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ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKOWEJ OCENY CYKLU ŻYCIA (LCA) 

W TURYSTYCE 
 

Ponieważ produkt turystyczny oddziałuje na środowisko, dlatego celowe jest 

podejmowanie efektywnych działań mających na celu zminimalizowania oddziaływania 

usług turystycznych na otoczenie we wszystkich fazach cyklu życia tego produktu. 

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) zarządzania opiera się na dobrowolności i stanowi 

przejaw perspektywicznego myślenia. Wyrobem w technologii LCA może być zarówno 

konkretny przedmiot, jak i cały proces produkcji lub usługa, także usługa turystyczna. 

W artykule przedstawiono zasady środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz wskazano, 

jakie może mieć ona zastosowanie w turystyce. 
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I. WSTĘP 

Rozwój turystyki jest związany ze środowiskiem przyrodniczym, a aktywność ta wywiera 

nieustanny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje. Powstające zmiany mogą być 

obojętne dla środowiska, lub niekorzystne, w sytuacji kiedy następuje niszczenie jego 

zasobów. Chociaż turystyka postrzegana jest jako jeden z głównych czynników powstawania 

szkód środowiskowych, to jak dotąd zaledwie nieliczni przedstawiciele branży turystycznej 

uświadamiają sobie bezpośrednią zależność między wyczerpywaniem się zasobów 

naturalnych danego regionu a ubożeniem jego walorów turystycznych [Kamieniecka 2009]. 

Różne aspekty turystyki stanowią zagrożenie dla środowiska przyrodniczego porównywalne 

z oddziaływaniem niektórych gałęzi przemysłu lub intensywnego rolnictwa. Ocenia się, że 

zależność ta przedstawia się następująco: przemysł przyczynia się do degradacji środowiska 

w 40%, budownictwo – 20 %, komunikacja – 15%, rolnictwo – 15 %, turystyka 5–7% 

[Zaręba 2000]. 

Niekorzystny wpływ na środowisko może występować już na etapie budowy obiektów 

turystycznych – podobnie jak sportowych i rekreacyjnych – a następnie pogłębiać się 

w trakcie ich późniejszej eksploatacji [Kasprzak 2015]. Dotyczy to także transportu 

i energochłonnych technologii (ogrzewanie, klimatyzacja) powszechnie stosowanych 

w obiektach turystycznych. Turystyka jest także dziedziną gospodarki, która  

charakteryzuje się znacznym zapotrzebowaniem na wodę bieżącą, wykorzystuje wody 

powierzchniowe w celach żeglugowych, szatę roślinną oraz lokalizowaną w przestrzeni 

geograficznej różnego rodzaju infrastrukturę techniczną (m.in. szlaki komunikacyjne) 
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[Kamieniecka 2009]. Intensywne zużycie energii wymaganej w działalności związanej 

z świadczeniem usług turystycznych prowadzi w sytuacji coraz większego zużywania paliw 

kopalnych do emisji dużych ilości gazów cieplarnianych [Hsieha i Kungb 2013]. Turystyka 

– stając się zarówno „winnym” i „pokrzywdzonym” – niszcząc środowisko przyrodnicze, 

bezpośrednio zagraża regionom turystycznym. Staje się także „ofiarą” skutków degradacji 

otoczenie, zmniejszającą jego atrakcyjność turystyczną, a w konsekwencji i dochody 

uzyskiwane z wypoczynku lub podróży [Kamieniecka 2009]. 

Każdy produkt, także turystyczny, oddziałuje na środowisko, a cykl życia większości z nich 

jest długi i złożony. Dlatego celowe jest podejmowanie efektywnych działań mających na celu 

zminimalizowania oddziaływania usług turystycznych na otoczenie we wszystkich fazach cyklu 

życia produktu, a zwłaszcza w tych, w których to oddziaływanie jest największe. 

Środowiskowa ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA), jako element 

zarządzania środowiskowego, opiera się na dobrowolności i stanowi przejaw bardziej 

perspektywicznego myślenia. Wyrobem w technologii LCA może być zarówno konkretny 

przedmiot, jak i cały proces produkcji lub usługa, także usługa turystyczna. W literaturze 

nie ma wielu publikacji na temat zastosowania analizy LCA w turystyce [De Camillis i in. 

2009]. Może to wskazywać, że istnieją znaczące przeszkody w stosowaniu tego podejścia 

w tej działalności lub występuje ograniczona świadomość świadczących usługi turystyczne 

na temat znaczenia LCA. Omawiane zagadnienie opisywali w publikacjach m.in.: Sisman 

[1993], Rosenblum i in. [2000], Chambers [2004], De Camillis i in. [2008, 2009], Kuo 

i Chen [2008], Filimonau i in. [2011a, 2011b, 2013, 2014], Castellani i Sala [2012], 

Michailidou i in. [2016].   

W artykule przedstawiono zasady środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz 

wskazano, jakie może mieć ona zastosowanie w turystyce. 

 

II. METODY BADAŃ 

Praca ma charakter teoretyczno-przeglądowy, a do zrealizowania problemu badawczego 

wybrano metodę analizy literatury oraz wykorzystano wybrane publikacje naukowe 

traktujące o zagadnieniach identycznych lub pokrewnych obranemu tematowi. W analizie 

problemu badawczego wykorzystano metodę opisową.  

 

III. OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) 

Wśród wielu narzędzi zarządzania środowiskiem na szczególną uwagę zasługuje 

środowiskowa ocena cyklu życia, w skrócie znana jako LCA [Kowalski i in. 2007]. 

Badania z wykorzystaniem metody LCA zapoczątkowano w końcu lat 60. XX wieku. 

Dotyczyły one w tym okresie ograniczonego zasobu danych i analiz, najczęściej 

związanych ze zużyciem energii i materiałów [Dąbal i Łyszczarz 2016]. W szerszym 

zakresie informacje dotyczące wykorzystywania tej techniki pojawiły się w literaturze 

w latach 90. XX wieku. Obecnie technika ta jest rozwijana i popularyzowana, mając coraz 

większe znaczenie w ocenie środowiskowej technologii, produktów i usług [Lesiuk i in. 

2015]. W ocenie LCA analizuje się zagrożenia środowiskowe związane z wyrobem 

w całym okresie jego życia – „od kołyski do grobu" [Grzesik 2006]. Technika ta 

zdefiniowana została przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(United Nations Environment Programme, UNEP)  jako proces oceny efektów, jaki dany 

wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia 

zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska [Kowalski i in. 2007]. Ocena cyklu życia jest 

techniką używaną do ilościowego określania wpływu produktów na środowisko, biorąc pod 

uwagę wszystkie etapy produkcji i konsumpcji, od produkcji surowców do końca życia 
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i ich utylizacji lub recyklingu, w tym także wszystkie etapy pośrednie [Kowalski i in. 

2007]. Służy do wymiernej oceny oddziaływań na środowisko danego produktu i usługi 

oraz związanych z nim procesów w takich etapach jak [Cichy i Szafraniec 2015]: 

projektowanie produktu, pozyskiwanie surowców do jego wytworzenia, wytwarzanie 

materiałów (półwyrobów), wytwarzanie produktu, użytkowanie produktu, postępowanie 

z odpadami. Przedsiębiorstwa mogą używać techniki LCA, aby identyfikować, oceniać, 

konsolidować, interpretować i rozpowszechniać dane dotyczące wpływu na środowisko 

powstające w wyniku ich działalności [Bicalho i in. 2017].  

Wyrobem w technice LCA może być zarówno konkretny przedmiot, jak i cały proces 

produkcji lub usługa. Charakteryzuje się ona dużą elastycznością, co powoduje, że istnieje 

cały wachlarz możliwości jej zastosowania, od stosowanych w skali makro analiz 

sektorowych, czy wykorzystania w sferze publicznej (np. w polityce ekologicznej), do 

zastosowań na poziomie pojedynczego podmiotu [Joachimiak-Lechman 2014]. Technikę 

LCA charakteryzuje uniwersalność, co oznacza, że może być stosowana przez każde 

przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości, branży oraz uwarunkowań społeczno-

ekonomicznych. Może być także wykorzystana, jako narzędzie przez podmioty usługowe. 

Przedsiębiorstwom produkcyjnym łatwiej jest jednak gromadzić dane stosowne do 

przeprowadzania analiz [Joachimiak 2011]. 

Dzięki przeprowadzeniu oceny LCA pojawia się możliwość zmniejszenia oddziaływań 

środowiskowych już na etapie projektowania danego wyrobu i można określić różne 

rodzaje zagrożeń środowiskowych, które mogą powstać w czasie wytwarzania określonego 

wyrobu [Dąbrowski i Dzikuć 2012].  

Głównym celem całościowego ujęcia problemu jest zidentyfikowanie zagrożeń 

środowiskowych w każdej fazie procesu, aby uniknąć ich przesuwania z jednej fazy 

procesu do innej, z jednego regionu do drugiego, czy też z jednego obszaru ochrony do 

drugiego, czyli do innej fazy cyklu życia produktu. Takie postępowanie prowadzi do 

ograniczenia wpływu na środowisko na tym etapie cyklu życia produktu, na którym 

występuje możliwość najefektywniejszego jego zmniejszenia i zarazem ograniczenia jego 

kosztów [Kulczycka i in. 2008]. 

Podstawowymi elementami LCA są [Grzesik 2006]: 

- zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń środowiska, tj. zużytych materiałów i energii 

oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska;  

- ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń; 

- oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń.  

O skuteczności i popularyzacji tej techniki mogą świadczyć liczne przykłady firm 

zagranicznych, a także aktywność w tym zakresie międzynarodowych organizacji, takich jak 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjne (International Organization for Standarization, 

ISO), Towarzystwo Toksykologii Środowiskowej i Chemii (Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry, SETAC), Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska 

(UNEP), Wspólne Centrum Badawcze – służba naukowo-badawcza Komisji Europejskiej (Joint 

Research Centre, JRP) [Kronenberg, Bergier 2010]. W  Polsce także wzrasta świadomość 

możliwości wykorzystania tego narzędzia. Wiele rożnych ośrodków (naukowych, badawczo-

rozwojowych, doradczych) zachęca przedsiębiorstwa do zainteresowania się zagadnieniem 

środowiskowej oceny cyklu życia i pokrewnych narzędzi [Lewandowska 2015]. 

Wprowadzenie tej techniki niesie za sobą różne korzyści, np. wskazanie 

współzależności między działalnością człowieka a jej konsekwencjami dla środowiska 

przyrodniczego, dostarczenie zarządom firm jak największej ilości informacji na temat 

wpływu działalności ich firmy na środowisko, pomoc w procesie podejmowania decyzji 
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mających na celu zminimalizowanie wpływu działalności (np. przemysłowej) na 

środowisko przyrodnicze, a co za tym idzie poprawę jego stanu; stworzenie uniwersalnej 

metodyki oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze 

(https://min-pan.krakow.pl/pbs/lcapbs/lcadef.html; 3.01.2017). 

Analiza w cyklu życia LCA obejmuje zbieranie danych i procedury obliczeniowe, 

ilościowo określa wejścia i wyjęcia dla danego systemu wyrobu w okresie jego cyklu życia. 

Zebranie danych odbywa się w celu sporządzenia obszernego bilansu wszystkich 

elementów pobieranych ze środowiska przyrodniczego, wchodzących do systemu i go 

opuszczających (rys. 1). Procedury obliczeniowe przygotowuje się do oceny ilościowej 

wszystkich strumieni (wchodzących i wychodzących) na granicach systemu. Wejścia 

i wyjścia mogą obejmować wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje do powietrza, 

wody i ziemi, które występują podczas całego cyklu życia wyrobu [Grzesik 2006]. 

 

IV. PODRÓŻ TURYSTYCZNA I PRODUKT TURYSTYCZNY 

Cechą charakterystyczną turystyki jest podróż do obszaru recepcji turystycznej (ORT). 

Przedmiotem podaży turystycznej jest produkt turystyczny. Może być on rozpatrywany 

z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa (produkt turystyczny sensu stricto) jako 

jego oferta własna (transportowa, noclegowa, żywieniowa) oraz z punktu widzenia turysty 

(produkt turystyczny sensu largo), czyli cała wiązka dóbr i usług współdziałających ze 

sobą różnych podmiotów w celu zaspokojenia jego potrzeb [Kachniewska i in. 2012].  

Dla turysty podróż zaczyna się już w miejscu jego stałego zamieszkania i z jego punktu 

widzenia obejmuje ona całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili 

powrotu [Medlik 1995]. Na ogół rozpoczyna się ono tuż po procesie przejęcia informacji 

o produkcie turystycznym zakończonym fazą rezerwacji. Przed odjazdem może odbyć się szereg 

działań poprzedzających wyjazd turystyczny (np. szczepienia, zakup lub wynajem różnych 

towarów, np. ubrania, sprzętu). Etap transportu obejmuje wszystkie działania wykonywane przez 

turystów od wyjścia z domu do powrotu do domu po zakończonej podróży. W miejscu 

docelowym turyści rezerwują noclegi na jedną lub więcej nocy, korzystają z różnych usług 

gastronomicznych i rekreacyjnych. Usługi publiczne i inne usługi wspierające należy również 

uznać za część doświadczenia turystycznego. Powrót do domu to ostatnia faza, które obejmuje 

wszystkie działania mające na celu powrót i ponowne rozpoczęcie codziennego życia w miejscu 

zamieszkania [Middleton 1989]. Przedsiębiorstwa turystyczne na każdym z tych etapów oferują 

turystom swój produkt, którego poszczególne składniki oddziaływają na środowisko przyrodnicze. 

Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że są oni odpowiedzialni za wszystkie komponenty 

tworzące sprzedawany przez nich produkt turystyczny, w tym za wykorzystanie surowców, 

przetwarzanie i produkcję, a także za wpływ transportu i dystrybucji [De Camillis i in. 2012].  

W przedsięwzięciach uznawanych za mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

znajdują się także te bezpośrednio związane ze sportem, rekreacją i turystyką. Ich realizacja 

oraz późniejsza eksploatacja mogą być dla środowiska przyrodniczego nie mniej groźne, 

jak typowe inwestycje przemysłowe lub transportowe. Jednak wykonywanie procedury 

oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji sportowych lub prognoz dla terenów, 

które będą wykorzystywane na cele sportowo-rekreacyjne jest zadaniem trudnym. Dotyczy 

bowiem nie tylko samej infrastruktury technicznej, ale także skutków bezpośrednich 

i pośrednich wynikających z eksploatacji, które mogą mieć bardzo szeroki zasięg 

terytorialny i występować w długim okresie czasu [Kasprzak 2015]. 

Wiele materiałów i zasobów wchodzących w skład produktu turystycznego, może 

różnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Przygotowując analizę LCA (rys. 1) 

należy m.in. uwzględnić [De Camillis i in. 2012]: 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych / Source: own study based on Johnson [2002] 

 
Rys. 1.  LCA lokalnego produktu turystycznego 

Fig. 1. LCA of a local tourist product  
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materiały eksploatacyjne i usługi niezbędne do prowadzenia działalności (np. materiały 

w usługach noclegowych – mydło, szampon i inne dostępne w sypialni dla gości, lub inne 

wspierające działalność przedsiębiorstwa, np. środki do czyszczenia powierzchni, energia, 

zaopatrzenie w wodę, przetwarzanie odpadów); budynki (np. budowa, działanie, 

konserwacja, rozbiórka, renowacja) i wyposażenie (np. meble – pozyskanie surowca, 

produkcja, transport, konserwacja); inne produkty turystyczne w całym cyklu podróży 

turystycznej, na które podmiot turystyczny może mieć pewien wpływ (np.  transport – 

hotelarze mogą skłonić swoich gości do dotarcia do obiektu noclegowego ekologicznym 

środkiem transportu oferując mu pewne zniżki z tego tytułu. 

W przypadku produktu turystycznego warto przeprowadzić dokładną analizę LCA, aby 

określić wpływ, jaki na każdym etapie jego przygotowania mogą mieć na środowisko 

przyrodnicze poszczególne składniki (rys. 1).  

Analizując oddziaływanie branży turystycznej na środowisko przyrodnicze warto brać 

pod uwagę trzy główne obszary działalności: budowę infrastruktury turystycznej w ORT 

(bezpośredniej i pośredniej); pobyt turystów w ORT (różne rodzaje ich aktywności) oraz 

podróż (dojazd do i z powrotem, poruszanie się po ORT). Każde z nich jest związane 

z określonymi interesariuszami i określonym procesem decyzyjnym, w skład którego 

wchodzą samorządy lokalne, przedsiębiorcy (bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani 

w działalność turystyczną) oraz  turyści. Wybór modelu rozwoju turystyki w ORT (np. 

poziom urbanizacji, dominujący typ gościnności, dostępna infrastruktura i obiekty 

turystyczne) wpływa także na zdolność turystów do wyboru zrównoważonej konsumpcji 

[Johnson 2002].  

Na wszystkich etapach powstawania produktu występować może dostawa i zużycie energii, 

natomiast w niektórych etapach i pomiędzy nimi występuje transport. W każdym etapie 

poszczególne charakterystyczne dla niego procesy generują określone koszty i są przyczyną 

różnego rodzaju emisji, z których każda w inny specyficzny sposób oddziałuje na środowisko. 

Oszacowanie kosztów oraz oddziaływania obiektu (materiału, procesu) na środowisko w ciągu 

całego życia jest przedmiotem dwóch typów analiz: ekonomicznej oceny cyklu życia (Life 

Cycle Cost Analysis, LCCA) i środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). 

 

V. PODSUMOWANIE 

Analiza LCA może być pomocnym narzędziem w zakresie wspierania podejmowania 

decyzji przez przedsiębiorstwa turystyczne, ale także instytucje publiczne np. 

w planowaniu docelowym ORT. Turystyka będzie się rozwijać stając się coraz bardziej 

popularną, dlatego niezbędna jest precyzyjna identyfikacja i ocena wpływu na środowisko 

poszczególnych etapów w cyklu życia produktu turystycznego. Warto zastanowić się nad 

konsekwencjami oddziaływania produktu turystycznego już na etapie projektowania, 

a potem podczas jego świadczenia dla turystów.  Istotne jest zidentyfikowanie i ocena 

ilościowa obciążeń środowiska, jakie następują podczas świadczenia usług turystycznych 

w ORT, ocena wpływu tych obciążeń na środowisko oraz oszacowanie dostępnych 

możliwości ich zmniejszenia. 
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APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

IN TOURISM 
 

Summary 
 

The tourist product has an impact on the environment, therefore it is advisable to take 

effective actions.  The aim to minimize the impact of travel services on the environment in 

all phases of this product life cycle. The Life Cycle Assessment (LCA) of management is 

based on voluntariness and is a manifestation of forward thinking. A product in LCA 

technology can be either a specific object or the whole production process or service 

including a tourist service. 

The article presents the principles of environmental life cycle assessment (LCA) and 

indicates how it can be used in tourism 
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