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Life CycleAssessment (LCA) jest rozumiana jako pełna i 
precyzyjnaanaliza wpływów środowiskowych danegoproduk-
tu na środowisko naturalne w trakcie jego pełnego cyklu życia. 
W swoich założeniach nie analizuje kwestii ekonomicznych 
ani społecznych. Ogranicza tomożliwość szerokiego zastoso-
wania tej techniki w procesie podejmowania decyzji. Brak jest 
w niej analizy kosztów oraz rachunku efektywności. Zaleca 
się zatem uzupełnienie jej o analizę kosztów w ramach śro-
dowiskowego rachunku kosztów cyklu życia (Environmental 
Life CycleCosting– ELCC), co przełoży się rozpoznanie relacji 
występujących między potencjalnym wpływem na środowi-
sko danego produktu a związanymi z nim kosztami. Niniejszy 
artykuł ma na celu zaprezentowanie wyników badań ankieto-
wych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska związanych 
z wykorzystaniem rachunku ELCC.

Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia to najogólniej 
rzecz mówiąc zestawienie wszystkich kosztów związanych z 
cyklem życia produktu, które są ponoszone bezpośrednio 
przez jeden lub więcej podmiotów w tymże cyklu (np. do-
stawcę, producenta,  konsumenta etc.). Jako uzasadnienie sto-
sowania rachunku ELCC przyjmuje się, że pozostałe metody 
oceny produktów (np.LCA), są postrzegane przez zarządzają-
cych jako przeszkody rozwoju gospodarczego. Ogólne ramy 
tego rachunku kosztów opierają się na fizycznym cyklu życia 
produktu, co wymaga identyfikacji i analizy pięciu podstawo-
wych, ogólnych etapów: badania i rozwój, produkcja, użytko-
wanie i konserwacji oraz zarządzania w fazie likwidacji i uty-
lizacji. Widać zatem, że rachunek kosztów ELCC wprowadza 
do analizy, w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku LCC, 
koszty środowiskowe np. opłaty za korzystanie ze środowiska, 
podatki ekologiczne, koszty kontroli emisji. Koszty te powinny 
być oddzielnie ewidencjonowane i wyodrębniane w rachunku 
zysków i strat, co przekłada się na dodatkowe nakłady pracy i 
nakłady finansowe. Równocześnie wydzielenie tych kosztów z 
kosztów działalności operacyjnej bardzo często w praktyce od-
bywa się na podstawie szacowania. Rachunek ELCC analizuje 
także koszty środowiskowe powstające po stronie konsumenta 
np. opłaty za składowanie odpadów. Można zatem przychylić 
się do stwierdzenia, że Environmental Life CycleCostingnie 
jest pomyślany jako autonomiczny system, ale jako uzupeł-
nienie analizy środowiskowej LCA. Opracowanie go powinno 
byćzatem analogiczne do niej. 

W grudniu 2013 roku drogą elektroniczną przeprowadzo-
no kwestionariusz ankietowy wśród podmiotów z branży pro-
dukcyjnej na Dolnym Śląsku. Otrzymano 86 wypełnionych 
ankiet. Wykorzystane ankiety zawierały następujące pytania o:

– wyodrębnieniu kosztów środowiskowych;
– zastosowaniu analizy LCA;
– przygotowywaniu raportów środowiskowych
– wdrożeniu rachunku kosztów ELCC
Rozpatrując wyodrębnianie kosztów środowiskowych w 

badanej próbie zdecydowanie dominowały podmioty, które 
nie prowadziły takiej analizy i ewidencji (90%). 10% ankieto-
wanych zaznaczyło, że wyodrębnia w zespole „4” koszty, które 
można uznać za koszty środowiskowe (rysunek 1).

Analizując odpowiedź na 1 postawione pytanie, dotyczące 
zastosowania analizy Life CycleAssessment, można stwier-
dzić, że tylko5% ją stosuje (rysunek 2).

Raporty środowiskowe, zgodnie z wymogami Ministerstwa 
Środowiska RP sporządza jedynie 14% badanych jednostek z 
sektora produkcyjnego (rysunek 3).

Biorąc do analizy ostatnie pytanie, żadne badane przedsię-
biorstwo produkcyjne nie stosuje obecnie założeń rachunku 
kosztów ELCC.

Rysunek 1 – Koszty środowiskowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Rysunek 2 – Zastosowanie analizy środowiskowej LCA
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
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Rysunek 3 – Raporty środowiskowe w badanych podmiotach
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Na podstawie przedstawionych wyników badań można 
stwierdzić, że mimo popularyzacji zrównoważonego za-
rządzania, przedsiębiorstwa nie wdrażają rozwiązań wspo-
magających ten proces. Mimo swoich bezsprzecznych zalet 
rachunek kosztów ELCC nie narzędziem wspomagającym 
podejmowanie decyzji.Wdrożenie rozwiązań rachunkowości 
środowiskowej na szeroką skalę w Polsce będzie zatem wyma-
gało szerokiej edukacji oraz zachęt finansowych.

Gastronomia uznawana jest za zorganizowaną działalność 
gospodarczą, którą prowadzi się w celu zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych i rozrywkowych konsumentów. W dużym stop-
niu uzależniona jest od przemian społeczno –gospodarczych 
oraz ekonomicznych. Zakłady gastronomiczne charakteryzują 
się bogactwem form działalności, oraz dużą rotacją spowodo-
waną konkurencją na rynku i zmianami preferencji konsumen-
tów. Wymagana jest konieczność stosowania różnorodnych 
systemów ich klasyfikacji. W artykule chciałabym przedstawić 
kilka wybranych kryteriów klasyfikacji, sytuację na rynku ga-
stronomicznym w województwie opolskim oraz najczęściej 
stosowane metody przy ustalaniu cen usługi gastronomicznej.

Z punktu widzenia dostępności można wyróżnić dwa 
rodzaje zakładów – otwarte i zamknięte.Część doby, jako 
kolejne kryterium, dzieli placówki na dzienne, nocne lub 
całodobowe. Ze względu na stabilność lokalizacji można 
wyróżnić placówki stacjonarne, półstacjonarne oraz punk-
ty ruchome.W przypadku kryterium „wielkości” zakłady 
gastronomiczne można podzielić na małe, średnie i duże, 
różniące się między sobą liczbą miejsc konsumenck-
ich. Według podziałowi na bazie „koncepcja działania” 
rozróżniamy placówki gastronomii indywidualnej i system-
owej. Indywidualna jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo jest 
jednozakładowe, a „osobowość” przedsiębiorcy i personelu 
nadaje charakter placówce. Gastronomia systemowa, to tak 
zwane wielozakładowe obiekty o scentralizowanym i nowoc-
zesnym zarządzaniu, działające na umowach franczyzowych. 
Można wyróżnić również placówki gastronomii spec-
jalnej, stanowiące komponent innej usługi.Biorąc pod 
uwagęistnienie sali konsumpcyjnej jako kolejne kryterium, 
możemy wyróżnić zakłady gastronomiczne- gdzie owa sala 
jest obecna i punkty gastronomiczne- nie posiadające sali 
konsumpcyjnej [1, 60–65]

Liczne badania i raporty opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny w Polsce, pozwalają na ocenę sytuacji rynku 
gastronomicznego w województwie opolskim. Chciałabym  
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przedsatwić statystyki dotyczące przychodów z działalności 
gastronomicznej w tym rejonie. Pod uwagę wzięłam lata 
2008–2012. Przychody w latach 2008-2010 miały tendencje 
wzrostową, spadek nastąpił w 2011 roku co ma związek z 
występującym wówczas kryzysem gospodarczo- ekonom-
icznym w Polsce. Na przestrzeni 5 lat, średnie przychody 
wyniosły 152110 tys. zł i nie jest to najgorszy wynik biorąc 
pod uwagę, fakt iż województwo opolskie jest najmniejsz ws-
ród pozostałych.
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Rysunek 1 – Przychody z działalności gastronomicznej  
w województwie opolskim w latach 2008–2012, tys. zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Jednym z podstawowym czynników wpływających na 
przychód i ekonomiczny sukces w placówkach gastronomic-
znych jest cena, czyli pieniężna wartośc produktów. Można 
wyróżnić trzy podstawowe metody ustalania cen: kosztową –
cena ma na celu pokrycie kosztów; popytową – górna granica 
ceny wyznaczona jest przez popyt, dolna przez koszty wyt-
worzenia produktu; konkurencyjną – cena odwzoruje politykę 
cenową firmy konkurencyjnej.Pomimo istanienia licznych 
metod ustalanie cen, przedsiębiorstwa najchętniej sięgają po 
benchmarking,polegający na obserwacji konkurencji i stoso-
waniu sprawdzonych już metod zarządzania w dostosowaniu 
do potrzeb własnego przedsiębiorstwa.

W styczniu 2014 roku zostało przeprowadzone badanie 
mające na celu sprawdzenie, jakie metody ustalania cen w 
przedsiębiorstwach gastronomicznych stosowane są najczę-
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