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WSTĘP
Cykl życia produktu ściśle powiązany ze zrówno-
ważonym rozwojem to kierunek prowadzonych 
badań, analiz i tworzenia nowych modeli projek-
towych, to konieczność wykorzystania potencjału 
interdyscyplinarnych zespołów, to w końcu obo-
wiązek naszego pokolenia w aspekcie przyszłości 
naszej planety oraz odpowiedzialnego tworzenia 
nowych rozwiązań. 
Przez ostatnie dekady pojęcie zrównoważonego 
rozwoju, a także cyklu życia, nabierało większe-
go znaczenia również w Polsce. Mało kto pamię-
ta, ale już w 2004 roku w ustawie Prawo zamó-
wień publicznych z 29 stycznia (Dz. U. 2004 nr 
19 poz. 177) [1] w artykule 2 pojawiło się szereg 
zapisów dotyczących kryteriów oceny zamówień 
publicznych wskazujących na istotność zagadnie-
nia cyklu życia. Niestety, pojawiły się także zapi-
sy, że zamawiający tylko może wymagać w opisie 
zamówienia (…) „procesów i metod produkcji na 
każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych” 
oraz „Kryterium kosztu można określić z wykorzy-

staniem rachunku kosztów cyklu życia”. Jak się 
później okazało, sformułowania „może” i „moż-
na” były kluczowe dla braku stosowania tego typu 
oceny oferty. Na usprawiedliwienie można dodać, 
że ustawodawca przy tej okazji nie stworzył odpo-
wiednich narzędzi wspierających. Optymistyczne 
natomiast jest to, że obecnie można zaobserwo-
wać wzrost świadomości w tematach związanych 
z cyklem życia, zwłaszcza w budownictwie, gdzie 
inwestorzy coraz częściej spoglądają na aspekt ca-
łości kosztów życia (Whole-Life-Cost).

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
I CYKL ŻYCIA WYROBU
W literaturze związanej z  tematyką zrównowa-
żonego rozwoju cykl życia wyrobu stanowi jeden 
z filarów tej strategii, służąc jednocześnie jako do-
skonałe narzędzie analityczne do oceny koncepcji 
już w fazie projektowania.
Dostępnych jest wiele definicji związanych z cy-
klem życia wyrobu zależnych od metody analizy 
i głównego założenia czy też tematu wiodącego.
• Cykl życia – to kolejne i powiązane ze sobą eta-

py systemu wyrobu, od pozyskania lub wytwo-
rzenia surowca z zasobów naturalnych, aż do 
ostatecznej likwidacji [3] (rys. 2).

• LCA (Life Cycle Assessment) – środowiskowa 
analiza w cyklu życia, zajmująca się identyfika-
cją i określeniem potencjalnego wpływu wypro-
dukowanego wyrobu na środowisko naturalne. 
LCA nie bierze pod uwagę kosztów.

• LCSA (Life Cycle Social Assessment) – analiza 
obejmująca aspekty społeczne.
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Rys. 1. Ocena cyklu życia 
i zarządzania środowiskiem 
w koncepcji zrównoważone-
go rozwoju [2]

W erze coraz większej świadomości społecznej co do kwestii 
zrównoważonego rozwoju na pierwszym planie przy projektowaniu 
i realizacji inwestycji budowlanych pojawia się analiza kosztu 
życia obiektu budowlanego. Bardzo dobrym przykładem są 
drogi betonowe. Przeprowadzenie analiz LCA, LCCA oraz wielu 
innych badań porównawczych pokazało znaczącą przewagę dróg 
betonowych nad tradycyjnymi technologiami.
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• LCCA (Life Cycle Cost Assessment) – analiza 
ekonomiczna oszacowująca koszty ponoszone 
w całym cyklu życia.

• LCC (Life Cycle Cost), zamiennie w literaturze 
nazywana jako WLC (Whole-Life-Cost), czyli 
analiza obejmująca koszty ponoszone w całym 
cyklu życia wraz z kosztami społecznymi i śro-
dowiskowymi.

Zazwyczaj termin LCCA implikuje, że koszty środo-
wiskowe nie są uwzględnione, podczas gdy podobna 
kalkulacja kosztów całego życia (WLC) lub po prostu 
analiza cyklu życia (LCA) na ogół obejmuje szerszy 
zakres, w tym koszty środowiskowe i społeczne.
Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest po-
sługiwanie się modelem LCCA, gdzie przeprowa-
dzana jest analiza ekonomiczna pokazująca efekt 
finansowy związany z wyborem danej technologii 
lub danego wyrobu w porównaniu do rozwiązania 
konkurencyjnego, np. droga z betonu cementowe-
go vs droga asfaltowa albo konstrukcja budynku 
wykonana w technologii mieszanej vs konstrukcja 
wykonana z prefabrykatów.
Coraz częściej przy ocenie cyklu życia konstruk-
cji czy też obiektu budowlanego pojawia się mo-
del Whole-Life-Cost (rys. 3), potocznie nazywany 
kosztem „cyklu życia”, który obejmuje:
• koszty projektowania i budowy
• koszty zakupu i instalacji
• koszty operacyjne
• koszty eksploatacji i utrzymania
• koszty zależne od okresu użyteczności
• koszty wpływu na środowisko (ślad węglowy, re-

cykling w obiegu zamkniętym)
• koszty, które zwykle są pomijane, takie jak te 

związane z czynnikami społecznymi.

KRYTERIUM CENY A CYKL ŻYCIA
W naszej polskiej rzeczywistości głównym, a bardzo 
często jedynym kryterium przy wyborze ofert było 
kryterium ceny realizacji zamówienia. Działo się to 
pomimo tego, że w Prawie zamówień publicznych 
była możliwość stosowania innych kryteriów wybo-
ru ofert obok kryterium cenowego. Wybór takiego 
podejścia najczęściej wynikał z faktu, że było to po 
prostu rozwiązanie najłatwiejsze do przeprowadze-
nia przetargu i jego późniejszego rozliczenia.
Ze względu na fakt, że często rozwiązania „najtań-
sze” na etapie zamówienia i zakupu w późniejszym 
czasie okazywały się niewystarczającej jakości, 
a w trakcie użytkowania generowały duże koszty 
dodatkowe, ustawodawca postanowił wprowadzić 
zmiany w przepisach, które zachęcałyby zamawia-
jącego do ustalania dodatkowych kryteriów przy 
zamówieniu.
W 2013 roku ciekawą analizę przeprowadził Ze-
spół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogo-
wych z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem 
profesora P. Radziszewskiego [4], na zlecenie 
GDDKiA.
Jednym z tematów analizy było: „Ekonomiczne 
i nowoczesne systemy budowy oraz organizacji 
inwestycji dróg i obiektów inżynierskich OB5”. 
W tym punkcie zapytano ankietowanych, czy teza, 
że wdrożona zostanie powszechnie zasada wyboru 
technologii na podstawie analizy całkowitych kosz-
tów budowy, eksploatacji i utrzymania z uwzględ-
nieniem kosztów społecznych (LCA) jest istotna. 

78% respondentów oceniło zagadnienie jako istot-
ne lub raczej istotne z punktu widzenia analizowa-
nego obszaru (rys. 4). Jednakże z drugiej strony dla 
34% badanych przewidywany okres realizacji tezy 
przypadnie na lata 2021-2030, a zaledwie 12% re-

Rys. 2. Cykl życia wyrobu 
budowlanego

Rys. 3. Koszt cyklu życia

Rys. 4. Ocena tezy dotyczą-
cej istotności zagadnienia 
LCA
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spondentów wskazało, że teza zostanie zrealizowana 
w perspektywie 2020 roku, natomiast 35% ankie-
towanych było bardziej pesymistycznych, wskazując 
perspektywę po 2030 roku. Niestety aż 14% bada-
nych wskazało, że teza się nie zrealizuje nigdy.
Jednak analizując najnowsze przepisy i dokumen-
ty techniczne dotyczące obiektów budowlanych 
w aspekcie temat kosztu cyklu życia, można od-
nieść wrażenie, że temat ten jednak będzie istotny 
w nadchodzącym cyklu budowlanym.
Ze względu na fakt, że często rozwiązania „naj-
tańsze” na etapie zamówienia i zakupu w póź-
niejszym czasie okazywały się niewystarczającej 
jakości, a w trakcie użytkowania generowały duże 
koszty dodatkowe, ustawodawca postanowił wpro-
wadzić zmiany w przepisach, które zachęcałyby 
zamawiającego do ustalania dodatkowych kryte-
riów przy zamówieniu. Pierwsza taka nowelizacja 
miała miejsce w 2014 roku, kiedy to ustawą z 29 
sierpnia 2014 roku zmieniło się Prawo zamówień 
publicznych poprzez wprowadzenie art. 91 ust. 2 
i 2a (Dz. U z 2014 r. poz. 1232) [5]. Z zapisu 
tych punktów wynikało, że wybór oferty jedynie 
na podstawie kryterium cenowego był możliwy 
wyłącznie w przypadku zamówień na stosunkowo 
proste dostawy/usługi o ustalonych standardach 
jakościowych. W przypadku bardziej skompliko-
wanych zamówień, zamawiający miał obowiązek 
stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. 
Zmiana ta niestety nie wprowadziła znaczących 
zmian w zamówieniach publicznych. Jak pokazał 
rok 2015 oprócz ceny, dodatkowymi kryteriami ja-
kie znajdowały się w zamówieniach, były [6]:
• termin realizacji/czas dostawy
• gwarancja/rękojmia
• warunki płatności.
Dlatego też ustawą z  22 czerwca 2016 roku 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) został zmieniony 
m.in. art. 91 ust 2 i 2a Prawa zamówień publicz-
nych [7], otrzymując brzmienie:
„2. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo 
cena lub koszt i  inne kryteria odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia…”. W tym punkcie usta-
wodawca zwraca szczególną uwagę na jakość, 
aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, aspekty 
innowacyjne, a więc mówi co prawda nie wprost, 
ale o składnikach analizy Whole-Life-Cost.
Wątpliwości co do kryteriów oceny uwzględnia-
jącej cykl życia nie pozostawiają już kolejne pod-
punkty ustawy: 
„2b. Zamawiający może ustalić stałą cenę lub 
koszt, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące 
lub właściwy organ określiły stałą cenę lub koszt. 
W takim przypadku ofertę wybiera się w oparciu 
o inne kryteria oceny ofert niż cena.
2c. Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem 
zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, do-
staw lub usług, które mają być zrealizowane w ra-
mach tego zamówienia, we wszystkich aspektach 
oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich 
cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania 
lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są 
istotną cechą przedmiotu zamówienia”.
Jakby nie patrzeć jest to krok w dobrym kierun-
ku, może obecnie jeszcze nie do końca wykorzy-
stywany przez zamawiających, ale krok po kroku 
powinniśmy dojść do tego, że rozwiązania najko-

rzystniejsze z punktu widzenia środowiskowego 
i finansowego w całym cyklu życia będą podstawo-
wym wyborem przy zamówieniach.
Utrzymując obrany wcześniej kurs w dniu 11 lipca 
2018 roku pojawiło się Rozporządzenie Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkula-
cji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu 
przedstawiania informacji o tych kosztach (poz. 
1357) [8]. Jest to dokument powiązany z art. 91 
ust. 7c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. W tym zaktualizowanym 
w 2018 roku dokumencie już wprost określany 
jest sposób kalkulacji kosztów życia dla budynku 
jako suma kosztów nabycia, użytkowania oraz 
utrzymania budynku, obliczona według wzoru:

Cg = Cn + Cuz + Cut
gdzie:
Cg – koszty cyklu życia budynku w 30-letnim okre-

sie życia budynku, zwanym dalej „okresem ob-
liczeniowym”

Cn – koszty nabycia
Cuz – koszty użytkowania
Cut – koszty utrzymania.

KONSTRUKCJE BETONOWE W INFRASTRUKTURZE
DROGOWEJ A CYKL ŻYCIA
Drogi betonowe są bardzo dobrym przykładem, 
gdzie przeprowadzenie analiz LCA, LCCA oraz 
wielu innych badań porównawczych z innymi roz-
wiązaniami pokazało ich znaczącą przewagę nad 
tradycyjnymi technologiami. 
Inwestorzy publiczni coraz częściej sięgają do ana-
liz LCA przy wyborze technologii wykonania, czy to 
drogi o najwyższym natężeniu ruchu czy to małej 
drogi lokalnej. Jednakże wciąż brakuje jednoznacz-
nych przepisów, czy też modeli obliczeniowych 
pozwalających do kryteriów oceny oferty przyjąć 
odpowiednie i jasne zapisy. 
Ciekawą formułą, wpisującą się także w  ana-
lizę kosztów życia w przypadku dróg, jest coraz 
powszechniejszy model „Utrzymaj Standard” sto-
sowany przez GDDKiA. Wykonawcy umów w ra-
mach utrzymania mają za zadanie przede wszyst-
kim utrzymać określony standard drogi krajowej, 
łącznie z bieżącymi naprawami małych uszkodzeń 
drogi (tzw. remonty cząstkowe), osiągać określone 
wskaźniki, z jakich będą rozliczani, oraz tak zarzą-
dzać swoją pracą, aby była ona efektywna. Zatem 
im lepiej określony LCA na początku inwestycji, 
tym łatwiej zarządzać i utrzymać właściwy stan-
dard drogi, optymalizując koszty.
W przypadku obiektów mostowych w opublikowa-
nym w 2019 roku Katalogu Typowych Konstrukcji 
Drogowych Obiektów Mostowych i Przepustów, 
a opracowanym na zlecenie GDDKiA przez Pro-
most Consulting, cały rozdział poświęcono LCCA 
[9], gdzie pokazany jest szacunek kosztów drogo-
wych obiektów mostowych w cyklu życia. Autorzy 
katalogu już na wstępie zaznaczają:
„Analiza LCCA (Life Cycle Cost Analysis) może 
być różnorodnie stosowana w procesie podejmo-
wania decyzji w dziedzinie infrastruktury mosto-
wej. Jednym z głównych sposobów wykorzystania 
LCCA jest ustalenie najbardziej efektywnego eko-
nomicznie wariantu przy budowie nowego obiektu. 
Drugim z typowych zastosowań jest opracowanie 
najkorzystniejszej ekonomicznie strategii utrzyma-
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niowej dzięki możliwości oszacowania i porów-
nania kosztów różnych działań podejmowanych 
w przyszłości – w cyklu życia obiektu.”
Proponowany jest także schemat całego procesu 
analizy LCCA obejmujący:
• zdefiniowanie różnych wariantów technicznych 

dla obiektu
• zdefiniowanie głównych parametrów ekonomicz-

nych – okresu analizy (cyklu życia), stopy dys-
kontowej, wskaźnika inflacji

• ustalenie terminów i zakresu głównych działań 
w cyklu życia obiektu (tzw. strategia utrzymanio-
wa)

• oszacowanie kosztów generowanych przez po-
szczególne działania w cyklu życia obiektu

• obliczenie kosztów całkowitych w cyklu życia 
obiektu

• wybór rodzaju analizy LCCA – deterministycznej 
lub probabilistycznej

• analiza wrażliwości dla uzyskanego wyniku
• analiza wyników końcowych i wnioski.

PODSUMOWANIE
W erze coraz większej świadomości społecznej co 
do kwestii zrównoważonego rozwoju na pierwszym 
planie przy projektowaniu i realizacji inwestycji bu-
dowlanych pojawia się analiza kosztu życia obiektu 
budowlanego. 
Obserwując uważnie ostatnie dwie dekady, można 
śmiało powiedzieć że nastąpiła pozytywna zmiana 
w świadomości, wiedzy i ustawodawstwie w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju jak i rozumieniu cyklu 
życia wyrobów. W ostatnich latach pojawiło się na-
prawdę wiele ciekawych, cennych i rzetelnie przy-
gotowanych opracowań dotyczących branży budow-
lanej, pokazujących zarówno analizy kosztowe, jak 
również i te, może nawet trudniejsze w odbiorze, bo 
pokazujące wpływ na środowisko i aspekty społecz-
ne. Została również wykonana ogromna praca nad 
uświadamianiem naszego społeczeństwa oraz osób 
mających realny wpływ na decyzje, jakie są podej-
mowane w naszym kraju, że zrównoważony rozwój 
i analiza całego cyklu życia mają sens zarówno 
ekonomiczny, jak również niosą ze sobą pozytywny 
wpływ na środowisko i aspekty społeczne.

Owocem tego są zmiany w ustawodawstwie, które 
z roku na rok coraz mocniej biorą te aspekty pod 
uwagę i z każdą nowelizacją bardziej uszczegóławia-
ją wymagania i oczekiwania wobec zamawiających. 
Możliwości ustawodawcze już są. Brakuje jeszcze 
dostępnych i łatwych w obsłudze narzędzi do prze-
prowadzania analiz cyklu życia. Potrzebne jest także 
przeświadczenie zamawiających, że takie podejście 
jest cenne dla wszystkich.
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