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Z ahamowanie szybko postępu-
jącej degradacji środowiska
naturalnego oraz ograniczone
zasoby naturalne są istotnymi

wyzwaniami współczesnego świata.
Pierwszy raz dane wskazujące na znisz-
czenie środowiska naturalnego i jego
niekorzystne konsekwencje zostały za-
prezentowane szerokiej opinii publicz-
nej w 1969 r. przez Sithu U Thanta – se-
kretarza generalnego ONZ [15]. Raport
wstrząsnął światem i uświadomił za-
grożenie, w następstwie czego w wielu
krajach powstały aktywnie działające
ruchy ekologiczne.

W II połowie XX w. istotną rolę
w kształtowaniu sposobu myślenia
o wzajemnych relacjach między społe-
czeństwem, gospodarką oraz zasobami
środowiska naturalnego odegrała kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju za-
kładająca, że na obecnym poziomie
cywilizacyjnym możliwe jest, aby po-

trzeby obecnego pokolenia mogły być
zaspokojone bez zmniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspoko-
jenie.

W następstwie działań Unii Europej-
skiej budownictwo stało się czołową
gałęzią gospodarki mającą wpływ na
oszczędność energii, wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych oraz mi-
nimalizację emisji gazów cieplarnia-
nych. W okresie obowiązywania Dyrek-
tywy 89/106/EWG nie istniały europej-
skie regulacje traktujące zrównoważone
budownictwo w sposób kompleksowy.
Z obecnej perspektywy wydaje się zdu-
miewające, że dopiero opublikowane
w 2011 r. rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
[13] (tzw. CPR) zmieniło sytuację,
wprowadzając obowiązujące we wszyst-
kich krajach UE nowe podstawowe wy-
maganie dotyczące zrównoważonego
wykorzystania zasobów naturalnych.
Zgodnie z zapisami CPR obiekty bu-
dowlane muszą być zaprojektowane,
wykonane i rozebrane w taki sposób,
aby wykorzystanie zasobów natural-

nych było zrównoważone i zapewnia-
ło: ponowne wykorzystanie lub recy-
kling obiektów budowlanych oraz
wchodzących w ich skład materiałów
i części po rozbiórce; trwałość obiek-
tów budowlanych; wykorzystanie
w budynkach surowców i materiałów
wtórnych przyjaznych środowisku.

Od 1 lipca 2013 r., tj. dnia obowią-
zywania wymagań CPR, konieczne jest
rozpatrywanie obiektów budowlanych
kompleksowo z jednoczesnym uwzględ-
nieniem wszystkich wymagań podsta-
wowych:

1) nośności i stateczności;
2) bezpieczeństwa pożarowego;
3) higieny, zdrowia i środowiska;
4) bezpieczeństwa użytkowania i do-

stępności obiektów;
5) ochrony przed hałasem;
6) oszczędności energii i izolacyjno-

ści cieplnej;
7) zrównoważonego wykorzystania

zasobów naturalnych.
O ile w przypadku pierwszych sze-

ściu wymagań podstawowych od lat do-
konywana jest ocena zgodności wyro-
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Streszczenie. W artykule przedstawiono oszacowanie oddzia-
ływań środowiskowych obliczonych z wykorzystaniem meto-
dy oceny cyklu życia (LCA) dla złożonego systemu izolacji
cieplnej ETICS. Analizie poddano wyniki uzyskane na podsta-
wie danych dotyczących produkcji w 2012 r. i w 2017 r. w pię-
ciu lokalizacjach produkcyjnych na terenie Polski. Cykl życia,
będący przedmiotem analizy, obejmował moduły od A1 do A3,
tj. od wydobycia surowców aż do gotowego wyrobu dostarczo-
nego do bramy fabryki. Porównanie wartości wskaźników cha-
rakterystyki środowiskowej badanych systemów ETICS wska-
zuje, że w rozpatrywanych pięciu latach nastąpiło zmniejsze-
nie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Słowa kluczowe: deklaracja środowiskowa wyrobu (EPD); sys-
tem ETICS; materiały termoizolacyjne; potencjał globalnego
ocieplenia; analiza cyklu życia.

Abstract. The paper presents the impact of the External Thermal
Insulation Composite System (ETICS) on the natural environ-
ment.Analysis of environmental impact factors was conducted ba-
sed on the life cycle assessment (LCA) methodology. Experimen-
tal results were obtained from the verified inventory data from the
production at five different locations, following the year 2012
and 2017, respectively. The life cycle analysis of the examined pro-
ducts covered modules from A1 to A3, i.e. from raw materials
extraction, up to the finished, packed product at the factory gate.
Results of the LCA showed that within the last five years, the ne-
gative impact of the ETICS system on the natural environment de-
creased significantly.
Keywords: Environmental Product Declaration (EPD); Exter-
nal Thermal Insulation Composite System (ETICS); thermal
insulation materials; Global Warming Potential; Life Cycle
Assessment.
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bów budowlanych przed ich wprowa-
dzeniem na rynek, to siódme dotyczące
zrównoważonego rozwoju jest prak-
tycznie nieobecne w wymaganiach.

Komisja Europejska w aktualnych
pracach nad dokumentem „Circular
Economy in the Construction Sector”
podkreśla wagę siódmego wymagania
podstawowego w gospodarce o obiegu
zamkniętym oraz konieczność uwzględ-
nienia go w specyfikacji technicznej
wyrobu. Prace Komisji mają zachęcić
państwa członkowskie, aby rozważyć
już istniejące normy, przede wszystkim
EN 15804 [4] do wykorzystania ich
w ocenie środowiskowej wyrobu.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej
wyrażają pogląd, że to Europejska
Organizacja ds. Ocen Technicznych
(EOTA) będzie prawdopodobnie lide-
rem rozwoju implementacji wymaga-
nia BWR7 do ocen technicznych wy-
robów budowlanych. Wzorcowa klau-
zula opracowana przez grupę PT 12,
działającą w ramach EOTA, dotycząca
implementacji informacji środowisko-
wej wyrobu, będzie miała zastosowanie
do wszystkich dokumentów EAD.

W latach 2017 – 2018 Komitet Tech-
niczny CEN/TC 350 ds. zrównoważo-
nego rozwoju współdziałał z Komis-
ją Europejską (DG Grow i DG ENV)
w zakresie znowelizowanego manda-
tu M/350. Komisja wprowadziła go
w celu wyrównania różnicy pomiędzy
metodą oceny śladu środowiskowego
wyrobu (PEF) i deklaracją środowisko-
wą III typu (EPD) na bazie normy
EN 15804 [4]. Celem działań CEN/TC 350
i KE jest wzmocnienie użyteczności
normy EN 15804 [4] na rynku wyro-
bów budowlanych. Efektem wspólnych
prac było opublikowanie w październi-
ku 2019 r. znowelizowanej normy
EN 15804. Dotychczas w CEN opubli-
kowano kilkanaście norm – wytycz-
nych ocen środowiskowych dotyczą-
cych wybranych grup wyrobów budow-
lanych [10].

Deklaracje środowiskowe wyrobu
(Environmental Product Declaration),
opracowane zgodnie z normą EN 15804
[4], to jedno z niewielu narzędzi wdra-
żania zasad zrównoważonego rozwoju
zgodnie z polityką Komisji Europejskiej
[14]. Można uznać je za podstawowe
narzędzie wdrażania zasad zrównowa-

żonego rozwoju, ale ponieważ są one
dobrowolne, nie są powszechne. Opra-
cowanie EPD polega na dokonaniu oce-
ny wyrobu przez określenie jego cha-
rakterystyki wyrażonej zbiorem odpo-
wiednio dobranych wskaźników, odno-
szących się do poszczególnych katego-
rii oddziaływania na środowisko lub
cech ekologicznych. Deklaracje środo-
wiskowe III typu (EPD) są tworzone
z uwzględnieniem wymagań norm:
PN-ISO 14025:2009 (Etykiety i deklara-
cje środowiskowe – Deklaracje środowi-
skowe III typu – Zasady i procedury
[12]) oraz EN 15804 (Zrównoważoność
obiektów budowlanych – Deklaracje
środowiskowe wyrobów – Podstawowe
zasady kategoryzacji wyrobów budow-
lanych [4]) po przeprowadzeniu oceny
cyklu życia (Life Cycle Assessment)
zgodnie z obowiązującymi zasadami ka-
tegorii produktów (Product Category
Rules). Deklaracje środowiskowe III
typu podlegają weryfikacji przez nieza-
leżną stronę trzecią, która ma wymaga-
ne kompetencje i wiedzę. Niezależnie
zweryfikowane deklaracje dostarczają
informacji dotyczących oddziaływań
i aspektów środowiskowych.

W styczniu 2019 r. dostępnych było
przeszło 6 tys. deklaracji środowisko-
wych wyrobów, wydanych przez róż-
nych operatorów programów EPD z ca-
łego świata, z czego najwięcej opubliko-
wano we Francji i Niemczech, odpo-
wiednio: 1362 i 1336 [1]. Polska z 69
deklaracjami środowiskowymi, wyda-
nymi przez Instytut Techniki Budowla-
nej, zajmuje 9. miejsce [7]. Deklaracje
środowiskowe III typu funkcjonują na
rynku od kilkunastu lat, w Niemczech
pierwsza została wydana w 2005 r. [8],
a w Polsce w 2012 r. [6].

Badania
Oszacowania oddziaływań środowi-

skowych dokonano z wykorzystaniem
metody LCA dla złożonego systemu
izolacji cieplnej opisanego w Aprobatach
Technicznych AT-15-9090/2014 [2] oraz
AT-15-9090/2016 [3]. System ten umoż-
liwia zastosowanie wielu wariantów
rozwiązań materiałowych. Analizie pod-
dano wyniki uzyskane dla jednego
z wariantów (identycznego jak w wer-
sjach AT z 2014 r. i 2016 r.), zawierają-
cego płyty z ekspandowanego polisty-

renu (EPS) o grubości 10 cm i akrylową
wyprawę tynkarską jako warstwę zew-
nętrzną. Na rysunku przedstawiono sche-
matycznie układ warstw złożonego syste-
mu izolacji cieplnej opisanego w [2, 3],
gdzie: (1) przegroda zewnętrzna (podło-
że); (2) zaprawa klejąca do mocowania
płyt styropianowych; (3) materiał ter-
moizolacyjny – EPS; (4) łączniki me-
chaniczne (jeśli są przewidziane);
(5) warstwa zbrojona (zaprawa kleją-
ca z zatopioną siatką zbrojącą); (6) pod-
kładowa masa tynkarska (jeśli jest wyma-
gana); (7) wyprawa tynkarska; (8) pre-
parat gruntujący (opcjonalnie); (9) de-
koracyjna powłoka malarska (opcjonal-
nie). Dane wykorzystane w obliczeniach
dotyczą 2012 r. (deklaracja wydana
w marcu 2014 r.) oraz 2017 r. (deklara-
cja wydana w marcu 2019 r.) i pięciu za-
kładów produkcyjnych zlokalizowa-
nych w Polsce (Bydgoszcz, Dąbrowa
Górnicza, Piotrków Trybunalski, Suwał-
ki i Zgierz), w których produkowane są
wyroby będące elementami badanego
systemu ociepleniowego.

Deklaracje środowiskowe III typu
(EPD) – wersje z 2014 r. i 2019 r. zosta-
ły opracowane zgodnie z EN 15804,
a ich treść zweryfikowano zgodnie
z normą ISO 14025. Cykl życia będący
przedmiotem analizy obejmował modu-
ły od A1 do A3, tj. od wydobycia surow-
ców aż do gotowego produktu dostar-
czonego do bramy fabryki. Ocena śro-
dowiskowa odnosi się do jednostki wy-
robu, jaką jest 1 m2 ocieplenia wykona-
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Układ warstw złożonego systemu izo-
lacji cieplnej według AT-15-9090/2014
i AT-15-9090/2016 (opis w tekście)
Layers arrangement in the ETICS sys-
tems as described in AT-15-9090/2014 and
AT-15-9090/2016 (description in text)
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nego przy użyciu złożonego systemu
ociepleń opisanego w [2, 3]. Oddziały-
wania i zużycie surowców w przypadku
każdego zakładu produkcyjnego i całej
produkcji zostały przyporządkowane
reprezentatywnym wyrobom przez za-
stosowanie zasad alokacji masowej,
tj. średniej ważonej masy danych wy-
robów. Oddziaływania w poszczegól-
nych lokalizacjach produkcyjnych zo-
stały zinwentaryzowane, przyporząd-
kowane i uwzględnione osobno w obli-
czeniach. Użyte w analizie dane środo-
wiskowe dotyczące surowców pocho-
dzą z weryfikowalnych źródeł (baz da-
nych), takich jak Ecoinvent, Ullmann’s,
Plastic-Europe, ITB-Data, SPC oraz
wybranych deklaracji środowisko-
wych III typu składowych złożonych
systemów ociepleń ETICS.

Wyniki badań
ETICS (ang. External Thermal Insu-

lation Composite System), znany wcze-
śniej w Polsce również pod nazwami
BSO lub metoda lekka mokra, jest obec-
nie najpopularniejszą, powszechnie sto-
sowaną technologią ocieplania budyn-
ków. Polski rynek ETICS szacowany
na ok. 40 mln m2/r. [9] należy do
czołowych w Europie. Producenci syste-
mów ociepleń stale unowocześniają wy-
roby, aby były one jak najbardziej trwa-
łe, funkcjonalne i estetyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, niezależnie czy wyrób wprowadzany
jest do obrotu w systemie unijnym
z oznakowaniem CE, czy w systemie
krajowym ze znakiem budowlanym B,
konieczna jest pozytywna ocena jego
właściwości użytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk [5, 7].

Jak już wspomniano, systemy ETICS
nie podlegają obligatoryjnej ocenie
w przypadku wymagania podstawowe-
go dotyczącego zrównoważonego wy-
korzystania zasobów naturalnych i do-
tychczas tylko dla relatywnie niewielkiej
ich liczby opracowane zostały deklaracje
środowiskowe EPD.

W artykule przedstawiamy charakte-
rystyki środowiskowe 1 m2 ocieplenia
wykonanego przy użyciu jednego z wa-
riantów systemu ETICS, wyspecyfiko-
wanego w AT-15-9090 jako układ z tyn-
kiem akrylowym i płytami styropiano-
wymi (EPS) o grubości 10 cm, na pod-

stawie danych zawartych w deklaracji
opublikowanej pierwszy raz w 2014 r.
i zweryfikowanych dla identycznego
układu w 2019 r. Uzyskane wartości
wskaźników charakterystyk środowi-
skowych zestawiono w tabeli 1.

Porównanie wskaźników charaktery-
styk środowiskowych modułów od A1
do A3 w przypadku systemów ETICS
na przestrzeni pięciu lat jest miarą
zmian, jakie zaszły w wydobyciu i pro-
dukcji różnych surowców (cement, pia-
sek, modyfikowane etery metylocelulo-
zy, redyspergowalne proszki polimero-
we, środki regulujące czas wiązania ce-
mentu, wypełniacze wapienne i dolomi-
towe, ale też wodne dyspersje polime-
rów, środki hydrofobowe, środki obni-
żające temperaturę tworzenia filmu,
środki biobójcze powłokowe oraz „in
can” i wiele innych), transporcie surow-
ców, opakowań i innych materiałów
niezbędnych do produkcji oraz samym

procesie wytwarzania wszystkich ele-
mentów składowych systemu ETICS,
w tym także materiału termoizolacyjne-
go. Zmianę wartości wskaźników cha-
rakterystyki środowiskowej w zakresie
modułów od A1 do A3 w odniesieniu
do 40 mln m2 ocieplenia ETICS przed-
stawiono w tabeli 2.

Wnioski
Porównanie wartości wskaźników

charakterystyki środowiskowej z 2019 r.
i 2014 r. w zakresie modułów A1 – A3,
ocieplenia wykonanego przy użyciu sys-
temu wyspecyfikowanego wAT-15-9090
dla układu z tynkami akrylowymi i pły-
tami styropianowymi (EPS) o grubości
10 cm wskazuje, że zmiany, jakie zaszły
w badanym okresie (5 lat), w większości
związane były ze zmniejszeniem nega-
tywnego wpływu na środowisko natural-
ne w zakresie takich wskaźników, jak:

1) potencjał globalnego ocieplenia;

Tabela 1. Charakterystyka środowiskowa 1 m2 ocieplenia wykonanego przy użyciu syste-
mu ETICS wyspecyfikowanego w AT-15-9090 dla układu z tynkami akrylowymi i płyta-
mi styropianowymi (EPS) o grubości 10 cm
Table 1. Environmental characteristics of 1 m2 ETICS system described in the National Tech-
nical Approval AT-15-9090, respectively, with 10 cm expanded polystyrene boards (EPS) and
acrylic renders

Wskaźnik
A1 – A3

2014 r. 2019 r.

Oddziaływanie środowiskowe – 1 m2

Potencjał globalnego ocieplenia, GWP [kg CO2 eq.] 1,32E+01 1,00E+01

Potencjał uszczuplenia stratosferycznej warstwy ozonowej, ODP [kg CFC 11 eq.] 1,44E-06 51,6E-06

Potencjał zakwaszenia gleby i wody, AP [kg SO2 eq.] 4,68E-02 3,16E-02

Potencjał eutrofizacji, EP [kg (PO4)
3- eq.] 4,90E-03 6,28E-03

Potencjał tworzenia ozonu troposferycznego, POCP [kg Ethene eq.] 3,20E-03 3,09E-03
Potencjał uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-pierwiastki) w przypadku
zasobów niekopalnych [kg Sb eq.] 14,00E-02 1,47E-02

Potencjał uszczuplenia (ADP-paliwa kopalne) w przypadku zasobów kopalnych [MJ] 2,04E+02 1,86E+02

Aspekty środowiskowe związane z zużyciem surowców – 1 m2

Całkowite zużycie zasobów odnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna
i zasoby energii pierwotnej stosowanej jako surowce) [MJ] 1,17E+00 8,64E+00

Całkowite zużycie zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna
i zasoby energii pierwotnej stosowanej jako surowce) [MJ] 2,27E+02 2,02E+02

Zużycie materiałów wtórnych [kg] 6,90E-01 2,51E-01

Zużycie odnawialnych paliw wtórnych [MJ] 1,83E+00 1,10E+00

Zużycie nieodnawialnych paliw wtórnych [MJ] 25,2E-01 8,01E-01

Inne aspekty środowiskowe związane z odpadami – 1 m2

Odpady niebezpieczne usunięte [kg] 3,00E-03 63,1E-03

Odpady zwykłe usunięte [kg] 10,8E-01 9,10E-01

Odpady radioaktywne usunięte [kg] 0 1,62E-03

Elementy do ponownego zastosowania [kg] 540E-04 1,62E-04

Materiały do recyklingu [kg] 1,00E-01 3,51E-01
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2) potencjał zakwaszenia gleby
i wody;

3) potencjał tworzenia ozonu tropo-
sferycznego;

4) potencjał uszczuplenia zasobów
abiotycznych (ADP-pierwiastki) w przy-
padku zasobów niekopalnych;

5) potencjał uszczuplenia (ADP-pali-
wa kopalne) w przypadku zasobów ko-
palnych;

6) całkowite zużycie zasobów nieod-
nawialnej energii pierwotnej (energia
pierwotna i zasoby energii pierwotnej
stosowanej jako surowce);

7) zużycie materiałów wtórnych;
8) zużycie nieodnawialnych paliw

wtórnych.
Zwiększenie całkowitego zużycia za-

sobów odnawialnej energii pierwotnej
(energia pierwotna i zasoby energii pier-
wotnej stosowanej jako surowce) przy
jednoczesnym spadku całkowitego zu-
życia zasobów nieodnawialnej energii
pierwotnej (energia pierwotna i zasoby
energii pierwotnej stosowanej jako su-
rowce) to bardzo pożądany trend,

podobnie jak zmniejszenie zużycia
paliw wtórnych. Jedynie w przypadku
dwóch wskaźników: potencjału uszczu-
plenia stratosferycznej warstwy ozono-
wej (ODP), określającego ilościowy
wpływ systemu ETICS na niszczenie
warstwy ozonowej oraz potencjału eu-
trofizacji (EP), określającego ilościowy
wpływ na proces gromadzenia się mate-
rii organicznej w wodach odnotowano
wzrost między produkcją w 2014 r.
i pięć lat później, wynikających przede
wszystkim z wprowadzenia zaostrzo-
nych zmian w metodyce obliczeniowej
wskaźników.

Zaprezentowane w artykule wyniki
obliczeń w niewielkim stopniu są do-
stępne dla konsumenta dokonujące-
go wyboru wyrobu budowlanego.
Uwzględniając jednak wagę problemów
związanych z wpływem działalności
człowieka na środowisko, wydaje się,
że sytuacja ta będzie musiała ulec zasad-
niczej zmianie. Wprowadzenie zasad-
niczych charakterystyk związanych
z oddziaływaniem na środowisko do

oceny właściwości użytkowych, to za-
danie wymagające szerokiej koordyna-
cji oraz aktywnego udziału wszystkich
uczestników europejskiego rynku bu-
dowlanego [11].
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Tabela 2. Zmiana wartości wskaźników charakterystyki środowiskowej w zakresie mo-
dułów od A1 do A3 dla 40 mln m2 ocieplenia wykonanego przy użyciu systemu ETICS
wyspecyfikowanego w AT-15-9090 dla układu z tynkami akrylowymi i płytami styropia-
nowymi (EPS) o grubości 10 cm w 2019 r. w stosunku do identycznego układu z 2014 r.
Table 2. The change of environmental characteristics factors across the module A1-A3 obta-
ined for 40 mil m2 of ETICS systems produced between the year 2014 and 2019 according to
the National Technical Approval AT-15-9090 with 10 cm expanded polystyrene boards (EPS)
used as thermal insulation material, and acrylic renders as a finishing layer

Wskaźnik A1 – A3
2019 – 2014

Zmiana potencjału globalnego ocieplenia, GWP [t CO2 eq.] -128 000

Zmiana potencjału uszczuplenia stratosferycznej warstwy ozonowej, ODP [t CFC 11 eq.] + 2

Zmiana potencjału zakwaszenia gleby i wody, AP [t SO2 eq.] - 608

Zmiana potencjału eutrofizacji, EP [t (PO4)
3- eq.] + 55,2

Zmiana potencjału tworzenia ozonu troposferycznego, POCP [t Ethene eq.] -4
Zmiana potencjału uszczuplenia zasobów abiotycznych (ADP-pierwiastki) w przypadku
zasobów niekopalnych [t Sb eq.] -5 012

Zmiana potencjału uszczuplenia (ADP-paliwa kopalne) w przypadku zasobów kopalnych [MJ] -720 000
Zmiana całkowitego zużycia zasobów odnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna
i zasoby energii pierwotnej stosowanej jako surowce) [GJ] + 298 800

Zmiana całkowitego zużycia zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej (energia pierwotna
i zasoby energii pierwotnej stosowanej jako surowce) [GJ] -1 000 000

Zmiana zużycia materiałów wtórnych [t] -17 560

Zmiana zużycia odnawialnych paliw wtórnych [GJ] -29 200

Zmiana zużycia nieodnawialnych paliw wtórnych [GJ] -68 760

Zmiana masy usuniętych odpadów niebezpiecznych [t] + 2 404

Zmiana masy usuniętych odpadów zwykłych [t] - 6 800

Zmiana masy usuniętych odpadów radioaktywnych [t] + 65

Zmiana masy elementów do ponownego zastosowania [t] - 2 153

Zmiana masy materiałów do recyklingu [t] + 10 040


