenie jego skutków do zera, podczas 
gdy „handprint” nie wyznacza granic dla korzyści, 

„Carbon handprint” ocenia korzystny wpływ ofe-
rentów na środowisko.  Porównywane są ślady 
ulepszonego i podstawowego systemu w oparciu 
o metody LCA.

Od dobrej strony: ślad
węglowy “carbon
handprints” jako metoda 
oceny pozytywnego wpływu 
sektora publicznego i
prywatnego na środowisko 
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miotów wnoszących swój wkład do CH dzielą się 
na kategorie własności, środowiska operacyjnego 
i realizowanych projektów.  Dodatkowo, firmy dos-
tarczające rozwiązania CH przyczyniają się do pro-
pagowania „handprint”.  W przyszłości, potencjał 
„handprint” będzie można zwiększyć poprzez uwz-
ględnianie jego celów w miejskim planie działania.

Potrzebne są badania w celu sprawdzenia możli-
wości zastosowania dobrych praktyk w miastach i 
regionach.  Korzyści klimatyczne osiągane dzięki 
„handprint” mogą być znacznie większe niż roz-
miar własnego śladu węglowego miasta. Myślenie 
w kategoriach „handprint” pozwala miastom róż-
nicować się i wykraczać poza cele neutralności kli-
matycznej.

na jest przydatność do zajęcia się środowiskowy-
mi „handprints” na poziomie sektora publicznego.  
Wiarygodność różnych badań oceny oddziaływania 
na środowisko wzrosła dzięki ustaleniu wspólnych 
wytycznych.

  NAPOTKANE TRUDNOŚCI

Zdecydowanie zaleca się bardzo dokładną analizę 
w zakresie praktyki obliczeniowej. Ważne jest, aby 
komunikacja była zrozumiała dla odbiorców doce-
lowych.

  POTENCJAŁ EDUKACYJNY LUB 
TRANSFEROWY

Głównym celem „carbon handprint” (CH) dla miast 
jest rozpoznawanie działań na rzecz klimatu i za-
chęcanie miast do wdrażania rozwiązań służących 
walce ze zmianami klimatycznymi.  CH jest rów-
nież narzędziem do planowania strategicznego 
wykraczającego poza cele neutralności węglowej. 
CH został przetestowany i zastosowany w mieś-
cie Espoo.  Badanie wykazało, że przykłady pod-
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