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Praca dotyczy aktualnych zagadnień wpływu opakowań na środowisko 

naturalne. Jej celem było wykonanie Analizy Cyklu Życia (LCA) czterech rodzajów 

toreb wielokrotnego użycia: 

 Torba bawełniana z nadrukiem wyprodukowana w 2009 roku na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska,  

 Torba z folii polietylenowej (PE-LD),  

 Torba z tkaniny polipropylenowej (PP), 

 Torba papierowa. 

Do oceny zostały wytypowane torby o zbliżonej nośności. Jednostką 

funkcjonalną służącą do efektywnego porównania różnych toreb było „przeniesienie 

5 kg zakupów na odległość 500 m”. Cykl życia wszystkich toreb został podzielony na 

etapy z uwzględnieniem elementów, z jakich były one wykonane. Założone zostały 

również sposoby postępowania z torbami po zużyciu biorąc pod uwagę źródła 

pochodzenia surowców do produkcji toreb, realia polskich warunków odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych. 

Analiza LCA została wykonana przy użyciu programu holenderskiej firmy Pre 

Consultants o nazwie SimaPro 7.1., który obecnie jest najlepszym narzędziem do 

przeprowadzania analiz LCA, w oparciu o PN-EN ISO 14040:2006 Zarządzanie 

środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura. 

W ramach pracy przeprowadzono badania ankietowe, które miały na celu 

określenie długości życia (na podstawie ilości rotacji) różnych toreb stosowanych na 

zakupy. Badanie przeprowadzono na terenie Warszawy na próbie losowej. 

Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące rodzajów używanych toreb 

oraz ilości ich rotacji do czasu zużycia (szacunkowo). W badaniu uczestniczyło 225 

osób. Na podstawie tych badań oszacowano ilość rotacji, jakim podlegają 

wytypowane do LCA torby oraz masy toreb w przeliczeniu na jedną rotację. W ocenie 

do obliczeń przyjęto trzy warianty ilości rotacji: zmniejszona dwukrotnie wartość 

średnia, wartość średnia, zwiększona dwukrotnie wartość średnia.  

Granice oceny zawarte zostały na uproszczonych drzewach procesów 

przedstawionych na schematach. Granice te zawierają cały cykl życia opakowania, 

łącznie z transportem ale nie obejmują cyklu życia zapakowanego produktu oraz 

wszelkich pozytywnych wpływów na środowisko związanych z recyklingiem 

materiałowym, gdyż żadna z ocenianych toreb nie była wyprodukowana z udziałem 

surowców wtórnych.  
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Dane zebrane od producentów wraz z danymi pochodzącymi z baz danych 

programu umożliwiły stworzenie modeli środowiskowych dla ocenianych toreb. 

Wynikiem tych modeli są listy wszystkich emisji w całym cyklu życia określonych 

toreb. Do interpretacji list emitowanych substancji chemicznych wybrano metodę 

„ekowskaźników 99”, która daje możliwość oceny poszczególnych kategorii wpływów 

środowiskowych: czynniki rakotwórcze, emisje związków organicznych, emisje 

związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy 

ozonowej, ekotoksyczność, zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, 

wykorzystanie surowców mineralnych, zużycie paliw kopalnych. Jednocześnie 

umożliwia przeliczenie wymienionych wpływów na następujące kategorie szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców kopalnych. 

Wykonane dla toreb wyniki oceny zostały przedstawione graficznie na 

wykresach słupkowych i poddane weryfikacji oraz interpretacji. 

Jak wynika z przeprowadzonej oceny największy wpływ na środowisko jest 

związany z cyklem życia torby papierowej. Wysoka wartość jest efektem małej ilości 

rotacji takiej torby i wpływu na środowisko dużych obszarów leśnych potrzebnych do 

uzyskania masy celulozowej przy uwzględnieniu czasu wzrostu drzew nadających się 

do przerobu. Wpływ ten można znacznie zmniejszyć przez działania konsumentów 

polegające na zwiększeniu liczby rotacji (czterokrotne użycie torby papierowej 

wywołuje podobny wpływ jak dla torby bawełnianej przy jej użyciu 76 razy). 

Oceniana torba bawełniana (rotacja 152) z uwagi na znaczną masę (gruba 

tkanina, wzmocnienia, zamek błyskawiczny, nici) w ocenie nie wypadła najlepiej, 

chociaż jej wpływ jest znacznie mniejszy niż papierowej. Wynika to z dużego wpływu 

na środowisko samej uprawy bawełny, dużej ilości wody potrzebnej do uprawy oraz 

środków ochrony roślin itp. Torba bawełniana jest porównywalna z torbą z folii 

polietylenowej używanej 4-5 razy. Natomiast jest ona bezkonkurencyjna, jeśli chodzi 

o ważny czynnik środowiskowy – zużycie paliw kopalnych. Wpływ środowiskowy w 

tej kategorii wynika z tego, że składa się ona z elementów z tworzywa sztucznego 

(wzmocnienia, zamek błyskawiczny, nici). 

W przeprowadzonej ocenie torba z folii polietylenowej wypadła dobrze. Jej 

wpływ na jakość ekosystemu jest znikomy, natomiast największy wpływ wynika ze 

zużycia paliw kopalnych. Dobra ocena jest wynikiem przyjętej, dosyć wysokiej 9-

krotnej średniej ilości rotacji, która to wartość została ustalona na podstawie badań 

ankietowych. Wpływ środowiskowy związany z cyklem życia torby polietylenowej jest 
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wrażliwy na ilość rotacji. Już przy czterech rotacjach staje się mniej korzystna niż 

bawełniana, a przy jednej rotacji (co często się zdarza z uwagi na rozdarcie folii 

podczas wkładania zakupów o ostrych krawędziach lub dużej masie), wynik dla tej 

torby jest najgorszy. 

Torba z tkaniny polipropylenowej wypadła w ocenie bardzo dobrze, Ta ocena 

jest wynikiem przyjętej, dosyć wysokiej 66-krotnej średniej ilości rotacji, która to 

wartość została ustalona na podstawie badań ankietowych. Podobnie, jak w 

przypadku innych toreb ilość rotacji wpływa na wynik LCA. Należy również 

podkreślić, że wytrzymałość torby z tkaniny polipropylenowej jest zdecydowanie 

niższa niż torby bawełnianej.  
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1.0. Wstęp  
Działalność organizacji ekologicznych, większa świadomość mieszkańców, 

wzrastające wymagania prawne, a przede wszystkim rozwój wiedzy o wpływie wielu 

wyrobów na stan środowiska doprowadziły do opracowania różnych metod ich oceny 

pod kątem zagrożeń środowiskowych. Przykładem metody skutecznie wdrażanej do 

praktyki przemysłowej, a mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu na 

środowisko, jest coraz szerzej stosowana LCA (ang. Life Cycle Assessment).  

Na początku lat 90. ubiegłego wieku zaczęto stosować termin „ocena cyklu 

życia”. Technika ta umożliwia prześledzenie całego cyklu życia wyrobu, od chwili 

jego wytworzenia aż do etapu odzysku lub unieszkodliwiania odpadu i wydaje się być 

naturalnym rozwinięciem zarówno strategii postępowania z odpadami, jak i systemu 

zarządzania środowiskowego. 

W ocenie cyklu życia LCA analizuje się zagrożenia środowiskowe związane z 

wyrobem w całym okresie jego życia „od kołyski po grób”. Wyrobem w technice LCA 

może być zarówno konkretny przedmiot, jak i cały proces produkcji lub usługa. LCA 

umożliwia ocenę aspektów i wpływów środowiskowych wynikających ze wszystkich 

etapów życia wyrobu, obejmujących [1]: wydobycie i przetwarzanie surowców, 

wytwarzanie (proces produkcji), dystrybucję, transport, użytkowanie, powtórne 

użycie, recykling lub inne metody odzysku odpadów, ostateczne unieszkodliwianie 

odpadów. 

Metoda LCA, ze względu na swój kompleksowy charakter, pozwala na 

zdefiniowanie, w jaki sposób efektywnie gospodarować zasobami zarówno pod 

względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Dlatego też stanowi potężne 

narzędzie w opracowywaniu sposobów redukcji konsumpcji surowców naturalnych i 

energii przy zachowaniu wystarczającej podaży dóbr i usług. Dodatkowo analiza 

metodą LCA dostarcza informacji pozwalających określić, czy dana technologia jest 

naprawdę bardziej czysta ekologicznie niż alternatywne [2]. Każdy wyrób oddziałuje 

na środowisko, a cykl życia większości jest długi i złożony. Dlatego celowe jest 

dążenie do zminimalizowania tych oddziaływań we wszystkich fazach cyklu jego 
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życia, a zwłaszcza w fazach, w których to oddziaływanie jest największe, oraz 

podejmowanie działań w tym zakresie w możliwie najbardziej efektywny sposób. 

Takie podejście powinno prowadzić także do redukcji kosztów wytwarzania, 

użytkowania i pozbywania się produktów oraz poprawy konkurencyjności 

przedsiębiorstw. Te aspekty stanowią przedmiot strategii wdrażania zintegrowanej 

polityki produktowej w Polsce [3], co ma doprowadzić w przyszłości do 

systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia produktu. 

Cyklem życia opakowań określa się kolejne, powiązane ze sobą procesy – 

począwszy od pobrania ze środowiska surowców do wytwarzania opakowań, 

poprzez fazę produkcji i dystrybucji, aż do etapu powstania odpadów 

opakowaniowych oraz procesów ich odzysku i/lub unieszkodliwiania. Schematycznie 

cykl życia opakowań przedstawiono na rys. 1.  

 
Rys. 1. Główne fazy cyklu życia opakowań z uwzględnieniem etapów, w których 

opakowanie należy rozpatrywać łącznie z towarem [4] 

Warto zwrócić uwagę, że cykl życia opakowań obejmuje fazy napełniania 

towarem (pakowania) oraz obrót towarowy, co prowadzi do powiązania opakowania 

z systemem logistycznym dystrybucji towaru (większość opakowań towarzyszy 

towarom przez pewne etapy ich obrotu) [5]. Z tego względu LCA wykonywana dla 

opakowań sprawia dodatkowe trudności. Opakowania w LCA powinny być oceniane 
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jako całość, przy uwzględnieniu wszystkich ich elementów, takich jak zamknięcia, 

etykiety itd. 

Z uwagi na złożoność kryteriów oceny oraz dużą liczbę potrzebnych do obliczeń 

danych obecnie do wykonywania LCA wykorzystuje się programy komputerowe. 

Najlepszym na rynku wydaje program SimaPro firmy Pre Consultants [6]. Istota tego 

programu polega na zewidencjonowaniu różnych kategorii potencjalnych wpływów 

środowiskowych spowodowanych przez wyrób lub proces, obejmujących zdrowie 

ludzkie, ekosystem i zubożenie zasobów naturalnych. W ramach tych kategorii 

wpływów można wymienić: czynniki rakotwórcze, zaburzenia oddychania wywołane 

udziałem emisji związków organicznych oraz nieorganicznych, zmiany klimatu, 

promieniowanie, warstwa ozonowa, toksyczność, zakwaszenie/eutrofizacja, 

wykorzystanie terenu, wydobycie surowców mineralnych oraz paliw kopalnych.  
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2.0. Cel pracy 
Na bazie nowych trendów w produkcji opakowań, związanych z wymaganiami 

ochrony środowiska, pojawiają się pewne nadużycia. Niektóre przedsiębiorstwa, w 

celach czysto komercyjnych, nanoszą na opakowaniach oznaczenia wykorzystujące 

motywy budzące skojarzenia ekologiczne lub wręcz nieprawdziwe znaki czy napisy, 

które w dość oczywisty sposób działają na podświadomość klientów. W natłoku 

różnych, często sprzecznych ze sobą informacji, trudno odróżnić rzetelną informację 

od chwytów marketingowych, a nawet świadomych nadużyć dobrej praktyki 

handlowej i produkcyjnej, mających na celu wprowadzenie w błąd konsumentów. 

Torba ekologiczna to modne i nośne hasło. Niestety określenie to jest 

nieprecyzyjne i często nadużywane dla celów marketingowych. W powszechnym 

mniemaniu za ekologiczną uważana jest torba wielokrotnego użytku. Ponieważ 

jednak torby te są produkowane z bardzo różnych materiałów – naturalnych (np. 

papieru, bawełny, lnu, juty) lub sztucznych (np. nylonu, polietylenu, polipropylenu) – 

trudno jest obiektywnie wskazać, które z nich są najlepsze. I właśnie na to pytanie 

chcemy odpowiedzieć przeprowadzając profesjonalną ocenę cyklu życia (LCA) toreb 

wielokrotnego użytku. Chcemy w ten sposób ułatwić wszystkim zainteresowanym 

podjęcie decyzji, która torba będzie najlepsza dla ich potrzeb, a przy tym będzie 

najmniej uciążliwa dla środowiska. 

 

3.0. Przedmiot pracy 
Przedmiotem niniejszej pracy była Analiza Cyklu Życia wykonana dla czterech 

wybranych w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą toreb wielokrotnego użytku (każda z 

innego rodzaju materiału). Wśród ocenianych toreb znajdowała się torba 

wyprodukowana w 2009 roku na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Szczegółowa 

charakterystyka toreb została uwzględniona w p. 5. 

 

4.0. Zakres 
Zakres pracy obejmował następujące etapy: 

a) określenie szczegółowego zakresu oceny, wybór toreb wielokrotnego użytku oraz 

ustalenia z producentami; 
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b) zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny, w tym badania 

ankietowe dotyczące średniej rotacji dla wytypowanych rodzajów toreb; 

c) przygotowanie i przeprowadzenie (na podstawie zebranych danych) obliczeń przy 

użyciu programu SimaPro 7.1; 

d) analiza i interpretacja wyników; 

e) opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej LCA. 

 

5.0. Założenia 
5.1. Rodzaje wytypowanych toreb 

Rodzaje toreb wielokrotnego użycia, które zostały wytypowane do 

przeprowadzenia LCA wymieniono poniżej i przedstawiono na zdjęciach fot.1-4: 

 Torba bawełniana z nadrukiem wyprodukowana w 2009 roku na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska, fot. 1.; 

 Torba z folii polietylenowej (PE-LD), fot. 1.; 

 Torba z tkaniny polipropylenowej (PP), fot. 3.; 

 Torba papierowa, fot. 4. 

 

 
Fot. 1. Torba bawełniana 
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Fot. 2. Torba z folii polietylenowej 

 

 
Fot. 3. Torba z tkaniny polipropylenowej 

 

 
Fot. 4. Torba papierowa 
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W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą do oceny zostały wytypowane torby o 

zbliżonej nośności. Jednostką funkcjonalną służącą do efektywnego porównania 

różnych toreb jest „przeniesienie 5 kg zakupów na odległość 500 m”. 

Cykl życia wszystkich toreb został podzielony na etapy z uwzględnieniem 

elementów, z jakich są one wykonane. Założone zostały również sposoby 

postępowania z torbami po zużyciu biorąc pod uwagę źródła pochodzenia surowców 

do produkcji toreb oraz realia polskich warunków odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów opakowaniowych. 

 Torba bawełniana z nadrukiem wyprodukowana w 2009 roku na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska, źródło pochodzenia surowców – surowce odnawialne, 
sposób postępowania po zużyciu: 

− 80 % składowisko odpadów (w tym 55 % masy torby uznano jako 

biodegradowalne), 

− 20 % inne wykorzystanie przez użytkowników (inne formy odzysku). 

 Torba z folii polietylenowej, źródło pochodzenia surowców – ropa naftowa, 

sposób postępowania po zużyciu: 

− 50 % recykling materiałowy, 

− 50 % składowisko odpadów. 

 Torba z tkaniny polipropylenowej, źródło pochodzenia surowców – ropa naftowa, 

sposób postępowania po zużyciu: 

− 50 % recykling materiałowy, 

− 50 % składowisko odpadów. 

 Torba papierowa, źródło pochodzenia surowców – surowce odnawialne, sposób 

postępowania po zużyciu: 

− 50 % recykling materiałowy, 

− 50 % składowisko odpadów. 

W LCA nie został uwzględniony nadruk na torbach, gdyż przedmiotem oceny 

była koncepcja torby jako opakowania wykonanego z określonego materiału, a nie 

torby jako nośnika reklamy. Proces nakładania farb oraz grubość nadruku może 

różnić się znacząco dla wytypowanych toreb. Wyłączenie nadruków z granic oceny 

LCA umożliwiło większą obiektywność wyników. 

Uproszczone drzewa procesów czterech toreb zamieszczono na schematach 1-

4. Uwzględniono na nich przyjęte do obliczeń LCA warianty rotacji. 
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5.2. Narzędzie do wykonania LCA 
Analiza LCA została wykonana przy użyciu programu holenderskiej firmy Pre 

Consultants o nazwie SimaPro 7.1, na który COBRO posiada pełną i nieograniczoną 

licencje. Jest to obecnie najlepsze narzędzie do przeprowadzania analiz LCA. 

Dodatkowo program SimaPro 7.1 posiada potężny silnik, na który składają się 

bardzo przydatne funkcje, takie jak: analiza scenariuszy, analiza niepewności, 

analiza Monte Carlo oraz bogate możliwości prezentacji wyników. Cała architektura 

programu została napisana w taki sposób, aby bardzo klarownie spełniać główną 

normę dotyczącą LCA - PN-EN ISO 14040:2006 Zarządzanie środowiskowe – 

Ocena cyklu życia – Zasady i struktura, a także innych norm dotyczących wykonania 

LCA dla opakowań: 

 PN-EN ISO 14044:2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia –

Wymagania i wytyczne; 

 CR 12340:1996 Packaging – Recommendations for conducting life-cycle 

inventory analysis of packaging systems; 

 CEN/TR 13910:2009 Packaging – Report on criteria and methodologies for life 

cycle analysis of packaging; 

 PN-EN ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne, 

 PN-EN ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Własne 

stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu); 

 PN-EN ISO 14024:1999 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Etykiety 

środowiskowe I typu. Zasady i procedury; 

 ISO 14025:2006. Environmental labels and declarations – Type III 

environmental declarations – Principles and procedures. 

Program SimaPro 7.1 posiada również wbudowaną bazę danych firmy 

Ecoinvent, na którą składa się bardzo duża ilość procesów oraz produktów 

skategoryzowanych geograficznie. Dla przykładu, baza danych zawiera wiele 

konkretnych emisji dotyczących wykorzystania i produkcji energii w Polsce. Program 

obsługuje mgr Grzegorz Ganczewski, który posiada certyfikat ukończenia kursu firmy 

Pre Consultants z zaawansowanej obsługi programu SimaPro 7. 

5.3. Ilość rotacji wytypowanych toreb na podstawie badań ankietowych 
W ramach zlecenia przeprowadzono badania ankietowe, które miały na celu 

określenie długości życia (na podstawie ilości rotacji) różnych toreb stosowanych na 
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zakupy. Badanie przeprowadzono w dniach 02-10.07.2010 r. na terenie Warszawy w 

Dzielnicy Mokotów (Sadyba) na próbie losowej. 

Badaniu ankietowemu poddane zostały osoby, które robiły zakupy na terenie 

Centrum Handlowego „Sadyba Best Mall” oraz „Bazaru SADYBA” znajdującego się 

na ul. Konstancińskiej. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące 

rodzajów używanych toreb oraz ilości ich rotacji do czasu zużycia (szacunkowo). W 

badaniu uczestniczyło 225 osób. Wybory respondentów zostały przedstawione w 

tabl. 1 oraz tabl. 2. Na podstawie tych badań oszacowano ilość rotacji, jakim 

podlegają wytypowane do LCA torby oraz masy toreb w przeliczeniu na jedną 

rotację. 

Tabela 1. 
Wybory respondentów dotyczące rodzajów używanych toreb 

Rodzaj 
Ilość respondentów 

używających 
wózka/torby 

Ilość 
respondentów 
używających 

wózka/torby w % 

Wózek na zakupy 25 11,1 

Torba kompostowalna 26 11,6 

Torba z materiału naturalnego (len, 
bawełna itp.) 17 7,5 

Torba z folii 
polietylenowej 

cienka 35 15,6 

gruba 27 12,0 

Torba z tkaniny z tworzywa 
sztucznego wielokrotnego użytku 47 20,9 

Torba degradowalna 18 8,0 

Torba papierowa 21 9,3 

Koszyk wiklinowy 9 4,0 

Razem 225 100 
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Jak obrazują zestawione w tabl. 1. dane, ponad 20 % badanych osób deklaruje 

używanie toreb wielokrotnego użycia z tkaniny z tworzywa sztucznego, prawie 16 % 

używa toreb jednorazowych z cienkich folii polietylenowych, a 12 % toreb z grubych 

folii polietylenowych, które można traktować jako wielokrotnego użycia. Ponad 11 % 

respondentów na zakupy przychodzi z wózkiem lub wykorzystuje torbę 

kompostowalną (badania ankietowe były prowadzone w pobliżu sklepu Carrefour, 

która to sieć handlowa wprowadziła torby kompostowalne). Torby papierowe stosuje 

ponad 9 % mieszkańców, torby z tkanin naturalnych jedynie ponad 7 %, a koszyk 

wiklinowy 4 %.  

Tabela 2. 
Wybory respondentów dotyczące ilości rotacji poszczególnych rodzajów toreb  

 
Rodzaj Ilość osób w % używających wózka/torby:  

1 raz  3 razy 5 razy 10 razy 30 razy 150 razy 300 razy 

Wózek na zakupy - 9 - - - 33 58 

Torba kompostowalna 34 25 41 - -  -  -  

Torba z materiału 
naturalnego (len, bawełna 
itp.) 

  12 5 10 17 15 41 

Torba z folii 
polietylenowej 

cienka 55 24 21 -  -  -  -  

gruba 10 18 41 16 15 -  -  

Torba z tkaniny z tworzywa 
sztucznego wielokrotnego 
użytku 

-  18 15 15 17 31 4 

Torba degradowalna 35 39 26 -  -  -  -  

Torba papierowa 76 10 14 -  -  -  -  

Koszyk wiklinowy -  -  10 -  -  35 55 

 



 14 

 

Tabela 3. 
Oszacowane na podstawie badań ankietowych ilości rotacji, jakim podlegają torby 

oraz masa torby w przeliczeniu na jedną rotację 

 Rodzaj torby 

Śr
ed

ni
a 

ro
ta

cj
a 

M
as

a 
to

rb
y 

[g
] 

M
as

a 
to

rb
y/

 
ilo

ść
 ro

ta
cj

i [
g]

 

Torba z tkaniny naturalnej 152,21 170 1,12 

Torba z folii polietylenowej (PE-LD) 8,79 25 2,84 

Torba z tkaniny polipropylenowej (PP) 66,39 80 1,21 

Torba papierowa 1,76 58 32,95 

 

Przyjęte do obliczeń LCA średnie wartości rotacji uzyskane w czasie niepełnych 

badań ankietowych należy traktować jako szacunkowe, odzwierciedlające długość 

życia poszczególnych rodzajów toreb w dużej aglomeracji miejskiej. Aby stwierdzić 

wpływ długości życia wszystkich toreb w LCA wykonano obliczenia dla kilku 

wariantów zmniejszając i zwiększając proporcjonalnie długość życia wszystkich 

toreb, co obrazują schematy uproszczonych drzew procesów. 
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6.0. Ocena Cyklu Życia 
6.1. Typ oceny 
Ocena wykonana w oparciu o normę PN-EN ISO 14040. 

6.2. Cel oceny 
Celem tej oceny jest zbadanie wpływu na środowisko toreb wielokrotnego użycia w 

całym ich cyklu życia, od momentu produkcji do procesów odzysku lub 

unieszkodliwienia. Badanie to obrazowo przedstawia wpływ, jaki na poszczególne 

kategorie środowiskowe posiadają konkretne torby i tym samym może służyć, jako 

poradnik dla konsumentów chcących przyczynić się do mniejszego zanieczyszczenia 

środowiska naturalnego. Wbrew pozorom w wielu przypadkach torby wielokrotnego 

użycia nie są prostym wyrobem wykonanym z jednego materiału. Często składają się 

z kilku elementów, które muszą być ze sobą połączone przy wykorzystaniu różnych 

procesów, takich jak: wycinanie, szycie itd. 

6.3. Przyczyny wykonania oceny 
Ministerstwo Środowiska planując promocję postaw ekologicznych wśród 

społeczeństwa i konsumentów zleciło produkcję bawełnianych toreb wielokrotnego 

użycia. Następnym etapem promocji toreb przez Ministerstwo ma być publikacja 

oceny porównawczej toreb wielokrotnego użycia, ilustrująca wpływ poszczególnych 

rodzajów toreb na środowisko, co może ułatwić wybory konsumentów. Może być 

również podstawą do działalności edukacyjnej ukazując działania sprzyjające 

ochronie środowiska, na przykład wielokrotne użycie. 

6.4. Zamawiający ocenę 
Ministerstwo Środowiska 

6.5. Wykonawcy oceny 
Pracownicy Działu Ekologii Opakowań w Centralnym Ośrodku Badawczo-

Rozwojowym Opakowań 

6.5. Zainteresowani oceną 
Ministerstwo Środowiska, krajowe instytucje zajmujące się promowaniem zachować 

sprzyjających ochronie środowiska, użytkownicy toreb, producenci toreb oraz ich 

elementów toreb, społeczeństwo. 
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6.6. Granice systemu 
Zgodnie z wytycznymi raportu CEN/TR 13910:2009 Packaging – Report on criteria 

and methodologies for life cycle analysis of packaging, granice systemu oceny 

zawierają cały cykl życia opakowania, ale nie obejmują cyklu życia zapakowanego 

produktu oraz wszelkich pozytywnych wpływów na środowisko związanych z 

recyklingiem materiałowym, gdyż żadna z ocenianych toreb nie była wyprodukowana 

z udziałem surowców wtórnych. Jak uwidoczniono na schematach 1-4. w granicach 

systemu zawarty jest transport wynikający z cyklu życia każdej torby. 

6.7. Jednostka funkcjonalna 
Jednostką funkcjonalną w ocenie jest „jedno przeniesienie określonej masy zakupów 

na założoną odległość”. Wartości masy i odległości zostały założona na podstawie 

danych empirycznych, z których wynika, że średnia akceptowana nośność 

wybranych toreb wynosi około 5 kg, a średni dystans około 500 metrów. Z uwagi na 

konieczność wykorzystania w ocenie jednostek układu SI do określenia wartości 

jednostki funkcjonalnej, wykorzystano masę torby w gramach podzielną przez ilość 

średnich rotacji uzyskaną w ramach badań ankietowych (tabl. 3). W praktyce 

oznacza to: ile gram torby zabieramy na jednokrotne zakupy. Dla wybranych toreb 

wartości te zestawiono poniżej: 

 Torba z tkaniny naturalnej – 1,12 g; 

 Torba z folii polietylenowej (PE-LD) – 2,84 g; 

 Torba z tkaniny polipropylenowej (PP) – 1,21 g; 

 Torba papierowa – 32,95 g. 

6.8. Scenariusze alternatywne 
Ponieważ przyjęte średnie wartości rotacji uzyskane w badaniach ankietowych 

odzwierciedlają uproszczoną rzeczywistość długości życia poszczególnych rodzajów 

toreb na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej, w ocenie dla niektórych wykresów, 

przyjęto trzy warianty ilości rotacji: I – zmniejszona dwukrotnie wartość średnia, II – 

wartość średnia, III –zwiększona dwukrotnie wartość średnia. Dla poszczególnych 

toreb warianty rotacji były następujące: 

 Torba z tkaniny naturalnej: wariant 76,11; wariant 152,21; wariant 304,42; 

 Torba z folii polietylenowej (PE-LD): wariant 4, 39; wariant 8,79; wariant 17,58; 

 Torba z tkaniny polipropylenowej (PP): wariant 33,20; wariant 66,39; wariant 

132,78; 
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 Torba papierowa wariant 0,88; wariant 1,76; wariant 3,52. 

W celu bardziej czytelnego przedstawienia wyników na wykresach warianty te 

podano w liczbach całkowitych. 

 

7.0. Wyniki i interpretacja 
Dane zebrane od producentów (załącznik) łącznie z danymi pochodzącymi z 

baz danych umożliwiły stworzenie modeli środowiskowych dla ocenianych toreb. 

Wynikiem tych modeli są listy wszystkich emisji w całym cyklu życia określonych 

toreb. Do interpretacji list emitowanych substancji chemicznych wybrano metodę 

„ekowskaźników 99” opracowaną przez ekspertów holenderskich, która daje 

możliwość oceny poszczególnych kategorii wpływów środowiskowych: czynniki 

rakotwórcze, emisje związków organicznych, emisje związków nieorganicznych, 

zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy ozonowej, ekotoksyczność, 

zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców 

mineralnych, zużycie paliw kopalnych. Jednocześnie umożliwia przeliczenie 

wymienionych wpływów na kategorie szkód środowiskowych, zgodnie z poniższym 

schematem. 

 

 

czynniki rakotwórcze 

emisje związków organicznych 

emisje związków nieorganicznych 

zmiany klimatu 

promieniowanie 

zniszczenia warstwy ozonowej 

 

ekotoksyczność 

zakwaszenie/eutrofizacja 

wykorzystanie terenu 

 

wykorzystanie surowców mineralnych 

zużycie paliw 

 

życie ludzkie 

jakość ekosystemu 

zużycie surowców 
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Dlatego metoda „ekowskaźników 99” wykorzystana do oceny toreb i wariantów 

ich rotacji dała możliwość zgrupowania podobnych wpływów w trzech głównych 

kategoriach szkód środowiskowych. Kategorie te to: szkody związane z życiem 

ludzkim, mierzone jednostką DALY (Disability Adjusted Life-Years), szkody 

pogorszające jakość ekosystemu, mierzone poprzez liczbę gatunków zwierząt lub 

roślin zanikających na wyznaczonym obszarze w ciągu określonego czasu. Trzecim 

wskaźnikiem są szkody w zasobach surowcowych, mierzone poprzez dodatkową 

ilość energii, potrzebną do zrekompensowania w przyszłości powstałego ubytku. 

Metoda „ekowskaźników 99” ma również tę dodatkowa zaletę, że jest 

przystosowana do uśrednionych warunków europejskich (w tym Polski). Może ona 

również przeliczać wyniki wg trzech różnych światopoglądów: indywidualisty, 

hierarchisty, egalitarysty. W przypadku oceny wykonywanej dla toreb najbardziej 

odpowiedni wydaje się być typ hierarchisty (światopogląd zrównoważony) i ten typ 

przyjęto do obliczeń. 

Wykonane dla toreb wyniki oceny zostały przedstawione graficznie na wykresach 

słupkowych o nr 1-14. Im wyższy wynik wpływów/szkód środowiskowych, tym wyższy 

słupek na wykresie. 

 Wykres 1. przedstawia porównanie toreb pod kątem różnych kategorii wpływów 

środowiskowych: czynniki rakotwórcze, emisje związków organicznych emisje 

związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy 

ozonowej, ekotoksyczność, zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, 

wykorzystanie surowców mineralnych, zużycie paliw kopalnych (dla wariantu 

średnich rotacji). Wpływ środowiskowy został wyrażony w %, najwyższa wartość 

wpływu w danej kategorii przedstawiona jako 100 %. 

 Wykres 2. przedstawia porównanie toreb pod kątem różnych kategorii wpływów 

środowiskowych: czynniki rakotwórcze, emisje związków organicznych emisje 

związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy 

ozonowej, ekotoksyczność, zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, 

wykorzystanie surowców mineralnych, zużycie paliw kopalnych (dla wariantu 

średnich rotacji). Wpływ środowiskowy przedstawiony został w sposób punktowy 

– średnia ważona wartości kategorii wpływu dla metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 3. porównuje torby pod kątem trzech kategorii szkód środowiskowych: 

życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców. Szkody środowiskowe 
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zostały wyrażone w %, najwyższa wartość szkody w danej kategorii 

przedstawiona jako 100 %. 

 Wykres 4. porównuje oceniane torby pod kątem trzech skumulowanych kategorii 

szkód środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców przy 

uwzględnieniu dodatkowo torby polietylenowej jednorazowego użycia. Szkody 

środowiskowe przedstawione zostały w sposób punktowy – średnia ważona 

wartości kategorii szkód dla metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 5. porównuje torby bawełniane z torbami z folii polietylenowej (PE-LD) dla 

trzech przyjętych wariantów rotacji wg kategorii szkód środowiskowych: życie 

ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców. Szkody środowiskowe 

przedstawione zostały w sposób punktowy – średnia ważona wartości kategorii 

szkód dla metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 6. porównuje torby bawełniane z torbami papierowymi dla trzech 

przyjętych wariantów rotacji wg kategorii szkód środowiskowych: życie ludzkie, 

jakość ekosystemu, zużycie surowców. Szkody środowiskowe przedstawione 

zostały w sposób punktowy – średnia ważona wartości kategorii szkód dla 

metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 7. porównuje torby bawełniane z torbami z tkaniny polipropylenowej dla 

trzech przyjętych wariantów rotacji. Szkody środowiskowe przedstawione zostały 

w sposób punktowy – średnia ważona wartości kategorii szkód dla metody 

„ekowskaźników 99”. 

 Wykres 8. porównuje torby bawełniane dla różnych wariantów rotacji z torbą 

jednorazowego użycia z folii polietylenowej wg kategorii szkód środowiskowych: 

życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców. Szkody środowiskowe 

przedstawione zostały w sposób punktowy – średnia ważona wartości kategorii 

szkód dla metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 9. zawiera zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów 

cyklu życia torby bawełnianej. Wynik został przedstawiony w %. 

 Wykres 10. zawiera zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska 

procesów cyklu życia torby z folii polietylenowej (PE-LD). Wynik został 

przedstawiony w %. 

 Wykres 11. zawiera zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska 

procesów cyklu życia torby papierowej. Wynik został przedstawiony w %. 
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 Wykres 12. zawiera zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska 

procesów cyklu życia torby z tkaniny polipropylenowej. Wynik został 

przedstawiony w %. 

 Wykres13. zawiera porównanie wszystkich ocenianych toreb dla trzech wariantów 

rotacji oraz jednorazowej torby polietylenowej (wg kategorii szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców). Szkody 

środowiskowe przedstawione zostały w sposób punktowy – średnia ważona 

wartości kategorii szkód dla metody „ekowskaźników 99”. 

 Wykres 14. zawiera porównanie wszystkich ocenianych toreb dla trzech 

wariantów ich rotacji z jednorazową torbą polietylenową (wg kategorii szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców). 

Porównanie to wykonane zostało metodą ReCiPe w celu weryfikacji metody 

„ekowskaźników 99” i sprawdzenia, czy wyniki uzyskane dwiema metodami są 

porównywalne. Szkody środowiskowe przedstawione zostały w sposób punktowy 

– średnia ważona wartości kategorii szkód dla metody. 
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Wykres 1.  
Porównanie toreb pod kątem różnych kategorii wpływów środowiskowych: czynniki rakotwórcze, emisje związków organicznych 

emisje związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy ozonowej, ekotoksyczność, 

zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców mineralnych, zużycie paliw kopalnych (dla wariantu 

średnich rotacji) 
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Wykres 2.  
Porównanie toreb pod kątem różnych kategorii wpływów środowiskowych: czynniki rakotwórcze, emisje związków organicznych 

emisje związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy ozonowej, ekotoksyczność, 

zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, wykorzystanie surowców mineralnych, zużycie paliw kopalnych (dla wariantu 

średnich rotacji).  
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Wykres 3.  
Porównanie toreb pod kątem trzech kategorii szkód środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców 
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Wykres 4. 
Porównanie ocenianych toreb pod kątem trzech skumulowane kategorii szkód środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, 

zużycie surowców przy uwzględnieniu dodatkowo torby polietylenowej jednorazowego użycia  
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Wykres 5.  
Porównanie torby bawełnianej z torbami z folii polietylenowej (PE-LD) dla trzech przyjętych wariantów rotacji wg kategorii szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców 
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Wykres 6.  
Porównanie torby bawełnianej z torbami papierowymi dla trzech przyjętych wariantów rotacji wg kategorii szkód środowiskowych: 

życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców 
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Wykres 7.  
Porównanie torby bawełnianej z torbami z tkaniny polipropylenowej dla trzech przyjętych wariantów rotacji  
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Wykres 8.  
Porównanie torby bawełnianej dla różnych wariantów rotacji z torbą jednorazowego użycia z folii polietylenowej 
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Wykres 9.  
Zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów cyklu życia torby bawełnianej 
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Wykres 10.  
Zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów cyklu życia torby z folii polietylenowej (PE-LD) 
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Wykres 11.  
Zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów cyklu życia torby papierowej 
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Wykres 12.  
Zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów cyklu życia torby z tkaniny polipropylenowej 
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Wykres13.  
Porównanie wszystkich ocenianych toreb dla trzech wariantów rotacji oraz jednorazowej torby polietylenowej (wg kategorii szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców) 
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Wykres 14.  
Porównanie wszystkich ocenianych toreb dla trzech wariantów rotacji oraz jednorazowej torby polietylenowej (wg kategorii szkód 

środowiskowych: życie ludzkie, jakość ekosystemu, zużycie surowców) wykonane metodą ReCiPe  
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Jak wskazuje wykres 1., największy wpływ środowiskowy (dla średnich ilości 

rotacji uzyskanych w badaniach ankietowych) we wszystkich kategoriach wykazuje 

torba papierowa, co wynika głównie z technologii produkcji papieru (kraft) i niewielkiej 

ilości rotacji. W porównaniu z torbami z tworzywa sztucznego torba bawełniana, 

wykazuje większy wpływ środowiskowy w kategorii: czynniki rakotwórcze, emisje 

związków nieorganicznych, zmiany klimatu, promieniowanie, zniszczenia warstwy 

ozonowej, ekotoksyczność, zakwaszenie/eutrofizacja, wykorzystanie terenu, 

wykorzystanie surowców mineralnych. Natomiast w kategorii zużycie paliw kopalnych 

dla torby bawełnianej wpływ jest najmniejszy ze wszystkich ocenianych toreb. 

Wykres 2. przedstawia porównanie toreb pod kątem różnych kategorii wpływów 

środowiskowych z którego wynika, że najwyższa wartość dotyczy kategorii 

wykorzystanie terenu dla torby papierowej. 

Jak wykazuje wykres 3., największe wartości (dla średnich ilości rotacji) we 

wszystkich kategoriach szkód środowiskowych uzyskano dla torby papierowej. Dla 

bawełnianej duże wartości dotyczą szkód w zakresie jakości ekosystemu oraz 

zdrowia ludzkiego (wyższe niż dla torby z folii polietylenowej i torby z tkaniny 

polipropylenowej). Natomiast w kategorii zużycie surowców kopalnych wynik jest 

niższy w porównaniu z innymi torbami. 

Z zestawienia zamieszczonego na wykresie 4. wynika, że największe wartości 

skumulowanych szkód środowiskowych dotyczą torby papierowej, są one większe 

niż te uzyskane dla torby jednorazowego użycia z folii polietylenowej. Następna w 

kolejności jest torba bawełniana, potem torba z folii polietylenowej, a na końcu 

(najmniejsze szkody ) torba z tkaniny polipropylenowej.  

Ciekawe dane zestawione zostały na wykresach 5-7. Dokonano na nich 

porównania torby bawełnianej dla trzech wariantów rotacji, kolejno z torbą z folii 

polietylenowej, papierową oraz z tkaniny polipropylenowej, również dla trzech 

wariantów rotacji. Okazuje się, że szkody środowiskowe w cyklu życia torby 

bawełnianej używanej 304 razy są podobne, jak torby z folii polietylenowej używanej 

9 krotnie i torby z tkaniny polipropylenowej używanej 33 razy. Szkody środowiskowe 

w cyklu życia torby bawełnianej używanej 76 razy są podobne, jak torby papierowej 

używanej 4 krotnie.  
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Porównanie torby bawełnianej dla trzech wariantów rotacji z torbą jednorazową 

z folii polietylenowej zamieszczono na wykresie 8. Torba jednorazowa wywołuje 

większe szkody środowiskowe we wszystkich kategoriach, niż torba bawełniana dla 

trzech wariantów rotacji.  

Zestawienie najbardziej znaczących dla środowiska procesów w cyklu życia 

wszystkich ocenianych toreb zamieszczono na wykresach 9-12. Dla torby 

bawełnianej są to: procesy związane uprawą i zbiorem bawełny oraz energia 

wykorzystywana ze spalania węgla w elektrowniach w procesach przetwarzania 

bawełny. Dla torby z folii polietylenowej 80 % wpływów wynika z produkcji granulatu 

polietylenowego w procesach przetwórstwa ropy naftowej. Dla torby papierowej 

procesy związane z uprawami leśnymi (produkcja papieru kraft jest dopiero na 

drugim miejscu). Dla torby z tkaniny polipropylenowej to produkcja tkaniny przy 

uwzględnieniu produkcji granulatu. 

Zbiorcze zestawienie wartości trzech kategorii szkód środowiskowych dla 

wszystkich ocenianych toreb (trzy warianty rotacji) zestawiono na wykresie 13. W 

celu weryfikacji metody „ekowskaźników 99”, na wykresie 14., takie samo 

zestawienie wykonano metodą ReCiPe (metoda, która zawiera podobne kategorie 

wpływów). Wyniki uzyskane dwiema metodami są porównywalne (podobne 

proporcje, chociaż nieco wyższe wyniki metodą ReCiPe). 
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8.0. Podsumowanie 
Jak wynika z przeprowadzonej oceny największy wpływ na środowisko jest 

związany z cyklem życia torby papierowej. Wysoka wartość jest efektem małej ilości 

rotacji takiej torby i wpływu na środowisko dużych obszarów leśnych potrzebnych do 

uzyskania masy celulozowej przy uwzględnieniu czasu wzrostu drzew nadających się 

do przerobu. 

Wpływ ten można znacznie zmniejszyć przez działania konsumentów 

polegające na zwiększeniu liczby rotacji. Wykres 6. pokazuje, że czterokrotne użycie 

torby papierowej wywołuje podobny wpływ jak dla torby bawełnianej przy jej użyciu 

76 razy. 

Oceniana torba bawełniana (rotacja 152) z uwagi na znaczną masę (gruba 

tkanina, wzmocnienia, zamek błyskawiczny, nici) w ocenie nie wypadła najlepiej, 

chociaż jej wpływ jest znacznie mniejszy niż papierowej. Wynika to z dużego wpływu 

na środowisko samej uprawy bawełny, dużej ilości wody potrzebnej do uprawy oraz 

środków ochrony roślin itp. 

Torba bawełniana jest porównywalna z torbą z folii polietylenowej używanej 4-5 

razy. Natomiast jest ona bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o ważny czynnik 

środowiskowy – zużycie paliw kopalnych. Wpływ środowiskowy w tej kategorii wynika 

z tego, że składa się ona z elementów z tworzywa sztucznego (wzmocnienia, zamek 

błyskawiczny, nici). 

W przeprowadzonej ocenie torba z folii polietylenowej wypadła dobrze. Jej 

wpływ na jakość ekosystemu jest znikomy, natomiast największy wpływ wynika ze 

zużycia paliw kopalnych. Dobra ocena jest wynikiem przyjętej, dosyć wysokiej 9-

krotnej średniej ilości rotacji, która to wartość została ustalona na podstawie badań 

ankietowych. Wpływ środowiskowy związany z cyklem życia torby polietylenowej jest 

wrażliwy na ilość rotacji. Już przy czterech rotacjach staje się mniej korzystna niż 

bawełniana, a przy jednej rotacji (co często się zdarza z uwagi na rozdarcie folii 

podczas wkładania zakupów o ostrych krawędziach lub dużej masie), wynik dla tej 

torby jest najgorszy. 

Torba z tkaniny polipropylenowej wypadła w ocenie bardzo dobrze, Ta ocena 

jest wynikiem przyjętej, dosyć wysokiej 66-krotnej średniej ilości rotacji, która to 

wartość została ustalona na podstawie badań ankietowych. Podobnie, jak w 
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przypadku innych toreb ilość rotacji wpływa na wynik LCA. Należy również 

podkreślić, że wytrzymałość torby z tkaniny polipropylenowej jest zdecydowanie 

niższa niż torby bawełnianej.  
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Załącznik 
1. Torby bawełniane 
Szycie toreb: 
4 Work – Eco Bag 
ul. Gdańska 2 
83-000 Pruszcz Gdański 
tel. +48 58 773 01 60 
kom 888 245 176 
Produkcja nici:  
Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o. 
Łochowska 4,  66-100 Sulechów 
Zamek błyskawiczny: 
ALPHA P.Z. 
ul. Balicka 182, 30-149 Kraków 
tel: +48 12 639 09 00  
fax: +48 12 637 89 76 
Adres zakładu:  
43-400 Cieszyn, ul. Ks. Janusza 6 
Tel.: +48 33 852 35 73 
Fax: +48 33 852 35 74  
 
2. Torby papierowe 
BELLERPACK BELLERDRUK Sp. z o.o. 
Niklowa 4, 85-453 Bydgoszcz 
tel. +48 52 373 11 81; +48 519 347 813 
fax +48 52 379 33 40; + 48 52 370 69 26 
AP HOLDING Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Konduktorska 39 B - C 
40-155 Katowice 
 tel.: +48 32 781 21 30  
 fax: +48 32 781 21 32 
 tel.: +48 606 953 200 +48 606 953 200 
 
3. Torby PP 
FRASPO 
Białków 44, 55-330 Miękinia 
tel.:   +48 71 396 79 51 
fax:   +48 71 707 14 59 
gsm: +48 507 749 669 
AGROSAK S.A. 
ul. Kilińskiego 228, 93-124 Łódź 
TEL. +48 42 671 83 26 
tel. +48 42 671 83 04 
 
4. Torby PE 
MARCATO Sp. z o.o. 
Rzakta 82 
05-408 Glinianka 
tel.: +48 22 789 97 80 
fax: +48 22 789 99 86 
tel. kom. +48 660 517 192 
 


	Synteza pracy
	Zakład Ekologii Opakowań
	Synteza pracy
	Departament Edukacji Ekologicznej
	Ministerstwo Środowiska
	Warszawa, 22.07.2010 r.


	LCA_MS
	Zakład Ekologii Opakowań
	Departament Edukacji Ekologicznej
	Ministerstwo Środowiska
	Warszawa, 22.07.2010 r.
	Spis treści

	1.0. Wstęp
	2.0. Cel pracy
	3.0. Przedmiot pracy
	4.0. Zakres
	5.0. Założenia
	5.1. Rodzaje wytypowanych toreb
	5.2. Narzędzie do wykonania LCA
	5.3. Ilość rotacji wytypowanych toreb na podstawie badań ankietowych

	 Rodzaj torby
	6.0. Ocena Cyklu Życia
	6.1. Typ oceny
	6.2. Cel oceny
	6.3. Przyczyny wykonania oceny
	6.4. Zamawiający ocenę
	6.5. Wykonawcy oceny
	6.5. Zainteresowani oceną
	6.6. Granice systemu
	6.8. Scenariusze alternatywne

	7.0. Wyniki i interpretacja
	8.0. Podsumowanie
	9.0. Literatura
	Załącznik


