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Tytuł Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru 

budynków biurowych i mieszkalnych: części 1 i 2 

Streszczenie 

Level(s), wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków 

biurowych i mieszkalnych zapewnia zbiór wskaźników i wspólnych mierników służących do pomiaru 

efektywności środowiskowej budynków w ich całym cyklu życia. Oprócz efektywności 

środowiskowej, która jest głównym przedmiotem oceny, system Level(s) umożliwia również 

ocenienie innych istotnych powiązanych aspektów efektywności przy użyciu wskaźników i narzędzi 

dotyczących zdrowia i komfortu, kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych 

elementów ryzyka powiązanych z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru 

budynków. Wspólny język powinien umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które 

mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia szerszych celów europejskiej polityki w dziedzinie 

środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę:  

1. makrocele: nadrzędny zbiór sześciu makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które 

przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach 

takich jak: energia, zużycie materiałów, odpady, woda i jakość powietrza w 

pomieszczeniach;  

2. główne wskaźniki: zbiór dziewięciu wspólnych wskaźników, które służą do pomiaru 

efektywności budynków i przyczyniają się do osiągnięcia poszczególnych makrocelów;  

3. narzędzia cyklu życia: zbiór składający się z czterech narzędzi scenariusza i jednego 

narzędzia gromadzenia danych wraz z uproszczoną metodyką oceny cyklu życia (ang. life 

cycle assessment, LCA), które to narzędzia są pomocne w bardziej całościowej analizie 

efektywności budynków bazującej na podejściu opartym na całym cyklu życia; 

4. Rating wartości i ryzyka: lista kontrolna i system ratingu zapewniają informacje o 

potencjalnym pozytywnym wpływie ocen efektywności dokonanych przy użyciu systemu 

Level(s) na wycenę nieruchomości oraz o ich podstawowej wiarygodności. 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on 

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności 

budynków ku bardziej całościowemu podejściu, przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w 

Europie oceny cyklu życia (LCA) i oceny kosztów całego cyklu życia (ang. life cycle cost 

assessment, LCCA).  
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Część 1 systemu Level(s) 

1. Wprowadzenie do części 1 systemu Level(s) 

1.1 Czym jest system Level(s)? 

Level(s), wspólny unijny system głównych wskaźników do pomiaru 

zrównoważonego charakteru budynków biurowych i mieszkalnych, zapewnia zbiór 

wskaźników i wspólnych mierników służących do pomiaru efektywności 

środowiskowej budynków w całym ich cyklu życia. Oprócz efektywności 

środowiskowej, która jest głównym przedmiotem oceny, system Level(s) 

umożliwia również ocenienie innych istotnych powiązanych aspektów 

efektywności budynków przy użyciu wskaźników dotyczących zdrowia i komfortu, 

kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnego przyszłego ryzyka dla 

efektywności. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego 

charakteru budynków. Wspólny język powinien umożliwiać podejmowanie na 

poziomie budynku działań, które mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia 

szerszych celów europejskiej polityki w dziedzinie środowiska. System Level(s) 

ma następującą strukturę:  

1 makrocele: nadrzędny zbiór sześciu makrocelów na potrzeby systemu 

Level(s), które przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki UE i państw 

członkowskich w obszarach takich jak: energia, zużycie materiałów, 

odpady, woda i jakość powietrza w pomieszczeniach;  

2 główne wskaźniki: zbiór dziewięciu wspólnych wskaźników, które służą do 

pomiaru efektywności budynków i przyczyniają się do osiągnięcia 

poszczególnych makrocelów;  

3 narzędzia cyklu życia: zbiór składający się z czterech narzędzi scenariusza 

i jednego narzędzia gromadzenia danych wraz z uproszczoną metodyką 

oceny cyklu życia (ang. life cycle assessment, LCA), które to narzędzia są 

pomocne w bardziej całościowej analizie efektywności budynków bazującej 

na podejściu opartym na całym cyklu życia; 

4 rating wartości i ryzyka: system listy kontrolnej i ratingu dostarcza 

informacji o wiarygodności ocen efektywności dokonanych przy użyciu 

systemu Level(s). 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu 

życia. Prowadzi on użytkowników od początkowego skupienia się na 

poszczególnych aspektach efektywności budynków ku bardziej całościowemu 

podejściu, przy czym ostatecznym celem jest szersze wykorzystywanie w Europie 

dwóch głównych narzędzi – oceny cyklu życia (LCA) i oceny kosztów całego cyklu 

życia (ang. life cycle cost assessment, LCCA).  

1.2 Do jakich rodzajów budynków można stosować system 

Level(s)? 

W zakres stosowania systemu Level(s) wchodzą budynki biurowe i mieszkalne. 

Ten zakres stosowania obejmuje zarówno nowe, jak i istniejące budynki będące 

na etapie przeprowadzania ważniejszej renowacji1.  

                                           
1 Ważniejsza renowacja oznacza renowację, w której 1) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 
25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowany jest budynek, lub 2) 

renowacji podlega ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku. 
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Efektywność może być oceniana i zgłaszana na wielu różnych poziomach, 

w zależności od charakteru budynku:  

o pojedyncze budynki biurowe i mieszkalne; 

o kompleksy budynków biurowych (w odniesieniu do poszczególnych 

odrębnych rodzajów budynków w ramach kompleksu); 

o kompleksy budynków mieszkalnych (w odniesieniu do poszczególnych 

odrębnych rodzajów domów lub mieszkań w ramach kompleksu); 

o zasoby mieszkaniowe (w odniesieniu do poszczególnych odrębnych 

rodzajów domów lub mieszkań w ramach zasobu); 

o portfel budynków biurowych (w odniesieniu do poszczególnych odrębnych 

rodzajów budynków w ramach portfela). 

1.3 Dlaczego warto korzystać z systemu Level(s)? 

Idea projektowania i budowania budynków „zrównoważonych” jest bardzo prosta 

– mniejsze zużycie energii, wody i materiałów pozwalające uzyskać budynki 

o większej efektywności środowiskowej, a zarazem zdrowsze i wygodniejsze dla 

ich użytkowników, co z kolei sprawia, że są one tańsze pod względem eksploatacji 

i bardziej wartościowe w dłuższej perspektywie z finansowego punktu widzenia. 

W systemie Level(s) kładzie się nacisk na najważniejsze aspekty efektywności 

budynku, dzięki czemu system ten stanowi prosty punkt wyjścia dla kogoś, kto 

chce pracować nad „zrównoważonymi” budynkami po raz pierwszy. Poziom 

złożoności, jaki można zastosować w przypadku przedsięwzięcia (lub jaki może 

być wymagany przez klientów) może być różny – od bardzo podstawowych 

wymogów po stosowanie bardziej wymagających systemów i narzędzi oceny 

efektywności. 

W związku z tym Komisja Europejska opracowała ten system, aby: 

o zapewnić łatwy punkt wyjścia do wprowadzania w przedsięwzięciach 

zrównoważonego charakteru i podejścia opartego na cyklu życia; 

o skoncentrować się na rozsądnej liczbie podstawowych koncepcji 

i wskaźników, które przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki 

w dziedzinie środowiska; 

o wspierać wysiłki mające na celu optymalizację projektów i eksploatacji 

budynków, ze szczególnym naciskiem na precyzję danych, metod 

obliczania i symulacji; 

o wspierać wysiłki mające na celu zminimalizowanie rozbieżności między 

efektywnością budynku projektowanego a faktyczną efektywnością 

budynku, zarówno pod względem zmierzonej efektywności, jak 

i zadowolenia użytkowników; 

o wspierać podjęte zobowiązania do śledzenia efektywności od etapu 

projektowania do eksploatacji i użytkowania budynku; 

o umożliwić dokonywanie porównań między budynkami na danym obszarze 

geograficznym lub w danym portfelu, lub między wariantami projektu na 

wczesnym etapie; 

o umożliwić użytkownikom wybór pomiędzy trzema różnymi poziomami 

kompleksowości w zakresie sposobu obliczania efektywności i dotyczącej 

jej sprawozdawczości w zależności od różnych priorytetów i celów 

użytkowników; 

o zapewnić, aby przy stosowaniu tych wskaźników użytkownicy pracowali 

zgodnie ze wspólnymi metodami i normami w zakresie oceny efektywności 

stosowanymi w UE, co będzie służyło uzupełnianiu i wzmacnianiu 

istniejących inicjatyw. 
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Celem nie jest utworzenie nowego niezależnego systemu certyfikacji budynków 

ani ustanowienie wartości odniesienia w zakresie efektywności, lecz raczej 

zapewnienie spójnych i porównywalnych ram dobrowolnej sprawozdawczości, 

które funkcjonują ponad granicami krajowymi i mają duży potencjał pod 

względem stosowania przez specjalistów z sektora budowlanego w całej UE.  

1.4 Kim są grupy docelowe systemu Level(s)? 

System Level(s) jest przeznaczony dla specjalistów, którzy odgrywają kluczową 

rolę w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Został on opracowany w celu 

zapewnienia wspólnego języka w zakresie oceny efektywności zrównoważonego 

charakteru do użytku następujących uczestników przedsięwzięcia:  

o właścicieli, deweloperów i inwestorów w branży nieruchomości; 

o zespołów projektowych (w tym architektów, inżynierów i kosztorysantów); 

o kierownictwa ds. budowy i rozbiórki (w tym kierowników budowy 

i głównych wykonawców);  

o agentów nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych; 

o zarządców infrastruktury i obiektów;  

o organizacji publicznych i prywatnych, które będą użytkować budynki 

poddane ocenie. 

Podmioty te obejmują zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych oraz 

kierowników przedsięwzięć budowlanych. W poszczególnych częściach systemu 

Level(s) znajdują się wytyczne dla tych sześciu różnych grup docelowych.  

1.4.1 Projektanci budowlani, konstruktorzy i zarządcy budynków 

Oprócz ogólnych korzyści wynikających ze stosowania systemu Level(s), które 

opisano w sekcji 1.3, te grupy docelowe mogą uzyskać szczególną wartość 

dodaną. System Level(s) wspiera rozwój zawodowy zespołów uczestniczących 

w przedsięwzięciu w celu oceny efektywności budynków w całym ich cyklu życia. 

Tabela 1.1 Potencjalne korzyści stosowania systemu Level(s) dla zespołów 

uczestniczących w przedsięwzięciu 

Uczestnicy przedsięwzięcia Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania 
systemu Level(s) 

Zespoły projektowe  

(w tym architekci, inżynierowie 
i kosztorysanci) 

 System zapewnia elastyczność pod względem 
poziomu szczegółowości, na którym w procesie 
projektowania można uwzględnić aspekty 
zrównoważonego charakteru. 

 W Level(s) nacisk położony jest na efektywność 
ukończonego budynku oraz kroki, jakie należy 
podjąć na etapie projektowania, aby zapewnić 

wysoką efektywność.  
 Zapewnia prostą strukturę, którą można 

zaprezentować klientom w celu zwrócenia uwagi 
na aspekty zrównoważonego charakteru. 

 Wspiera użytkownika na każdym etapie 
przedsięwzięcia dzięki wytycznym dotyczącym 
sposobu przeprowadzenia dokładnej oceny 

efektywności.  

Kierownictwo budowy  

(w tym kierownicy budowy 
i główni wykonawcy) 

 System ma prostą strukturę, którą można 
wykorzystać w celu zwrócenia uwagi na aspekty 
zrównoważonego charakteru. 

 Określa rolę, jaką można odegrać 

w monitorowaniu i sprawdzaniu, czy osiągnięta 
została efektywność projektowa. 

Agenci nieruchomości  System określa, w jaki sposób lepsza 
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i rzeczoznawcy majątkowi efektywność może być odzwierciedlona 
w kryteriach wyceny i kryteriach ratingu ryzyka.  

 Zapewnia uproszczone ratingi wiarygodności 

szacunkowej efektywności budynku.  

Zarządcy infrastruktury i obiektów  System zapewnia wytyczne dotyczące sposobu 
przeprowadzania monitorowania i oceny 
efektywności budynku, w tym sondaży w okresie 
eksploatacji.  

 Zawiera wytyczne dotyczące zarządzania cyklem 
życia budynku, w tym planowania utrzymania 
i wymiany. 
 

 

1.4.2 Inwestorzy, promotorzy i użytkownicy końcowi 

System Level(s) jest pomocny w procesie decyzyjnym właścicieli nieruchomości, 

deweloperów i inwestorów, gdyż zapewnia przejrzystość sprawozdawczości 

w zakresie sposobu przeprowadzania oceny efektywności oraz zapewnia prognozę 

wiarygodności danych, którą można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych, dokonywaniu wyceny i ratingów ryzyka.  

 

Zadowolenie, komfort i wydajność użytkowników budynków ma również kluczowe 

znaczenie dla utrzymania wartości nieruchomości i zróżnicowania 

zrównoważonych budynków na rynku nieruchomości, a zatem kwestie te mają 

charakter pierwszoplanowy w systemie Level(s).  

Tabela 1.2 Potencjalne korzyści stosowania systemu Level(s) dla klientów 

Uczestnicy przedsięwzięcia Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania 
systemu Level(s) 

Właściciele, deweloperzy 
i inwestorzy w branży 
nieruchomości 

 System zapewnia przejrzysty zbiór 
priorytetowych aspektów efektywności, na 
których należy skupić uwagę, stanowiący 

podstawę wiedzy specjalistów ds. projektowania. 
 Zapewnia przejrzystość sprawozdawczości 

w zakresie oceny efektywności oraz związanych 
z nią danych, metod obliczeniowych i założeń.  

 Koncentruje się na minimalizowaniu rozbieżności 
między efektywnością budynku projektowanego 
a efektywnością budynku użytkowanego. 

 Zapewnia uproszczone ratingi wiarygodności 
szacunkowej efektywności budynku.  

 Określa, w jaki sposób można zarządzać 
kosztami, wartością i ryzykiem związanymi 

z efektywnością budynku, aby zapewnić 
długofalowe korzyści. 

 Zapewnia narzędzia umożliwiające 
zidentyfikowanie możliwości wydłużenia trwałości 
i zwiększenia długoterminowej wartości aktywów 
budowlanych. 

Organizacje publiczne i prywatne, 
które będą użytkować budynki 
poddane ocenie. 

 

 Koncentruje się na aspektach efektywności, 
takich jak koszty eksploatacji i utrzymania, które 
mają bezpośrednie bieżące znaczenie finansowe 
dla użytkowników. 

 Zawiera główne wskaźniki, które mierzą aspekty 
komfortu budynku i jego środowiska 

wewnętrznego, np. jakość powietrza 
w pomieszczeniach, komfort cieplny. 

 Zapewnia zalecenia dotyczące sposobu 
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monitorowania i badania efektywności 
użytkowanego budynku. 

 

1.4.3 Ocena efektywności dokonywana przez organy publiczne i osoby 

trzecie  

System Level(s) zapewnia wspólny zbiór wskaźników opartych na efektywności, 

które odzwierciedlają cele polityki UE w zakresie środowiska, zdrowia i środowiska 

zabudowanego. Co więcej, obliczenia tych wskaźników w miarę możliwości 

opierają się na normach referencyjnych EN i ISO. Wynikiem tego jest wspólne 

podejście do oceny efektywności, które można stosować na szeroką skalę w całej 

UE.  

 

Jeżeli systemy oceny budynków, systemy sprawozdawcze inwestorów 

i instrumenty polityki publicznej są dostosowane do systemu Level(s) lub 

uwzględniają go w swoich kryteriach, można je wykorzystywać jako narzędzia 

zapewniające, aby projekty budynków przyczyniały się do osiągnięcia tych 

samych wspólnych celów polityki.  

 

 

1.5 Na jakim etapie przedsięwzięcia budowlanego można 

stosować system Level(s)? 

Aby powiązać efektywność budynków projektowanych, wybudowanych 

i użytkowanych, system Level(s) umożliwia zgłaszanie efektywności budynku przy 

użyciu wskaźników na następujących etapach przedsięwzięcia w cyklu życia 

budynku:  

o na etapie projektowania (w oparciu o obliczenia, symulacje i scenariusze);  

o na etapie realizacji (w oparciu o dokumentację powykonawczą, 

specyfikacje i śledzenie);  

o po zakończeniu realizacji (na podstawie przekazania do eksploatacji 

i badań); 

o na etapie użytkowania (na podstawie pomiarów efektywności 

i zadowolenia użytkowników).  

Aby powiązać te etapy przedsięwzięcia z etapami związanymi z wyceną 

nieruchomości i wyceną inwestycji, system Level(s) zapewnia również informacje 

przydatne na następujących etapach finansowania przedsięwzięcia budowlanego: 

o wstępna ocena finansowa (w oparciu o projekt wstępny); 

o szczegółowa ocena finansowa (w oparciu o projekt szczegółowy); 

o zatwierdzenie finansowe i analiza due diligence (po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę); 

o kontrola kosztów i inżynieria wartości (w trakcie procesu budowy); 

o zarządzanie aktywami i leasing (po zakończeniu budowy i zajęciu budynku 

przez użytkowników). 

Wynika to stąd, że system Level(s) koncentruje się na zwiększeniu wiarygodności 

szacunków efektywności, zapewniając przejrzyste informacje i promując 

stosowanie znormalizowanych metod obliczeniowych. Ponadto system ten skupia 

się na szeregu aspektów efektywności, co do których wykazano, że są istotne dla 

utrzymania wartości nieruchomości w czasie.  
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2. Struktura systemu Level(s) 

2.1 Makrocele systemu Level(s) 

System Level(s) obejmuje sześć makrocelów, które wyznaczają cele pod 

względem wkładu budynków w całej UE w osiągnięcie celów środowiskowych, 

celów związanych ze zdrowiem i komfortem oraz celów w zakresie kosztów, 

wartości i ryzyka.  

W oparciu o te cele opracowano specjalne wskaźniki dla budynków. Dzięki temu 

użytkownicy mogą mieć pewność, że korzystając z systemu Level(s) bądź 

systemów lub narzędzi, które są dostosowane do systemu Level(s), przyczyniają 

się do osiągnięcia tych celów. Makrocele pokrótce przedstawiono w tabeli 2.1.  

Przegląd wskaźników, scenariuszy i narzędzi LCA, które stanowią część systemu 

Level(s), przedstawiono na rysunku 2.1.
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Tabela 2.1 Sześć makrocelów systemu Level(s)  

Makrocele Opis 

Dziedzina tematyczna: efektywność środowiskowa w cyklu życia 

1. Emisje gazów 
cieplarnianych w całym 
cyklu życia budynków 

Minimalizacja całkowitych emisji gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia budynku, od kołyski do kołyski, ze 
szczególnym uwzględnieniem emisji związanych 

z eksploatacyjnym zużyciem energii w budynku i z energią 
wbudowaną. 

2. Cykle życia materiałów 
zasobooszczędne 
i o obiegu zamkniętym 

Optymalizacja projektu, konstrukcji i formy budynku w celu 
zapewnienia oszczędnych i zamkniętych przepływów, 
zwiększenia użyteczności materiałów w perspektywie 
długoterminowej oraz ograniczenia istotnego wpływu na 

środowisko. 

3. Efektywne korzystanie 
z zasobów wodnych 

Korzystanie z zasobów wodnych w sposób efektywny, 
szczególnie na obszarach, na których stwierdzono 
długotrwały lub prognozowany deficyt wody. 

Dziedzina tematyczna: zdrowie i komfort  

4. Zdrowe i wygodne 
pomieszczenia 

Wznoszenie budynków, które są wygodne, atrakcyjne 
i produktywne pod względem mieszkania i pracy w nich 
oraz które chronią ludzkie zdrowie. 

Dziedzina tematyczna: koszty, wartość i ryzyko 

5. Przystosowywanie się 
do zmiany klimatu 
i odporność na tę zmianę 

Przyszłościowa efektywność budynku w stosunku do 
prognozowanych przyszłych zmian klimatu do celów 
ochrony zdrowia użytkowników i zapewnienia im komfortu 
oraz utrzymania wartości nieruchomości i zminimalizowania 
związanego z nią ryzyka. 

6. Zoptymalizowane 
koszty i wartość w całym 
cyklu życia 

Optymalizacja kosztów i wartości w całym cyklu życia 
budynków w celu odzwierciedlenia możliwości 
długoterminowej poprawy ich efektywności, 
z uwzględnieniem nabycia, eksploatacji, utrzymania, 
renowacji, usuwania i zakończenia eksploatacji. 
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Rysunek 2.1 Przegląd systemu Level(s)  

1.2 Współczynnik ocieplenia 
globalnego w cyklu życia 
(kg ekwiwalentu CO2 /m2/rok)

1.1 Charakterystyka energetyczna 
budynku na etapie użytkowania
(kWh/m2/rok)
 Zapotrzebowanie na energię pierwotną
 Zapotrzebowanie na energię 

dostarczoną

2.3 Odpady i materiały z 
budowy i rozbiórki (kg/m2)

 Rozbiórka
 Budowa  
 Koniec przydatności do 

użycia 

3.1 Zużycie wody
na etapie użytkowania
(m3/użytkownika/rok)
 Niedobór wody według lokalizacji
 Zastąpienie wody pitnej

4.1 Jakość powietrza wewnątrz 
budynku
 Dobra jakość powietrza wewnątrz 

budynku (wentylacja, CO2, 
wilgotność)

 Poziomy stężenia zanieczyszczeń 
znajdujących się w docelowym 
wykazie

6.1 Koszty całego cyklu życia
(EUR/m2/rok)
 Koszty energii i wody na etapie 

użytkowania 
 Koszty budowy i długoterminowego 

utrzymania, naprawy i wymiany

6.2 Czynniki tworzenia wartości i 
czynniki ryzyka
 Kompleksowy charakter wyceny lub 

oceny ryzyka
 Wiarygodność ocen dotyczących 

zgłoszonej efektywności

Makrocel nr 1: emisje 
gazów cieplarnianych 
w całym cyklu życia 
budynków 

Makrocel nr 2: 
cykle życia 
materiałów 
zasobooszczędnych 
i o obiegu 
zamkniętym

Makrocel nr 3: 
efektywne 
korzystanie z 
zasobów wodnych

Makrocel nr 4: 
zdrowe i wygodne 
pomieszczenia

Makrocel nr 5: 
przystosowywanie 
się do zmiany 
klimatu i odporność 
na tę zmianę

Makrocel nr 6: 
zoptymalizowane 
koszty i wartość w 
całym cyklu życia

Dziedzina tematyczna: 
efektywność środowiskowa w cyklu życia

5.1 Narzędzia cyklu życia: scenariusze 
dotyczące prognozowanych przyszłych 
warunków klimatycznych 
Ochrona zdrowia i komfortu termicznego 
użytkowników w latach 2030 i 2050

Potencjalne przyszłe aspekty
4.3 Komfort związany z 

oświetleniem i 
widocznością

4.4 Akustyka i 
ochrona przed hałasem

Dziedzina tematyczna: 
koszty, wartość i ryzyko

4.2 Czas poza zakresem 
komfortu cieplnego 
% czasu poza zakresem w trakcie 
sezonu grzewczego i chłodniczego

2.1 Narzędzie cyklu życia: 
zestawienie podstawowych 
materiałów w odniesieniu do 
budynku (kg)
 główne elementy budynku
 Sprawozdawczość w zakresie czterech 

głównych rodzajów materiałów 

2.2 Narzędzia cyklu życia: 
scenariusze dotyczące 
trwałości, możliwości adaptacji 
i rozbiórki budynku
 Listy kontrolne aspektów 

projektu
 Ocena półjakościowa oraz ocena 

oparta na LCA

2.4 Narzędzie cyklu 
życia:
Ocena cyklu życia 
(LCA) od kołyski do 
kołyski
(wpływ/m2/rok)
 Siedem kategorii 

wpływu (norma EN 
15978)

 Przepływy czterech 
głównych rodzajów 
zastosowanych 
materiałów  

 Ocena trzech 
scenariuszy cyklu 
życia (2.2)

Potencjalne przyszłe aspekty
5.2 Zwiększone ryzyko ekstremalnych 

zdarzeń pogodowych
5.3 Zwiększone ryzyko  

powodzi

Dziedzina tematyczna: 
zdrowie i komfort

Nadrzędne  
narzędzie 
oceny
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2.2 Promowanie podejścia opartego na cyklu życia 

System Level(s) zachęca użytkowników do zastanowienia się nad całym cyklem 

życia budynku – poczynając od wytwarzania wyrobów i materiałów 

wykorzystywanych do budowy budynku po jego ewentualną rozbiórkę oraz 

ponowne użycie i recykling materiałów. W ocenie cyklu życia koncepcja ta nosi 

nazwę „od kołyski do kołyski”. 

System Level(s) został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli 

zacząć od zapoznania się z różnymi etapami niezbędnymi do przeprowadzenia 

zarówno oceny cyklu życia (LCA), jak i oceny kosztów całego cyklu życia (LCCA). 

Po zaznajomieniu się z tymi etapami użytkownicy mogą z większą pewnością 

wykorzystywać LCA i LCCA jako narzędzia cyklu życia służące do poprawy 

efektywności. Etapy te przedstawiono na rysunku 2.2.  

 

Rysunek 2.2 Etapy przeprowadzania LCA w ramach systemu Level(s) 

Źródło: opracowano na podstawie CEN (2011), ISO (2006). 

Im większe doświadczenie zostanie zdobyte w stosowaniu systemu, tym łatwiej 

będzie przeprowadzać pełną LCA, która jest coraz częściej promowana 

w systemach oceny budynków i systemach sprawozdawczych inwestorów. 

Zasada jest w dużej mierze taka sama w przypadku oceny kosztów całego cyklu 

życia (LCC), przy czym wskaźniki efektywności, takie jak zużycie energii i wody, 

dostarczają dane, które można przeliczyć na koszty. Prognozowane przyszłe 

scenariusze, takie jak utrzymanie i renowacja, wymagają analizy w celu 

opracowania planów kosztów. Ważne jest również uwzględnienie jakości danych 

jako etapu w ocenie kosztów całego cyklu życia.  

2.3 Działanie na różnych poziomach w celu uzyskania danych 
dotyczących efektywności 

Użytkownicy systemu Level(s) dowiedzą się, jak gromadzić, symulować, mierzyć 

i analizować szereg danych dotyczących efektywności budynku biurowego lub 

mieszkalnego. Dane te mogą być szacowane lub mierzone – w zależności od 

etapu przedsięwzięcia – i będą one obejmowały: 

o w przypadku energii i wody: 

Kategorie wpływu na 
środowisko
Wskaźniki, które mierzą wpływ 
budynku na środowisko

Scenariusze dotyczące 
cyklu życia 
Przyszłe potencjalne 
aspekty efektywności 
budynków

Przepływy zasobów
Wskaźniki, które mierzą zużycie 
energii i wody w budynku

Ocena cyklu życia (LCA) budynku od kołyski do kołyski

Ocena jakości
danych

Zestawienie podstawowych 
materiałów
Materiały wchodzące w skład 
budynku

Analiza 
inwentaryzacyjna

Ocena wpływu

Scenariusze 
dotyczące cyklu życia

Moduł 
cyklu 
życia
B

Reprezentatywność 
geograficzna

Reprezentatywność 
związana z czasem

Reprezentatywność 
technologiczna

Precyzja i 
niepewność

Czas

Definicja celu i 
zakresu

Opis budynku
 Elementy budynku i ich 

trwałość
 Rodzaj budynku, własność i 

segment rynku
 Jednostka porównania
 Przewidywane sposoby 

użytkowania
 Harmonogram 

przeprowadzania ocen

Moduł 
cyklu 
życia
C

Moduł 
cyklu 
życia
D

Ocena 
efektywności 

systemu Level(s)
(etap interpretacji)
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- zużycie  

- emisje 

- koszty  

o w przypadku elementów budynku i materiałów budowlanych: 

- ilości 

- emisje 

- koszty 

- trwałość 

o w przypadku środowiska w pomieszczeniach: 

- monitorowanie systemu wentylacji 

- monitorowanie powietrza w pomieszczeniach 

- monitorowanie temperatury w pomieszczeniach  

Użytkownicy będą w stanie pracować z danymi i metodami obliczeniowymi na 

trzech określonych poziomach fachowości i kompleksowości – na poziomie 

wspólnym (poziom 1), poziomie porównawczym (poziom 2) i poziomie 

zoptymalizowanym pod względem efektywności (poziom 3) – przy czym każdy 

kolejny poziom będzie wymagał wyższego poziomu kompetencji i większej wiedzy 

fachowej w zakresie operowania danymi i przetwarzania danych. 

Po zebraniu danych można przeprowadzić analizę efektywności budynku pod 

kątem: 

o newralgicznych miejsc występowania wpływu na środowisko w cyklu życia 

budynku; 

o scenariuszy dotyczących przyszłej efektywności, na którą mogą mieć 

wpływ decyzje podejmowane na etapie projektowania; 

o parametrów projektu, które mogą mieć wpływ na jakość środowiska 

w pomieszczeniach; 

o kosztów krótko-, średnio- i długoterminowych w całym cyklu życia; 

o stopnia zgodności efektywności projektowej z powykonawczą 

efektywnością budynku lub efektywnością zmierzoną. 

Ponadto użytkownicy będą w stanie wykonać dodatkowy krok polegający na 

ratingu wiarygodności przeprowadzonej przez nich oceny. Rating ten będzie 

oparty na jakości i reprezentatywności danych i zastosowanych metod 

obliczeniowych.  

3. W jaki sposób można wykorzystać system Level(s)? 

3.1 Sposób dokonywania oceny efektywności i prowadzenia 
sprawozdawczości w tym zakresie 

Użytkownicy mają do dyspozycji dwa główne sposoby przeprowadzenia oceny 

efektywności zgodnie z systemem Level(s): 

o bezpośredni: postępując zgodnie z wytycznymi i stosując formaty 

sprawozdawczości przedstawione przez Komisję Europejską w części 3 

dokumentacji;  

o pośredni: wykorzystując system oceny budynku, narzędzie 

sprawozdawcze inwestorów lub zbiór wskaźników specjalnie dostosowany 

do systemu Level(s).  

W następnych podsekcjach przedstawiono wytyczne dotyczące korzystania z tych 

dwóch sposobów. 

3.1.1 Bezpośrednie stosowanie systemu Level(s) 

W części 2 dokumentacji systemu zdefiniowano wskaźniki, ich jednostki miary 

oraz ich granice i zakres. W części 3 systemu znajdują się wszystkie materiały 
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referencyjne potrzebne do przeprowadzenia oceny efektywności wraz z formatami 

sprawozdawczości w zakresie danych.  

W celu stosowania tego wariantu zalecany jest proces wieloetapowy, który 

przedstawiono w poniższych wytycznych. 

 

 

Wytyczne nr 1 dla wszystkich użytkowników systemu Level(s) 

Wieloetapowe podejście do oceny efektywności i sprawozdawczości 

w tym zakresie 

Krok 1: Określenie 

budynku będącego 

przedmiotem 

sprawozdawczości 

 

 W celu określenia budynku oraz związanego z nim 

celu i zakresu oceny efektywności należy 

postępować zgodnie z częścią 3 sekcja 1.1. 

Krok 2: Wybór 

poziomu oceny 

efektywności 

 

 Na podstawie celu i zakresu oceny efektywności 

należy wybrać odpowiedni poziom oceny 

przedsięwzięcia spośród trzech dostępnych 

wariantów.  

 Dalsze wskazówki dotyczące różnicy między tymi 

trzema poziomami znajdują się w części 1 sekcja 

3.2. 

 

Krok 3: 

Postępowanie 

zgodnie 

z wytycznymi 

i zasadami 

dotyczącymi 

przeprowadzania 

oceny 

 

 Część 2 zawiera ogólne wprowadzenie do 

poszczególnych wskaźników.  

 Następnie należy zapoznać się z częścią 3, w której 

przedstawiono wytyczne dotyczące 

przeprowadzania oceny efektywności dla każdego 

poziomu. Znajdują się tam również zasady 

dotyczące sprawozdawczości w domenie publicznej. 

 Wytyczne dla poziomu 1 stanowią wspólną 

podstawę wszystkich ocen i należy zapoznać się 

z nimi przed zastosowaniem poziomów 2 i 3. 

 Tabela iii w części 3 zawiera ogólne informacje, 

gdzie można znaleźć odpowiedni poziom 

wytycznych technicznych dla poszczególnych 

wskaźników. 

 

Krok 4: 

Uzupełnienie 

formatu 

sprawozdawczości 

 

 W każdym zestawie wytycznych technicznych 

w części 3 przedstawiono format 

sprawozdawczości. 

 

Krok 5: Określenie 

wpływu wyceny 

i wiarygodności 

oceny  

 Nieobowiązkowy ostatni etap dla każdego 

wskaźnika stanowi rating potencjalnego wpływu na 

wycenę nieruchomości oraz wiarygodności danych 

i metody obliczeniowej wraz ze sprawozdawczością 

w tym zakresie. Część 3 zawiera metodykę ratingu 
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 w odniesieniu do poszczególnych wskaźników. 
 

3.1.2 Pośrednie stosowanie systemu Level(s) 

Operator systemu zasadniczo dostarczy wszystkie informacje potrzebne do 

przeprowadzenia oceny efektywności wraz ze zgłoszonymi wynikami, które są 

dostosowane do systemu. W związku z tym zalecane jest zapoznanie się 

z wytycznymi dostarczonymi przez konkretnego operatora systemu.  

W niektórych przypadkach system pozwala również na stosowanie metod 

i parametrów obliczeniowych, które są zdefiniowane przez kryterium w ramach 

istniejącego systemu lub narzędzia. W takim przypadku należy zawsze wskazać 

zastosowany system lub narzędzie, tak aby zapewnić przejrzystą podstawę dla 

porównywalności.  

 

3.2 Trzy poziomy oceny efektywności 

System umożliwia stosowanie trzech poziomów oceny efektywności, którą można 

przeprowadzić z wykorzystaniem wskaźników:  

1. wspólna ocena efektywności,  

2. porównawcza ocena efektywności,  

3. zoptymalizowana ocena efektywności.  

Te trzy poziomy odzwierciedlają postęp pod względem dokładności 

i wiarygodności przeprowadzania oceny efektywności, a także poziomu wiedzy 

fachowej i umiejętności wymaganych do korzystania z każdego z tych poziomów. 

Postęp ten przedstawiono na rysunku 3.1. 

Najprostszym punktem wyjścia do stosowania systemu Level(s) jest „wspólna 

ocena efektywności”. Przed zapoznaniem się z wytycznymi i metodyką 

dotyczącymi poziomu 1, 2 lub 3 zalecane jest zapoznanie się z przeglądem 

poszczególnych wskaźników zamieszczonym w sekcji 4.3. 

Wspólne jednostki miary i metody obliczeniowe określone na poziomie 1 stanowią 

podstawę dla dwóch kolejnych poziomów – poziomu porównawczej oceny 

efektywności i poziomu zoptymalizowanej oceny efektywności. 

Te dwa dodatkowe rodzaje oceny efektywności mają na celu spełnienie bardziej 

szczegółowych wymogów oraz zapewnienie elastyczności przy uwzględnianiu 

priorytetów, a także docelowego poziomu szczegółowości i precyzji. W tym celu 

w każdym przypadku należy przestrzegać szczegółowych zasad i wytycznych. 

Porównanie tych dwóch poziomów z poziomem 1 przedstawiono w tabeli 3.1. 
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Rysunek 3.1 Trzy poziomy oceny efektywności 

 

3.2.1 Poziom 1: wspólna ocena efektywności  

Wariant wspólnej oceny efektywności stanowi najprostszy i najbardziej dostępny 

rodzaj stosowania każdego wskaźnika. Ma on pełnić rolę wspólnego punktu 

odniesienia dla oceny efektywności budynków w całej Europie. 

Określono w nim wspólne jednostki miary oraz podstawową, referencyjną 

metodykę obliczeń. Mogą być one wykorzystywane bezpośrednio przez 

specjalistów, ale można je również łatwo wykorzystywać w systemach oceny 

budynków, narzędziach sprawozdawczych inwestorów oraz w inicjatywach sektora 

publicznego. 

3.2.2 Poziom 2: porównawcza ocena efektywności 

Ten drugi poziom jest przeznaczony dla specjalistów, którzy chcą dokonać 

miarodajnego porównania funkcjonalnie równoważnych budynków. W systemie 

określono zasady wspierające porównywalność wyników na poziomie krajowym 

lub na poziomie portfela budowlanego. Może to obejmować potrzebę ustalenia 

pewnych kluczowych parametrów oraz danych wejściowych wykorzystywanych do 

obliczeń. 

3.2.3 Poziom 3: zoptymalizowana ocena efektywności 

Jest to najbardziej zaawansowane wykorzystanie każdego wskaźnika. System 

zawiera wytyczne pomocne dla specjalistów, którzy chcą pracować na bardziej 

szczegółowym poziomie w celu modelowania i poprawy efektywności, co może 

obejmować: 

 dokonywanie dokładniejszych obliczeń;  

 modelowanie w celu zoptymalizowania efektywności budynków 

projektowanych i wybudowanych;  

 przewidywanie przyszłych kosztów, ryzyka i możliwości w całym cyklu 

życia budynku. 

Tabela 3.1 zawiera krótki przegląd różnic między wspólną oceną efektywności 

a pozostałymi dwoma rodzajami ocen opisanymi w tym dokumencie. 

  

Należy stosować 
wspólny punkt wyjścia 

dotyczący oceny 
efektywności

Postępując zgodnie 
z wytycznymi, 

należy sprawić, aby 
wyniki były 

porównywalne do 
funkcjonalnie 
równoważnych 

budynków

Należy zagłębić się w 
szczegóły do celów 

obliczeń, odnosić się 
do konkretnego 

miejsca, modelować 
przyszłe scenariusze 
i usuwać lukę między 

efektywnością 
projektową i 
faktyczną.

L1

L2

L3

Zwiększanie kwalifikacji zawodowych, 
dokładności i wiarygodności

Poziom oceny wspólnej 

Poziom oceny porównawczej

Poziom oceny optymalizacji
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Tabela 3.1 Porównanie trzech poziomów oceny efektywności 

Aspekty 
metodyczne 

Poziom 1:  

wspólna  

ocena efektywności  

Poziom 2:  

Porównawcza  

ocena 

efektywności  

Poziom 3:  

Zoptymalizowana 

ocena efektywności 

Ogólny opis Stosowanie tej samej 
wspólnej jednostki 
miary, obliczonej 
zgodnie z określonymi 
normami 
referencyjnymi. 

Obliczenia według 
bardziej 
szczegółowych zasad, 
aby zwiększyć 
porównywalność 
wyników.  

Obliczenia 
z wykorzystaniem bardziej 
reprezentatywnych 
i precyzyjnych danych, 
a także bardziej 
zaawansowanych modeli 
symulacji i metod 
obliczeniowych. 

Miernik Stosowanie wspólnej 
jednostki miary. 

Stosowanie wspólnej 
jednostki miary. 

Stosowanie wspólnego 
miernika, przy czym 
możliwa jest 
sprawozdawczość 
obejmująca bardziej 
szczegółowe aspekty 
efektywności. 

Jednostka 
referencyjna  

m2 użytkowej 
powierzchni podłogi / 
rok 

m2 użytkowej 
powierzchni podłogi / 
rok 

Możliwość stosowania 
innych jednostek, takich 
jak łóżka lub miejsca 
pracy. 

Metoda 
obliczeniowa 

Określone wspólne 
normy referencyjne. 
Dozwolona pewna 
elastyczność w celu 
odzwierciedlenia różnic 
w metodach 
stosowanych 
w poszczególnych 
państwach 
członkowskich. 

Określone wspólne 
normy referencyjne. 

Określone wspólne normy 
referencyjne. Możliwość 
stosowania bardziej 
złożonych metod. 

Dane wejściowe Uproszczone wytyczne 
dotyczące jakości 
i źródeł danych 
wejściowych. 

Niektóre pozycje 
danych wejściowych 
i założenia niezbędne 
do obliczeń są z góry 
określone lub oparte 
na wartościach 
standardowych 
pochodzących z norm 
referencyjnych. 

Szczegółowe wytyczne 
dotyczące tego, które 
aspekty wyboru danych 
wejściowych można 
ulepszyć w celu osiągnięcia 
większej 
reprezentatywności 
i precyzji obliczeń. 

Stosowanie 
narzędzi cyklu 
życia  

Uproszczona metoda 
obliczania 
współczynnika 
ocieplenia globalnego 
(jako wskaźnika 
indywidualnego) oraz 

LCA jako nadrzędne 
narzędzie oceny. 

Uproszczona metoda 
obliczania 
współczynnika 
ocieplenia globalnego 
(jako wskaźnika 
indywidualnego) oraz 

LCA jako nadrzędne 
narzędzie oceny. 

Zaawansowana metoda 
obliczania współczynnika 
ocieplenia globalnego (jako 
wskaźnika indywidualnego) 
oraz LCA jako nadrzędne 
narzędzie oceny 

w odniesieniu do różnych 
scenariuszy cyklu życia.  

Metody kontroli 
i metody doboru 
próby 

(w stosownych 
przypadkach) 

Określone wspólne 
metody. 

Określone wspólne 
metody. 

W celu poprawy analizy 
stosowniejsze może być 
korzystanie z bardziej 
złożonych metod. 
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3.3 Zapewnienie formatu sprawozdawczości dotyczącej wyników 
wskaźników 

W części 3 dokumentacji systemu podano format sprawozdawczości dla każdego 

wskaźnika, co ułatwia stosowanie wspólnego podejścia do sprawozdawczości 

w zakresie efektywności budynku. Sprawozdawczość podzielona jest na pięć 

części, przy czym minimalne wymogi dotyczące sprawozdawczości określono 

poniżej: 

 

 

Minimalne wymogi dotyczące sprawozdawczości 

1. definicja celu i zakresu (zob. część 3 sekcja 1), która opisuje zasadnicze 

cechy budynku, jego lokalizację i sposób jego użytkowania; 

2. obliczona lub rzeczywista efektywność w odniesieniu do głównych 

wskaźników, określona zgodnie co najmniej ze wspólną oceną 

efektywności i jej metodyką referencyjną. 

Nieobowiązkowe dodatkowe elementy sprawozdawczości 

3. zestawienie podstawowych materiałów (zob. część 3, narzędzie cyklu 

życia 2.1), w którym opisano materiały, z których wykonany jest każdy 

element i każda część budynku; 

4. wyniki scenariuszy cyklu życia (zob. część 3, narzędzia cyklu życia 2.2 

i 5.1), które pozwalają zorientować się w potencjalnej przyszłej 

efektywność budynku;  

5. rating wiarygodności (zob. część 3, wskaźnik 6.2), który przedstawia 

zarys danych bazowych, zastosowanych metod obliczeniowych i narzędzi 

symulacji stanowiących podstawę oceny efektywności;  

6. wyniki oceny cyklu życia (zob. część 3 sekcja 3); użytkownicy mogą 

przedstawiać wyniki uzyskane poprzez sporządzenie takiego ratingu, 

potencjalnie uwzględniając wyniki scenariuszy cyklu życia (zob. część 3, 

narzędzia scenariusza 2.2). 

Jeżeli wyniki mają być podane do wiadomości publicznej, należy przestrzegać 

zasad określonych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów oceny efektywności 

w części 3 dokumentacji systemu Level(s). 

3.4 Wpływ wyceny i rating wiarygodności przedstawianych 

wyników  

Z każdą oceną efektywności wiąże się możliwość przedstawienia w odniesieniu do 

dowolnego wybranego poziomu:  

1. wpływu oceny na wycenę nieruchomości, oraz  

2. ratingu wiarygodności oceny efektywności.  

Te dwa komponenty są przeznaczone konkretnie dla inwestorów i rzeczoznawców, 

ale mogą być również stosowane przez wielu specjalistów budowlanych. Rating 

ma umożliwić zrozumienie, na ile dokładne i reprezentatywne mogą być szacunki 

projektowe podane w odniesieniu do każdego wskaźnika.  

Rating jest w szczególności pomocny dla inwestorów i rzeczoznawców, ponieważ:  

1. Umożliwia sprawdzenie, które aspekty efektywności budynku, mogące 

mieć wpływ na jego wartość, zostały uwzględnione w zastosowanej 

metodyce wyceny. Skupia się na tych aspektach, które mogą mieć duży 

wpływ:  

 na profil ryzyka nieruchomości (np. przystosowanie się do przyszłej 

zmiany klimatu), lub 

 na potencjał tworzenia wartości (np. niższe koszty mediów). 



 

21 

 

2. Zapewnia przejrzystość pod względem zrozumienia wiarygodności 

wyników, które mogą być wykorzystywane do ocen ryzyka związanego 

z nieruchomościami oraz do wyceny nieruchomości (np. precyzja metod 

szacowania efektywności).  

W odniesieniu do każdego wskaźnika dostępne jest narzędzie ratingowe, dzięki 

któremu użytkownicy mogą oceniać metodę obliczeniową, dane i modelowanie 

wykorzystane do uzyskania przedstawionego wyniku.  

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej realistyczne jest modelowanie efektywności i im 

wyższa jest jakość wykorzystywanych danych, tym wyższy będzie rating. 

Najwyższy rating otrzymają dane faktyczne dotyczące ukończonego 

i użytkowanego budynku. W ten sposób rating pomoże zminimalizować 

potencjalne rozbieżności między szacowaną a faktyczną efektywnością budynku, 

a także będzie sprzyjać dokładnemu monitorowaniu efektywności po rozpoczęciu 

użytkowania budynku.  

Ogólny rating zostanie skorygowany pozytywnie, jeżeli wyniki oceny lub dane 

z monitorowania zostały zweryfikowane przez osobę trzecią (tj. mają „klasę 

inwestycyjną”) oraz zostały obliczone lub zebrane przez specjalistów 

posiadających odpowiednią akredytację.  

 

3.5 Skupienie się na efektywności budynku wybudowanego 

i użytkowanego 

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie takich celów, jak wysoka efektywność 

eksploatacyjna i zadowolenie użytkowników ze środowiska wewnętrznego 

(np. zużycie i koszt energii, jakość powietrza w pomieszczeniach), ważne jest 

monitorowanie efektywności budynku po ukończeniu budowy oraz rozważenie 

przeprowadzenia badania zadowolenia użytkowników z eksploatacji budynku.  

3.5.1 Ocena i monitorowanie efektywności budynku po ukończeniu 

budowy 

Dokładne monitorowanie efektywności ukończonego budynku dostarczy danych 

pomiarowych do celów sprawozdawczości. Dane te czasami nazywa się oceną 

funkcjonowania budynku (ang. building performance evaluation, BPE). BPE 

pomoże w diagnozowaniu i usuwaniu wszelkich problemów lub usterek, które 

mogą skutkować efektywnością niższą od oczekiwanej.  

W odniesieniu do każdego wskaźnika określono możliwości monitorowania oraz 

normy referencyjne. Obejmuje to nie tylko tradycyjne skupienie się na zużyciu 

energii i wody, ale również na użytych materiałach budowlanych i ich kosztach.  

Wytyczne dotyczące strategii opomiarowania pomocnych w BPE można znaleźć 

w wytycznych nr 2. 

Wytyczne nr 2 dla właścicieli, inwestorów i użytkowników budynków  

Rola opomiarowania w ocenie charakterystyki energetycznej budynku  

Aby zapewnić dokładny pomiar zużycia energii i wody w budynku, niezbędna jest 

strategia opomiarowania. Należy zapewnić, aby liczniki zostały zainstalowane 

zgodnie z zaleceniami, oraz zwrócić należytą uwagę na kalibrację i lokalizację 

liczników.  

W trakcie przekazywania do eksploatacji należy uwzględnić kwestię sposobu 

podłączania liczników i systemów monitorowania. Obejmuje to uzgodnienie 

odczytów podliczników z głównymi licznikami i rejestrami systemu zarządzania 

energią w budynku (jeżeli jest zainstalowany).  

Wszystkie liczniki powinny być prawidłowo zainstalowane, aby ułatwić 
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wykorzystywanie ich jako narzędzi monitorowania dzięki bezpośrednim odczytom 

lub zestawianiu danych z systemu zarządzania energią w budynku. Pojemność 

systemów zarządzania energią w budynku może stanowić ograniczenie, dlatego 

należy sprawdzić, czy zapewniono pojemność danych wystarczającą do bieżącego 

monitorowania. 

Ponadto podczas przekazania budynku systemy opomiarowania i zarządzania 

energią w budynku powinny być w pełni udokumentowane, tak aby zarządcy 

obiektów i użytkownicy mogli je prawidłowo obsługiwać.  

Inteligentne liczniki mogą dostarczać dodatkowych zdezagregowanych danych 

dotyczących zużycia, które można wykorzystywać do zarządzania zużyciem 

energii w budynku. Takie liczniki mogą również wyeliminować problemy, które 

mogą pojawiać się przy wykorzystywaniu danych uzyskanych z rachunków 

opartych na prognozach, co może prowadzić do nieprawidłowej 

sprawozdawczości. Należy jednak dążyć do unikania nadmiernego 

skomplikowania projektu opomiarowania podlicznikami, ponieważ może to 

prowadzić do problemów, jeżeli liczniki zostaną nieprawidłowo zainstalowane lub 

przekazane do eksploatacji. 

Na podstawie Carbon Trust (2012), Innovate UK (2016). 

 

3.5.2 Eksploatacyjna ocena zadowolenia 

Zadowolenie użytkowników jest parametrem mającym decydujące znaczenie dla 

tego, czy budynek jest udany. Ocena zadowolenia użytkowników wymaga 

przeprowadzenia procesu zorganizowanych wywiadów i sondaży, przy czym 

należy skupić się na konkretnych aspektach efektywności uważanych za istotne 

dla osiągnięcia celu, jakim są zdrowe i wygodne budynki.  

Proces oceny może być określany jako ocena eksploatacyjna (ang. post-

occupancy evaluation, POE), badanie jakości środowiska wewnętrznego według 

użytkowników (ang. indoor environmental quality, IEQ) lub badanie 

użytkowników budynku (ang. building user survey, BUS). Do celów systemu 

Level(s) proces ten nazwany jest oceną eksploatacyjną.  

Przykłady narzędzi i metod oceny eksploatacyjnej można znaleźć w wytycznych 

nr 3.  

Wytyczne nr 3 dla właścicieli, inwestorów i użytkowników budynków  

Ocena eksploatacyjna komfortu i zadowolenia  

Ocena eksploatacyjna jest zazwyczaj przeprowadzana co najmniej po upływie 

roku od pełnego zajęcia budynku. Zwykle obejmuje ona wywiady 

z użytkownikami w celu ocenienia aspektów jakościowych związanych ze 

wskaźnikami efektywności budynku. Zasadniczo ocena eksploatacyjna powinna 

być przeprowadzana przez osobę trzecią przy użyciu znormalizowanej metodyki.  

Szereg metod i norm oceny stało się standardowymi punktami odniesienia dla 

ocen eksploatacyjnych. Każda z tych metod i norm obejmuje zbiór wytycznych 

dotyczących przeprowadzania ocen subiektywnych i obiektywnych w różnych 

kombinacjach, a także wzór pytań ankietowych, które można wykorzystać.  

Poniżej przedstawiono niewyczerpującą listę najczęściej przywoływanych metod 
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i norm: 

 metoda badania użytkowników budynku, która została opracowana na 

podstawie doświadczeń w zakresie oceny budynków niskoenergetycznych 

w latach 80. i 90. ubiegłego wieku2;  

 badanie jakości środowiska wewnętrznego według użytkowników 

opracowane w Centrum Środowiska Zabudowanego (Berkeley) – jest to 

sondaż internetowy i dotyczy siedmiu aspektów jakości środowiska 

wewnętrznego3; 

 proces Soft Landings, który stanowi wieloetapowe podejście do wznoszenia 

lepszych budynków, obejmujące końcowy etap rozszerzonego nadzoru 

i oceny eksploatacyjnej4. 

Ponadto szereg systemów oceny budynków i narzędzi sprawozdawczości w tej 

dziedzinie obejmuje ocenę eksploatacyjną: 

 jako podstawowy wymóg systemu (np. Miljöbyggnad, Szwecja; SSO, 

Hiszpania);  

 jako nieobowiązkowy wskaźnik, kryterium lub punkt (np. BREEAM New 

Construction, LEED Building Operations & Maintenance, Finland GBC 

Building Performance Indicators).  

 

  

                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and 
Building Benchmarking, Centrum Środowiska Zabudowanego, 

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm 
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/ 
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Część 2 systemu Level(s) 

Wprowadzenie do części 2 systemu Level(s)  

W części 2 dokumentacji systemu Level(s) potencjalnych użytkowników czeka 

podstawowe wprowadzenie do wszystkich elementów systemu oraz tego, w jaki 

sposób można ten system wykorzystać – w całości lub w części – do 

sprawozdawczości w zakresie efektywności przedsięwzięć budowlanych.  

Cztery główne elementy system Level(s) opisane w tej sekcji to: 

1. sposób promowania w tym systemie podejścia opartego na cyklu życia; 

2. makrocele systemu i ich związek z polityką UE w dziedzinie środowiska; 

3. wskaźniki, które mogą być wykorzystywane do oceny efektywności na 

poziomie początkowym, oraz sposób ich obliczania i stosowania; 

4. sposób w jaki bardziej zaawansowani użytkownicy mogą przeprowadzić 

ocenę cyklu życia (LCA) od kołyski do kołyski. 

W oddzielnej części 3 dokumentacji systemu Level(s) przedstawiono dalsze 

szczegółowe wytyczne dotyczące obliczania wyników i sprawozdawczości w tym 

zakresie, w tym sposobów bardziej zaawansowanego wykorzystywania 

wskaźników. Wytyczne w części 3 obejmują: 

o więcej szczegółów na temat metod obliczeniowych i wymogów dotyczących 

danych; 

o format sprawozdawczości z ocen efektywności przeprowadzonych zgodnie 

z metodami wspólnej oceny efektywności; 

o wytyczne i zasady dotyczące sposobu dokonywania ocen 

i sprawozdawczości z wyników na potrzeby porównywania efektywności 

oraz optymalizacji projektu pod względem efektywności. 

Podejście oparte na cyklu życia na poziomie budynku 

W całym systemie Level(s) zachęca się użytkowników, aby myśleli o budynkach 

i analizowali je z perspektywy cyklu życia. Aby to osiągnąć, system Level(s) został 

zorganizowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli poznać różne aspekty 

podejścia opartego na cyklu życia oraz oceny efektywności cyklu życia.  

Każda część systemu przyczynia się zatem do ogólnego podejścia opartego na 

cyklu życia i stanowi jego element. W tabeli i przedstawiono ogólne informacje, 

w jaki sposób poszczególne części systemu współpracują ze sobą. 

Tabela i. Sposób, w jaki części systemu Level(s) przyczyniają się do stosowania 

podejścia opartego na cyklu życia 

Część systemu Level(s) Sposób, w jaki część przyczynia się do stosowania 
podejścia opartego na cyklu życia 

Określenie celu i zakresu Funkcjonalny opis budynku i sposobu jego użytkowania 
(zob. część 3 sekcja 1). 

Dane dotyczące rotacji 

zapasów 

Dane dotyczące konstrukcji budynku (zestawienie 

podstawowych materiałów) oraz przepływów energii 
i wody w całym jego cyklu życia (zob. narzędzie cyklu 

życia 2.1 oraz wskaźniki 1.1 i 3.1). 

Wskaźniki, które mierzą wpływ 
budynku na środowisko 

Umożliwiają one pomiar konkretnego wpływu na 
środowisko za pomocą prostych wskaźników wspólnych 
albo wskaźników opartych na metodach oceny wpływu 
cyklu życia (zob. wskaźnik 1.2).  
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Scenariusze opisujące aspekt 

cyklu życia budynku 

Wytyczne pomocne specjalistom budowlanym 

w analizowaniu efektywności projektów budowlanych 
w przyszłości i w całym cyklu życia (zob. narzędzia cyklu 
życia 2.2 i 5.1).  

Ocena cyklu życia (LCA) 
budynku od kołyski do kołyski 

Jest to najbardziej zaawansowana opcja w systemie 
Level(s). Użytkownicy systemu mogą zdecydować się 

przejść bezpośrednio do LCA albo wykonać najpierw inne 
odrębne kroki w ramach LCA określone w systemie (zob. 
sekcja 7).  

Jakość i wiarygodność danych 
inwentaryzacyjnych 
dotyczących cyklu życia 

Jakość i wiarygodność danych stanowi kluczowe 
wyzwanie w dążeniu do zapewnienia jak największej 
reprezentatywności wyników dla budynku będącego 

przedmiotem oceny (zob. wskaźnik 6.2).  

  

Opis budynku będącego przedmiotem oceny 

Ważną zasadą systemu Level(s) jest porównywalność w oparciu o równoważność 

funkcjonalną. Dlatego ważne jest, aby w przypadku każdego budynku, którego 

efektywność jest przedmiotem oceny i sprawozdawczości, podstawa 

równoważności funkcjonalnej była podawana wraz z wynikami oceny 

efektywności. 

Część 3 sekcja 1 dokumentacji zawiera zatem wytyczne dotyczące sposobu 

opracowywania podstawowego opisu budynku („definicja celu i zakresu” 

w terminologii LCA) i sporządzania sprawozdania dotyczącego tego opisu, które to 

elementy będą stanowiły podstawę równoważności funkcjonalnej.  

Opis zawiera następujące informacje (w nawiasach podano odpowiednik 

terminologiczny używany w ocenie cyklu życia): 

o budynek i jego elementy: rodzaj budynku (lub klasa użytkowania) oraz 

wcześniej określony minimalny zakres części i elementów budynku 

(„przedmiot oceny”); 

o rodzaj budynku, własność i segment rynku: opis segmentu rynku 

budynku, struktury własności i przewidywanego okresu użytkowania 

(„jednostka funkcjonalna i ekwiwalent”); 

o jednostka wykorzystywana do celów porównawczych: wspólne metody 

pomiaru całkowitej powierzchni użytkowej budynku („jednostka 

referencyjna”); 

o sposób użytkowania budynku i trwałość jego elementów: opis środowiska 

zewnętrznego, na którego wpływ wystawiony jest budynek, oraz 

przewidywanych warunków użytkowania. Podaje się również domyślny 

okres użytkowania części i elementów budynku („referencyjne warunki 

użytkowania”); 

o ramy czasowe oceny efektywności: przewidywany lub domyślny okres 

użytkowania budynku będącego przedmiotem badania („referencyjny 

okres badania”); 

o przedmiotowe etapy cyklu życia: etapy cyklu życia, które należy wziąć pod 

uwagę podczas oceny efektywności („granice systemu”). 

Informacje te łącznie stanowią podstawę porównawczą dla wyników wskaźników 

i scenariuszy, jak również definicję celu i zakresu dla przeprowadzenia LCA. 

Makrocele i związane z nimi wskaźniki 

Sekcja ta stanowi wprowadzenie do makrocelów i związanych z nimi wskaźników.  
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W odniesieniu do każdego makrocelu podano definicję, kontekst polityki oraz 

przewidywany zakres i przedmiot.  

W odniesieniu do każdego wskaźnika podano krótkie informacje na temat tego, co 

dany wskaźnik mierzy, dlaczego należy wziąć pod uwagę jego wykorzystanie oraz 

jak można go wykorzystać w przedsięwzięciach budowlanych. Towarzyszy temu 

jednostka miary i podsumowanie techniczne metodyki, którą należy stosować 

w przypadku poziomu 1: wspólna ocena efektywności zgodnie z systemem 

Level(s).  

W tabeli i przedstawiono przegląd całego systemu, wskazując, gdzie w częściach 

2 i 3 można znaleźć odpowiednie wytyczne do przeprowadzenia oceny 

efektywności na poziomach 1 (wspólna ocena), 2 (ocena porównawcza) i 3 (ocena 

zoptymalizowana). 
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Tabela ii. Odesłania do wytycznych dotyczących poszczególnych wskaźników lub 

narzędzi cyklu życia w systemie Level(s) 

Wskaźnik lub narzędzie cyklu 
życia 

Jednostka miary 
efektywności 

Gdzie można znaleźć ogólne 
informacje na temat 
wskaźnika lub narzędzia 

Makrocel nr 1: Emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynków  

1.1 Charakterystyka energetyczna na 
etapie użytkowania  

1.1.1 Zapotrzebowanie na energię 
pierwotną 

1.1.2 Zapotrzebowanie na energię 
dostarczoną 

 (wskaźnik uzupełniający)  

kilowatogodziny na metr 
kwadratowy rocznie 
(kWh/m2/rok)  

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 

1.2 Współczynnik ocieplenia 
globalnego w cyklu życia 

kg ekwiwalentu CO2 na 
metr kwadratowy rocznie 

(kg ekwiwalentu CO2 
/m2/rok) 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 

Makrocel nr 2: Cykle życia materiałów zasobooszczędne i o obiegu zamkniętym 

2.1 Narzędzia cyklu życia: 
Zestawienie podstawowych 
materiałów w odniesieniu do budynku 

Sprawozdawczość 
w zakresie zestawienia 
podstawowych materiałów 
w odniesieniu do budynku 
oraz czterech głównych 
rodzajów zastosowanych 
materiałów. 

Ogólne informacje na temat 
narzędzia cyklu życia 

2.2 Narzędzia cyklu życia: 
scenariusze dotyczące trwałości, 
możliwości adaptacji i rozbiórki 
budynku 

Zgodnie z poziomem oceny 
efektywności: 

1. aspekty projektu  
2. ocena półjakościowa  
3. ocena oparta na LCA  

Ogólne informacje na temat 
narzędzia cyklu życia 

Ogólna metodyka 

2.3 Odpady i materiały z budowy 
i rozbiórki 

kg odpadów i materiałów na 
m2 całkowitej powierzchni 
użytkowej (na cykl życia 
i etap przedsięwzięcia 
będący przedmiotem 
sprawozdawczości) 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 

2.4 Ocena pełnego cyklu życia Siedem wskaźników 
kategorii wpływu na 
środowisko (zob. 
szczegółowe wytyczne 
w odniesieniu do 
nadrzędnego narzędzia 
oceny nr 7) 

Ogólne informacje na temat 
narzędzia cyklu życia 

 

Makrocel nr 3: Efektywne korzystanie z zasobów wodnych 

3.1 Całkowite zużycie wody m3 wody na użytkownika 
rocznie 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 

Makrocel nr 4: zdrowe i wygodne pomieszczenia 

4.1 Jakość powietrza wewnątrz 
budynku 

4.1.1 Dobra jakość 
powietrza wewnątrz 
budynku: parametry 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 
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dotyczące wentylacji, CO2 
i wilgotności 

4.1.2 Docelowy wykaz 
zanieczyszczeń: emisje 
z wyrobów budowlanych 
oraz pobór powietrza 
z zewnątrz. 

Ogólna metodyka 

4.2 Czas poza zakresem komfortu 

cieplnego 

% czasu poza zakresem 

określonych maksymalnych 
i minimalnych temperatur 
w trakcie sezonu 
grzewczego i chłodniczego 

Ogólne informacje na temat 

wskaźnika 

Ogólna metodyka 

Makrocel nr 5: Przystosowywanie się do zmiany klimatu i odporność na tę zmianę 

5.1 Narzędzia cyklu życia: 
scenariusze dotyczące 
prognozowanych przyszłych 
warunków klimatycznych 

Scenariusz 1: Ochrona 
zdrowia i komfortu 
cieplnego użytkowników 

Symulacja na lata 2030 
i 2050 dotycząca 
prognozowanego czasu, 
w którym budynek 
przestanie być objęty 
zakresem komfortu 
cieplnego.  

Ogólne informacje na temat 
narzędzia cyklu życia 

Ogólna metodyka 

Makrocel nr 6: Zoptymalizowane koszty i wartość w całym cyklu życia 

6.1 Koszty całego cyklu życia: EUR za metr kwadratowy 
powierzchni użytkowej 
rocznie (EUR/m2/rok) 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 

6.2 Czynniki tworzenia wartości 
i czynniki ryzyka 

Ratingi wiarygodności 
danych i metod 
obliczeniowych 
w odniesieniu do zgłoszonej 
efektywności każdego 
wskaźnika i narzędzia 
scenariusza cyklu życia. 

Ogólne informacje na temat 
wskaźnika 

Ogólna metodyka 
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Makrocel nr 1: Emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 

budynków 

Definicja:  

Minimalizacja całkowitych emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 

budynku, ze szczególnym uwzględnieniem emisji związanych z eksploatacyjnym 

zużyciem energii w budynku i z emisjami „wbudowanymi” w materiały budowlane 

oraz z towarzyszącym temu procesami w całym cyklu życia. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Makrocel obejmuje działania na poziomie budynku ze szczególnym 

uwzględnieniem:  

1. charakterystyki energetycznej na etapie eksploatacji, w tym udział 

oszczędnych i niskoemisyjnych/bezemisyjnych technologii energetycznych 

i infrastruktury energetycznej;  

2. redukcji na etapie eksploatacji oraz wbudowanych emisji gazów 

cieplarnianych w całym cyklu życia budynku, w tym emisji związanych 

z produkcją materiałów budowlanych.  

W szczególności uwzględnia się potencjalne kompromisy między etapem 

produkcji a etapem użytkowania, tak aby umożliwić zminimalizowanie całkowitych 

emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia.  

Wskaźniki makrocelu nr 1 

Wskaźnik Miernik efektywności 

1.1 Charakterystyka energetyczna na 
etapie użytkowania  

1.1.1 Zapotrzebowanie na energię 
pierwotną 

1.1.2 Zapotrzebowanie na energię 

dostarczoną 

 (wskaźnik uzupełniający)  

kilowatogodziny na metr kwadratowy rocznie 
(kWh/m2/rok)  

1.2 Współczynnik ocieplenia globalnego 
w cyklu życia 

kg ekwiwalentu CO2 na metr kwadratowy 
rocznie (kg ekwiwalentu CO2 /m2/rok) 

 

1.1 Wskaźnik charakterystyki energetycznej na etapie użytkowania  

Wskaźnik 1.1 dotyczy energii zużywanej przez budynek na etapie użytkowania5. 

Składa się on z dwóch podwskaźników:  

o wskaźnika głównego 1.1.1, który opiera się na obliczeniu zapotrzebowania 

na energię pierwotną;  

o wskaźnika uzupełniającego 1.1.2, który opiera się na obliczeniu lub 

pomiarze zapotrzebowania na energię dostarczoną. 

Pierwszy wskaźnik stanowi element definicji budynku o niemal zerowym zużyciu 

energii zgodnie z art. 9 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 

budynków. Oba te wskaźniki mają na celu zapewnienie uwzględnienia zarówno 

                                           
5 W normie referencyjnej EN 15978 modułem odniesienia etapu eksploatacji jest B6 „eksploatacyjne 
zużycie energii”. 
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efektywności przegród zewnętrznych, jak i efektywności energetycznej systemów 

pod względem energii pierwotnej. 

 

 

1.1.1 Ogólne informacje na temat wskaźników  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźników? 

Energię pierwotną zdefiniowano w art. 2 pkt 5 dyrektywy w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków6 jako „energię pochodzącą 

z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł, która nie została poddana żadnemu 

procesowi przemiany lub transformacji”. Jest to energia potrzebna do 

wytworzenia energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, które zużywa 

budynek. W sprawozdawczości jest ona podzielona na energię ze źródeł 

odnawialnych, energię ze źródeł nieodnawialnych i energię eksportowaną. Ma to 

na celu uwzględnienie korzyści płynących z niskoemisyjnego wytwarzania energii 

lub wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

Miarą energii dostarczonej jest energia dostarczona do budynku w postaci energii 

elektrycznej, ciepła i paliwa. Jest to energia w podziale na każdy nośnik energii, 

dostarczona do budynku na potrzeby użytkowania budynku (ogrzewanie, 

chłodzenie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, oświetlenie, zasilanie urządzeń 

gospodarstwa domowego itd.). „Energia dostarczona” jest to ogólnie energia, 

której zużycie mierzą liczniki. W sprawozdawczości jest ona zatem podzielona na 

energię zużywaną do ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji 

i oświetlenia. Zachęca się również do prowadzenia sprawozdawczości w zakresie 

innych aspektów zużycia energii przez użytkowników7. 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tych wskaźników? 

Wskaźniki te umożliwiają użytkownikom zrozumienie zapotrzebowania budynku 

na energię na etapie użytkowania.  

Zapotrzebowanie na energię na etapie użytkowania na ogół wiąże się 

z większością zużycia energii w cyklu życia w przypadku budynków 

wybudowanych przed przełomem tysiącleci. Materiały budowlane mają większe 

znaczenie w nowych budynkach, w przypadku których etap użytkowania może 

wiązać się z 30–70% zużycia energii w cyklu życia, w zależności od rodzaju, 

formy i specyfikacji budynku.  

Ponadto sprawozdawczość w zakresie zapotrzebowania na energię pierwotną 

i energię dostarczoną może być wymagana do celów wydawania pozwoleń na 

budowę w poszczególnych państwach członkowskich, natomiast dyrektywa 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zawiera wymóg wydania 

świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie budynku. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera charakterystykę energetyczną 

budynku oraz wartości referencyjne, takie jak minimalne wymagania dotyczące 

charakterystyki energetycznej lub dodatkowe informacje, takie jak roczne zużycie 

energii dla budynków niemieszkalnych oraz odsetek energii ze źródeł 

odnawialnych w łącznym zużyciu energii.  

Ponadto sprawozdawczość w zakresie tych dwóch wskaźników dotyczących etapu 

użytkowania może dostarczyć przydatnych informacji na temat całkowitej emisji 

                                           
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). 
 
7 Określonych w normie EN 15603 jako „inne wykorzystania energii” (zob. załącznik C), a w pr EN 

52000-1 jako „zużycie energii na potrzeby innych instalacji” lub „zastosowania niezwiązane 
z efektywnością energetyczną budynku„. 
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zanieczyszczeń powietrza z budynków do otaczającego powietrza. Chociaż ogólne 

ograniczenie energii dostarczonej będzie zwykle miało pozytywny wpływ na 

jakość powietrza8, przestawienie się na inne paliwo może również prowadzić do 

wzrostu emisji określonych zanieczyszczeń powietrza9. W związku z tym ważne 

jest również ograniczenie zużycia energii pierwotnej do minimum, ponieważ jest 

to wskaźnik ilości paliwa zużywanego do zaspokojenia potrzeb energetycznych 

budynku. 

W jaki sposób można wykorzystać wskaźniki w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Sprawozdawczość w zakresie wskaźników może opierać się zarówno na 

obliczonej, jak i zmierzonej efektywności. Oznacza to, że wskaźniki te może 

wykorzystywać szereg uczestników przedsięwzięcia, w tym na etapie 

projektowania, aby przeprowadzić symulację efektywności, oraz po zakończeniu 

budowy, aby sprawdzić faktyczny poziom efektywności budynku.  

Zużycie energii dostarczonej można również zgłosić w postaci kosztów całego 

cyklu życia, stosując wskaźnik 6.1a: koszty mediów na etapie użytkowania. 

Przedstawiono wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania rozbieżności między 

efektywnością budynku projektowanego a faktyczną efektywnością budynku, ze 

szczególnym uwzględnieniem precyzji obliczeń, jakości konstrukcji i procedur 

przekazywania do eksploatacji. 

Tabela 1.1.1 Etapy przedsięwzięcia, na których można stosować wskaźnik 1.1 

Etap przedsięwzięcia Działania związane ze stosowaniem wskaźnika 
1.1 
 

1. Etap projektowania (w 
oparciu o obliczenia)  

 

 Podtypy oceny obliczonej charakterystyki 
energetycznej budynków: dotyczące projektu lub 
dostosowane do konkretnych potrzeb 

2. Etap realizacji (w oparciu 
o dokumentację 

powykonawczą)  

 

 Podtypy oceny obliczonej charakterystyki 
energetycznej budynków: powykonawcze 

 Badanie jakości: szczelność i integralność przegród 

zewnętrznych 

 

3. Po zakończeniu realizacji (na 
podstawie przekazania do 
eksploatacji i badań) 

 

 Przekazanie do eksploatacji: test efektywności 
funkcjonalnej i test sezonowy.  

 

4. Etap użytkowania budynku 
(na podstawie pomiarów 
efektywności)  

 

 Podtypy oceny zmierzonej charakterystyki 
energetycznej budynków: skorygowana pod 
względem klimatu, skorygowana pod względem 
użytkowania lub standardowa 

                                           
8 Dokument roboczy służb Komisji – Ocena skutków towarzysząca wnioskowi dotyczącemu dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, SWD(2016) 405 final/2, 
część 1/3, Bruksela, 6 grudnia 2016 r., s. 57: „W szczególności sektor mieszkaniowy posiada duży 
potencjał pod względem niewykorzystanej efektywności energetycznej, a w rezultacie zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza [...]. Wielkość tego potencjału zależy od wyboru paliwa przez 
gospodarstwa domowe oraz od efektywności systemu ogrzewania”. 
 
9 Zob. również sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z listopada 2016 r. „Air quality in 
Europe – 2016 report” [„Jakość powietrza w Europie – sprawozdanie za 2016 r.”], rozdział 3 
Residential biomass combustion: an important source of air pollution [Spalanie biomasy w budynkach 
mieszkalnych: ważne źródło zanieczyszczenia powietrza], 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 
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1.1.2 Ogólna metodyka wspólnej oceny efektywności  

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary zarówno dla zapotrzebowania na energię pierwotną na 

etapie użytkowania, jak i dla energii dostarczonej na etapie użytkowania jest 

kilowatogodzina na metr kwadratowy rocznie (kWh/m2/rok). 

Efektywność ocenia się w odniesieniu do referencyjnej powierzchni użytkowej 

i wielkości budynku, które są zdefiniowane w oparciu o metodykę w części 3 

sekcja 1.3.1. Następnie stosuje się kryteria podziału na strefy zgodnie z normami 

referencyjnymi lub krajowymi/regionalnymi metodami obliczeniowymi. Te kryteria 

podziału na strefy mogą być wykorzystane do określenia, czy jakieś 

pomieszczenia są uwzględnione, czy nie. 

Granice i zakres 

Zakres wskaźnika obejmuje następujące odbiorniki energii, również nazywane 

instalacjami technicznymi budynku: ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, ciepłą 

wodę użytkową oraz (wbudowane) oświetlenie. W podejściu opartym na cyklu 

życia o tych odbiornikach mówi się jako o eksploatacyjnym zużyciu energii.  

Granice oceny stanowi budynek. Energia może być importowana lub 

eksportowana przez granice oceny (budynek) z/do tego samego miejsca, 

lokalizacji pobliskich i lokalizacji odległych, jak pokazano na rysunku 1.1.1. 

W granicach oceny straty systemowe są wyraźnie uwzględniane we 

współczynniku konwersji stosowanym do nośnika energii, nazwanym również 

współczynnikiem energii pierwotnej10.  

 

                                           
10 Współczynniki energii pierwotnej są w większości przypadków podane w poszczególnych krajowych 

metodach obliczeń. Jeżeli tak nie jest, można znaleźć współczynniki standardowe w serii norm 
referencyjnych EN. 
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Rys. 1.1.1 Lokalizacja granic oceny budynku i bilansu energetycznego 

Źródło: CEN (2017) 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Podstawową metodę obliczeniową w odniesieniu do każdego podwskaźnika 

określono w serii norm CEN, które wspierają wdrażanie dyrektywy w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków w całej UE.  

Seria norm CEN, która obecnie stanowi podstawę większości krajowych metod 

obliczeniowych, obejmuje normy EN 15603 i EN ISO 13790. Od 2017 r. ta seria 

norm będzie stopniowo zastępowana nową serią norm EN ISO 5200011, ale 

przewiduje się, że upłynie trochę czasu zanim krajowe metody obliczeniowe 

zostaną odpowiednio zaktualizowane. 

Oznacza to, że można stosować większość krajowych metod obliczeniowych, 

które muszą być stosowane w celu spełnienia wymogów dotyczących 

efektywności lub wypełniania świadectw charakterystyki energetycznej i które są 

dostosowane do serii norm EN. Ważnym pierwszym krokiem jest wybór 

odpowiedniego typu i podtypu oceny spośród przedstawionych w EN 15603 i prEN 

ISO 52000-1 (zob. sekcja 1.1.1, tabela 1.1.1 w części 3 dokumentacji). 

 

1.2 Wskaźnik współczynnika ocieplenia globalnego w cyklu życia  

Wskaźnik 1.2 dotyczy energii zużywanej przez budynek na etapie użytkowania.  

                                           
11 „Normami nadrzędnymi”, które Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował w ramach 

mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską, są następujące normy: ISO/EN 52000-1, 
52003-1, 52010-1, 52016-1 oraz 52018-1. 
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Niekiedy nazywa się to również oceną śladu węglowego lub pomiarem dwutlenku 

węgla w całym cyklu życia. Obejmuje to ocenę tego, co czasami nazywa się 

również wbudowanymi emisjami CO2 – emisjami, które nie są bezpośrednio 

związane z wykorzystaniem energii w budynku, lecz są pośrednim wynikiem 

procesów produkcji, budowy, naprawy, utrzymania, renowacji i ostatecznie 

rozbiórki budynku.  

W związku z tym efektywność przedstawia się w podziale na etapy cyklu życia. 

Dodatkowo ocenia się i ujmuje w sprawozdawczości jakość danych 

wykorzystanych do oszacowania emisji w cyklu życia. 

1.2.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten mierzy udział emisji gazów cieplarnianych związanych z cyklem 

życia budynku w globalnym ociepleniu Ziemi lub zmianie klimatu. 

Gazy cieplarniane są składnikami atmosfery, które absorbują i emitują 

promieniowanie o określonych długościach fal w widmie termicznego 

promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię Ziemi, samą 

atmosferę i chmury. W ten sposób gazy cieplarniane utrudniają oddawanie energii 

cieplnej w przestrzeń kosmiczną i działają jak koc, który izoluje Ziemię 

i utrzymuje jej wyższą temperaturę. 

Różne gazy cieplarniane mają różne skutki dla Ziemi. Współczynnik ocieplenia 

globalnego opracowano, aby umożliwić porównywanie wpływu różnych gazów na 

globalne ocieplenie. W szczególności jest to względna miara ilości energii, która 

może zostać uwięziona w atmosferze w określonym horyzoncie czasowym przez 

masę gazu w porównaniu z taką samą masą dwutlenku węgla (CO2). Wyższy 

współczynnik ocieplenia globalnego oznacza większy efekt ocieplenia w tym 

okresie.  

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Obecność gazów cieplarnianych jest niezbędna dla życia na naszej planecie. 

W ostatnich dziesięcioleciach stężenie tych gazów w atmosferze wzrosło jednak 

do niebezpiecznego i nigdy wcześniej nienotowanego poziomu, co może 

przyczynić się do nadmiernego globalnego ocieplenia i spowodować katastrofalne 

skutki dla klimatu. Współczynnik ocieplenia globalnego stanowi wspólną jednostkę 

miary, która umożliwia ocenę wpływu emisji gazów cieplarnianych na klimat. 

W jaki sposób można wykorzystać wskaźnik w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Ostatecznym celem kwantyfikacji współczynnika ocieplenia globalnego 

związanego z budynkiem jest ograniczenie wpływu tego budynku na globalny 

klimat. Zgodnie z różnymi wariantami sprawozdawczości przewidzianymi 

w systemie cele pośrednie mogą się różnić w zależności od zakresu stosowania 

wskaźnika: 

o ocena na poziomie 1: promowanie pomiaru tego wskaźnika 

i dogłębnego zrozumienia kluczowego wkładu w całkowity ślad 

węglowy budynków, który byłby minimalnym celem w odniesieniu do 

miernika wspólnej oceny; 

o ocena na poziomie 2: zapewnienie referencyjnej metody pomiaru 

i sprawozdawczości, która mogłaby ostatecznie umożliwić porównanie, 

analizę porównawczą i wyznaczenie celów; 

o ocena na poziomie 3: włączenie „efektywności emisyjnej” do kryteriów, 

które należy wziąć pod uwagę przy optymalizacji efektywności 

projektowej. 
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1.2.2 Ogólna metodyka wspólnej oceny efektywności  

Jednostka miary 

Jednostką miary, którą należy stosować do celów sprawozdawczości w zakresie 

tego wskaźnika, jest kg ekwiwalentu CO2/m2/rok w odniesieniu do każdego 

etapu cyklu życia. Ta jednostka miary jest powszechnie ustalonym wskaźnikiem 

kategorii wpływu na środowisko stosowanym w ocenie cyklu życia. 

Należy również podać dodatkowe informacje niezbędne do opisania 

funkcjonalności budynku zgodnie z wytycznymi określonymi w odniesieniu do 

przeprowadzenia oceny cyklu życia od kołyski do kołyski (zob. narzędzie cyklu 

życia 2.4). 

Granice i zakres 

Zakres obejmuje rozwój budynku od kołyski do kołyski, tj. od wytworzenia 

i dostawy materiałów po unieszkodliwienie po zakończeniu eksploatacji i recycling 

materiałów. 

Wyznaczanie granic systemu odbywa się według „zasady modularności” zgodnie 

z normą EN 15978. Oznacza to, że procesy jednostkowe wpływające na 

efektywność środowiskową budynku w trakcie jego cyklu życia należy przypisać 

do tego modułu w cyklu życia, w którym występują. 

Oprócz ogólnego podejścia opartego na ocenie wszystkich etapów cyklu życia 

budynku ustanowiono zasady dotyczące poziomu początkowego, w których 

uwzględniono nacisk na szczególnie istotne części cyklu życia budynku, takie jak: 

o etap produktu (A1–3) 

o etap użytkowania (B2–4, B6) 

o etap zakończenia eksploatacji (C3,4) 

o korzyści i obciążenia poza granicami systemu (D) 

Jeżeli w obliczeniach i sprawozdawczości uwzględnia się tylko niektóre etapy 

cyklu życia, należy przestrzegać ścisłych zasad dotyczących sprawozdawczości 

w zakresie wyników, ponieważ wyniki te nie będą reprezentatywne dla 

efektywności całego cyklu życia (zob. sekcja 1.2.1.1).  

Budynek należy udokumentować zgodnie z zakresem określonym w części 3 

sekcja 1.1.2: 

o komponenty (elementy, części konstrukcyjne, wyroby, materiały) 

potrzebne w cyklu życia budynku. Obejmuje to również uwzględnienie 

warunków eksploatacji (takich jak uszkodzenia spowodowane warunkami 

pogodowymi lub codziennym zużyciem) oraz właściwości zależnych od 

czasu (takich jak konieczność wymiany części po określonym czasie); 

o powiązane procesy, takie jak utrzymanie, wymiana i procesy zakończenia 

eksploatacji oraz ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie energii; 

o zużycie energii i wody w trakcie eksploatacji budynku. 

Dodatkowe zasady metodyczne i kryteria graniczne opisano w części 3 sekcja 

1.2.1. 

Zakończenie eksploatacji budynku rozpoczyna się z chwilą wycofania budynku 

z użytku, w przypadku gdy dalsze użytkowanie nie jest planowane. Części 

i materiały, które mają być usunięte z terenu robót, muszą zostać stamtąd 

zabrane i teren musi zostać przygotowany do ponownego wykorzystania. Etap 

zakończenia eksploatacji definiuje się zgodnie z modułem C1-C4 normy EN 

15978. Obciążenia i korzyści netto dla środowiska wynikające z ostatecznego 

ponownego użycia, recyklingu i odzysku energii z materiałów podaje się w module 

D. Korzyść dla środowiska wynikającą z eksportu energii z budynku taką jak 

eksport energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do sieci również podaje się 

w module D. 
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Jak opisano w makrocelu nr 2, dodatkowe zasady dotyczące stosowania LCA są 

określone w systemie w odniesieniu do scenariuszy cyklu życia 2.2, które skupiają 

się na efektywnym gospodarowaniu zasobami: 

scenariusz 1: Planowanie okresu użytkowania budynku oraz jego elementów 

scenariusz 2: projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji i renowację  

scenariusz 3: Projektowanie uwzględniające rozbiórkę, ponowne użycie 

i możliwość recyklingu  

 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Szczegółowa metoda obliczeniowa, w tym współczynniki „charakterystyki” dla 

współczynnika ocieplenia globalnego służące do przeliczania energii dostarczonej 

na emisje ekwiwalentu CO2, jest przedstawiona w części 3 dokumentacji systemu. 

Głównymi normami referencyjnymi dla wskaźnika są ISO 14040/44, EN 15804 i 

EN 15978.  

Współczynnik ocieplenia globalnego należy podawać oddzielnie dla każdego etapu 

cyklu życia. Ma to na celu umożliwienie zrozumienia i uwzględnienia 

kompromisów między decyzjami podejmowanymi na różnych etapach. 
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Makrocel nr 2: Cykle życia materiałów zasobooszczędne i o obiegu 

zamkniętym 

Definicja:  

Optymalizacja projektu, konstrukcji i formy budynku w celu zapewnienia 

oszczędnych i zamkniętych przepływów, zwiększenia użyteczności materiałów 

w perspektywie długoterminowej oraz ograniczenia istotnego wpływu na 

środowisko. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Ten makrocel obejmuje działania, które można podjąć na poziomie budynku ze 

szczególnym uwzględnieniem efektywnego wykorzystania materiałów 

i użyteczności w obiegu zamkniętym. Obejmuje to działania w całym cyklu życia 

związane z produkcją wyrobów budowlanych, projektowaniem budynków, 

mechaniką konstrukcji i zarządzaniem budową, z uwzględnieniem cykli wymiany, 

adaptacji i rozbiórki.  

Ogólnym celem jest ograniczenie ilości odpadów, optymalizacja wykorzystania 

materiałów oraz ograniczenie wpływu projektów i wyboru materiałów na 

środowisko w całym ich cyklu życia. Można to osiągnąć za pomocą mierników do 

pomiaru określonych elementów budynku lub odpadów, ale również poprzez 

analizowanie potencjalnych zmian efektywności w czasie przy użyciu scenariuszy. 

Narzędzia cyklu życia dla makrocelu nr 2: 

Narzędzie cyklu życia  Miernik efektywności lub formularz 
sprawozdawczy 

2.1 Narzędzia cyklu życia: 
Zestawienie podstawowych 
materiałów w odniesieniu do 
budynku 

Sprawozdawczość w zakresie zestawienia 
podstawowych materiałów w odniesieniu do budynku 
oraz czterech głównych rodzajów zastosowanych 
materiałów. 

2.2 Narzędzia cyklu życia: 

scenariusze dotyczące 
trwałości, możliwości adaptacji 
i rozbiórki budynku 

Zgodnie z poziomem oceny efektywności: 

1. aspekty projektu, które zaproponowano/wdrożono 
(wspólna ocena efektywności) 

2. ocena półjakościowa zapewniająca wynik 
(porównawcza ocena efektywności) 

3. ocena efektywności scenariuszy na podstawie LCA 
(optymalizacja projektu) 

Wskaźniki makrocelu nr 2 

Wskaźnik Miernik efektywności  

2.3 Odpady z budowy 

i rozbiórki  

Kg odpadów i materiałów na m2 całkowitej powierzchni 

użytkowej (na cykl życia i etap przedsięwzięcia będący 
przedmiotem sprawozdawczości) 

2.4 Ocena pełnego cyklu życia Siedem wskaźników kategorii wpływu na środowisko 
(szczegółowe wytyczne znajdują się w sekcji 4.4 
Nadrzędne narzędzie oceny) 
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2.1 Narzędzie cyklu życia: zestawienie podstawowych materiałów 

w odniesieniu do budynku  

Celem tego narzędzia cyklu życia jest zapewnienie wytycznych dotyczących 

sporządzania zestawienia podstawowych materiałów w odniesieniu do budynku 

oraz sprawozdawczości w zakresie czterech głównych rodzajów zastosowanych 

materiałów.  

Najwięcej uwagi przywiązuje się do zestawiania danych dotyczących tego, z czego 

składa się budynek, wykorzystując jako punkt wyjścia przedmiar robót. 

Sprawozdawczość może obejmować cztery główne rodzaje zastosowanych 

materiałów, zgodnie z czterema rodzajami określonymi przez Eurostat12. Działanie 

to dostarcza danych pierwotnych do obliczenia wpływu na środowisko, tak jak 

w przypadku wskaźnika 1.2.  

Powiązanym krokiem jest ustalenie, jaka jest trwałość każdego materiału 

i elementu budynku – kwestię te uwzględniono w sekcji 2.2 Narzędzia cyklu życia, 

scenariusz 1. 

2.1.1 Czym jest zestawienie podstawowych materiałów? 

Zestawienie podstawowych materiałów jest wykazem masowym materiałów, 

z których składa się budynek. Zestawienie podstawowych materiałów jest 

uporządkowane według głównych elementów wchodzących w skład budynku.  

2.1.2 Przegląd informacji, które mogą być przedmiotem 

sprawozdawczości 

Przedmiar robót jest punktem wyjścia dla sporządzania zestawienia 

podstawowych materiałów. Przedmiar robót zawiera wyszczególnienie elementów 

budynku (np. fundamenty, słupy), wraz z ich specyfikacjami technicznymi 

i przewidywaną trwałością. Przedmiar robót obejmuje różne kategorie elementów, 

które mogą mieć różne cechy pod względem efektywności funkcjonalnej. 

Zestawienie podstawowych materiałów różni się od przedmiaru robót tym, że 

zawiera opis materiałów zawartych w elementach budynku (np. beton, stal, 

aluminium).  

Po opracowaniu zestawienia podstawowych materiałów możliwe jest podanie 

najważniejszych danych dotyczących czterech głównych rodzajów materiałów 

uwzględnionych przez Eurostat: metali, minerałów niemetalicznych, materiałów 

pozyskiwanych w oparciu o kopalne surowce energetyczne oraz biomasę. 

2.1.3 Ogólna metodyka zestawiania informacji 

Aby opracować zestawienie podstawowych materiałów, należy wykonać 

następujące kroki: 

1. sporządzić przedmiar robót: opracować przedmiar robót obejmujący 

elementy stanowiące co najmniej 99% masy budynku; 

2. określić podstawowy skład każdego elementu budynku: sporządzić 

zestawienie w podziale na masowy udział materiałów składowych każdego 

elementu budynku;  

3. ustalić specyfikację techniczną każdego elementu budynku: te informacje 

techniczne umożliwią później, w przypadku braku udostępnienia 

szczegółowych danych przez producentów, wybranie reprezentatywnych 

danych z ogólnej bazy danych dotyczących analizy zbioru wejść i wyjść;  

                                           
12 Eurostat, Material flow accounting and resource productivity, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Material_flow_accounts_and_resource_productivity#Consumption_by_material_c
ategory 
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4. agregować według materiałów: następnie masę każdego materiału należy 

zagregować w celu uzyskania masy każdego rodzaju materiału. Materiały 

te należy potem zagregować według czterech rodzajów materiałów 

uwzględnionych przez Eurostat: 

 materiały metalowe 

 minerały niemetaliczne 

 materiały pozyskane w oparciu o kopalne surowce energetyczne 

 materiały pozyskane w oparciu o biomasę 

 

2.2 Narzędzia cyklu życia: scenariusze dotyczące trwałości, adaptacji 

i rozbiórki budynku  

System Level(s) zapewnia narzędzia i wytyczne dotyczące opisywania i oceny 

szeregu scenariuszy cyklu życia, które są ważne z punktu widzenia efektywnego 

gospodarowania zasobami. Narzędzia i wytyczne dotyczące scenariuszy cyklu 

życia określone w sekcji 2.2 koncentrują się na: 

o oszacowaniu okresu użytkowania budynku i jego elementów; 

o ocenie możliwości przystosowania budynku do potencjalnych przyszłych 

potrzeb rynkowych; 

o ocenie potencjału odzysku, ponownego użycia i recyklingu głównych 

elementów budynku po zakończeniu jego eksploatacji.  

W ten sposób każdy scenariusz może przyczynić się do wydłużenia trwałości 

i użyteczności budynku i jego elementów. 

2.2.1 Czym jest „scenariusz” cyklu życia? 

Jako takie, scenariusze nie są wskaźnikami, ale stanowią ważne narzędzie oceny 

długoterminowego potencjału i przyszłej efektywności budynku. Są one 

zdefiniowane w normie EN 15978 jako „zbiór założeń i informacji dotyczących 

przewidywanej kolejności możliwych przyszłych zdarzeń”.  

Scenariusze opisują przyszłe zdarzenia w cyklu życia budynku, które uzupełniają 

fizyczny opis budynku (zestawienie podstawowych materiałów) i w przypadku 

których można dokonać analizy zmian w potencjalnej przyszłej efektywności.  

Na przykład można wykorzystać scenariusz do opisania przewidywanych zdarzeń 

w odniesieniu do budynku po zakończeniu jego eksploatacji oraz 

prawdopodobnych współczynników odzysku materiałów na podstawie aktualnych 

praktyk. Scenariusze cyklu życia są potrzebne do ustalenia szeregu wskaźników, 

takich jak współczynnik ocieplenia globalnego w cyklu życia, o którym mowa 

w sekcji 1.2. 

2.2.2 W jaki sposób można wykorzystać narzędzia scenariusza cyklu 

życia w przedsięwzięciach budowlanych? 

Projektowanie budynków z myślą o większej efektywności gospodarowania 

zasobami oraz o obiegu zamkniętym wymaga skupienia się zarówno na obecnej, 

jak i potencjalnej przyszłej efektywności w całym cyklu życia – w tym na etapach 

budowy, użytkowania i zakończenia eksploatacji.  

Dzięki opracowaniu i ocenie przyszłych scenariuszy dotyczących budynku pod 

kątem obiegu zamkniętego projektanci mogą określić środki, które mogą 

potencjalnie wpływać na okres użytkowania, przyszłą adaptację oraz przyszły 

odzysk wartości z elementów, systemów i materiałów budynku. Te trzy 

scenariusze cyklu życia odzwierciedlają stan techniki pod względem myślenia 

w kategoriach obiegu zamkniętego.  
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2.2.3 Główny przedmiot narzędzi scenariusza 

Wybrano trzy scenariusze, które mają duży wpływ na efektywność 

gospodarowania zasobami w odniesieniu do budynku. Wytyczne 

i sprawozdawczość w zakresie poszczególnych scenariuszy zapewniają 

użytkownikom jakościowe i ilościowe sposoby zgłaszania, w jakim stopniu 

w budynku uwzględnia się każdy z następujących aspektów efektywnego 

gospodarowania zasobami i obiegu zamkniętego: 

o Scenariusz 1: planowanie okresu użytkowania budynku oraz 

podstawowego okresu użytkowania – skupienie się na projektowanej 

ogólnej długości okresu użytkowania całego budynku oraz głównych 

elementów budynku (np. fasad i konstrukcji).  

o Scenariusz 2: projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji 

i renowację – skupienie się na tym, jak projekt budynku mógłby ułatwić 

przyszłą adaptację do zmieniających się potrzeb użytkowników i warunków 

rynkowych.  

o Scenariusz 3: projektowanie uwzględniające rozbiórkę, ponowne użycie 

i możliwość recyklingu – skupienie się na potencjale odzysku, ponownego 

użycia i recyklingu głównych elementów budynku.  

Każdy scenariusz będzie z kolei miał wpływ zarówno na przepływy wejściowe 

(zużycie materiałów), jak i na przepływy wyjściowe (odpady z budowy i rozbiórki) 

w całym cyklu życia budynku. Istnieją zatem silne powiązania ze wskaźnikiem 2.3 

Odpady z budowy i rozbiórki.  

2.2.4 Warianty sprawozdawczości w odniesieniu do każdego narzędzia 

scenariusza 

Metoda stosowana na każdym poziomie oceny różni się w zależności od poziomu 

szczegółowości, na którym uwzględnia się aspekt efektywnego gospodarowania 

zasobami, oraz od zakresu, w jakim korzyści i obciążenia oraz potencjalne 

kompromisy pomiędzy różnymi scenariuszami projektu budynku są modelowane 

i kwantyfikowane: 

1. wspólny poziom efektywności (jakościowy): lista kontrolna 

najważniejszych aspektów projektu, które można wziąć pod uwagę, oraz 

sposób ich ewentualnego uwzględniania; 

2. porównawczy poziom efektywności (półjakościowy): aspektom projektu, 

które należy wziąć pod uwagę, przypisuje się wagę, a następnie wyniki 

uzyskane przez projekt są dodawane do ogólnej efektywności, którą 

można ująć w sprawozdawczości. Efektywność tę można porównać, jeśli 

zastosowano tę samą metodykę ważenia;  

3. poziom optymalizacji efektywności (ilościowy): analiza efektywności 

środowiskowej projektów przy zastosowaniu innych wskaźników tego 

systemu, takich jak 1.2 (współczynnik ocieplenia globalnego w cyklu życia) 

lub 2.4 (ocena cyklu życia od kołyski do kołyski), tak aby można je było 

ocenić, porównać i ująć w sprawozdawczości. 

Ogólne zasady dla poziomu 1, wspólnej oceny efektywności, przedstawiono 

w tabeli 2.2.1.  

Wspólna ocena efektywności z wykorzystaniem scenariuszy ma na celu przede 

wszystkim ogólne zrozumienie koncepcji okresu użytkowania oraz niektórych 

najczęściej występujących aspektów projektu, które są istotne pod względem 

wspierania przyszłych możliwości adaptacji i rozbiórki. 

Tabela 2.2.1 Scenariusze cyklu życia w odniesieniu do wspólnej oceny 

efektywności  
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Scenariusz Zasady wspólnej oceny efektywności 

Scenariusz 1  

Planowanie 
okresu 
użytkowania 
budynku oraz 
jego elementów 

o Szacowany okres użytkowania podaje się 

w odniesieniu do całego budynku oraz do jego 
głównych elementów (zob. format sprawozdawczości 
w części 3 sekcja 2.2.2.1) 

Scenariusz 2  

projektowanie 
uwzględniające 
możliwości 
adaptacji 
i renowację 

o Określenie, na podstawie listy kontrolnej aspektów 
projektu zamieszczonej w sekcji 2.2.2.2, tych 
aspektów, które zostały uwzględnione  

o W odniesieniu do każdego aspektu należy opisać 
konkretne środki projektowe, które zostały wdrożone 
(zob. format sprawozdawczości w części 3 sekcja 
2.2.2.2) 

Scenariusz 3  

Projektowanie 
uwzględniające 
rozbiórkę, 
ponowne użycie 

i możliwość 
recyklingu 

o Określenie, na podstawie listy kontrolnej aspektów 
projektu zamieszczonej w sekcji 2.2.2.3, tych 
aspektów, które zostały uwzględnione  

o W odniesieniu do każdego aspektu należy opisać 
konkretne środki projektowe, które zostały wdrożone 

(zob. format sprawozdawczości w części 3 sekcja 
2.2.2.3) 
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2.3 Wskaźnik dotyczący odpadów z budowy i rozbiórki 

Wskaźnik 2.3 dotyczy odpadów, które mogą powstać w określonych, 

zdefiniowanych punktach cyklu życia budynku. Poszczególne potencjalne etapy 

i działania dotyczące budynku przedstawiono w tabeli 2.3.1.  

Sprawozdawczość opiera się na przepływach wyjściowych z odpowiednich 

procesów na terenie robót i poza nim. Przepływy te są dzielone na różne frakcje 

odpadów, aby ułatwić zrozumienie całego przepływu materiałów oraz tego, ile 

odpadów jest ponownie używanych i poddawanych recyklingowi.  

Tabela 2.3.1 Etapy cyklu życia, które są istotne dla wskaźnika  

Etap(-y) cyklu życia Działania związane z budynkami będące przedmiotem 

sprawozdawczości 

Część cyklu życia 
poprzedniego budynku 

Rozbiórka i wyburzanie budynków w celu oczyszczenia 
terenu robót pod budowę nowego budynku 

Częściowa rozbiórka budynku(-ów) w celu przygotowania 

użytecznych części do ponownego użycia in situ 

Przygotowanie budynku w celu ułatwienia ważniejszej 
renowacji 

Etapy cyklu życia A3/5 Budowa na terenie robót nowego budynku lub 
prefabrykacja/montaż części i elementów poza terenem 

robót 

Etapy cyklu życia C1/3, D Rozbiórka i burzenie budynku w przyszłości po zakończeniu 
jego okresu użytkowania 

 

2.3.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika  

Wspólna ocena efektywności skupia się na gromadzeniu danych na potrzeby 

sprawozdawczości w zakresie całkowitej ilości odpadów unieszkodliwionych 

i odpadów kierowanych do dalszej obróbki. Wymaga to potwierdzenia rodzajów 

odpadów i podania informacji czy dane są szacunkowe, czy pochodzą z terenu 

robót. Sprawozdawczość ta jest na poziomie podstawowym, przy czym rozróżnia 

się odpady unieszkodliwione i odpady kierowane do dalszej obróbki.  

Co wskaźnik mierzy? 

W odniesieniu do każdego z określonych etapów cyklu życia budynku oraz o ile 

jest to istotne dla charakteru przedsięwzięcia budowlanego będącego 

przedmiotem sprawozdawczości, uwzględnia się następujące kategorie 

przepływów wyjściowych, z możliwością podzielenia każdego przepływu według 

strumienia materiałów: 

o odpady unieszkodliwione: odpady niebezpieczne i odpady inne niż 

niebezpieczne. Obejmuje to odpady unieszkodliwiane na składowiskach 

i w drodze spalania;  

o komponenty do ponownego użycia: obejmuje to wszystkie materiały 

odzyskane do ponownego użycia na terenie robót albo poza nim, ze 

szczególnym naciskiem na zachęcanie do ponownego użycia elementów 

konstrukcyjnych;  
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o materiały do recyklingu: obejmuje to wszystkie materiały odzyskane 

w celu poddania ich recyklingowi na terenie robót albo poza nim. Nie 

obejmuje to materiałów odpadowych wykorzystywanych do wypełniania 

wykopów na terenie robót lub poza nim; 

o materiały do innych procesów odzysku materiałów: obejmuje to 

wypełnianie wykopów i procesy, które odpowiadają unijnej definicji 

odzysku energii.  

Odpady powstałe podczas prefabrykacji lub montażu części lub elementów poza 

terenem robót, które to działania w innych okolicznościach odbyłyby się na 

terenie robót, uwzględnia się w sprawozdawczości w zakresie odpadów 

unieszkodliwionych. Służy to zapewnieniu uwzględnienia wszelkiego przenoszenia 

obciążeń w celu zmniejszenia ilości odpadów na terenie robót.  

Przepływy zgłoszone w ramach tego wskaźnika odzwierciedlają przepływy 

określone w normach referencyjnych EN 15978 jako wskaźniki opisujące 

dodatkowe informacje o środowisku.  

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Sektor budowlany odpowiada za największy przepływ zasobów materiałowych 

w UE i pod tym względem budynki stanowią ważny i duży bank materiałów. Na 

przykład w przypadku Niemiec szacuje się, że państwo to posiada bank 

materiałów budowlanych w ilości ponad 50 mld ton surowców mineralnych, 

roczna ilość odpadów wynosi natomiast około 0,2 mld ton.  

Rozbiórka budynków może zwykle generować odpady w ilości 664–1637 kg/m2. 

Poważniejsza renowacja może generować 20–326 kg/m2 odpadów, a place 

budowy mogą generować dalsze 48–135 kg/m2 odpadów. W związku z tym 

istnieją znaczne możliwości ograniczenia ilości odpadów dzięki przyjęciu podejścia 

opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, skoncentrowanego na rozbiórce 

zamiast na wyburzaniu oraz na ponownym wykorzystaniu i recyklingu zamiast na 

składowaniu. Koszty i podatki w dziedzinie składowania odpadów w wielu 

państwach członkowskich również stanowią istotną zachętę finansową 

w wysokości 36–170 EUR na tonę13. Niektóre państwa członkowskie takie jak 

Holandia wprowadziły nawet zakaz składowania odpadów z budowy i rozbiórki 

nadających się do recyklingu. 

W jaki sposób można wykorzystać wskaźnik w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

W zależności od etapu przedsięwzięcia i rodzaju odpadów sprawozdawczość 

w zakresie wskaźników może opierać się zarówno na szacowanej, jak i faktycznej 

efektywności odnotowanej na terenie robót. Oznacza to, że wskaźniki te może 

wykorzystywać szereg uczestników przedsięwzięcia na etapie projektowania 

w celu oszacowania efektywności, jak również na etapach rozbiórki i budowy, aby 

sprawdzić faktyczny poziom efektywności budynku.  

Użytkownikom tego wskaźnika zapewniono wytyczne dotyczące możliwości 

minimalizacji ilości odpadów zarówno pod względem wykorzystania istniejącego 

                                           
13 Komisja Europejska, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
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banku materiałów budowlanych, jak i unikania generowania odpadów 

w procesach budowy, a także wytworzonych odpadów na terenie robót. 

Tabela 2.3.2 Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik 2.3 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 

2.3 
 

1. Etap projektowania (w 

oparciu o oszacowania)  

 

 Oszacowania ilości odpadów oparte na badaniach 

istniejących budynków, które zostaną poddane 

ważniejszej renowacji lub w przypadku których 

konstrukcja zostanie ponownie użyta (etap cyklu 

życia B5). 

 Oszacowania oparte na scenariuszach rozbiórki 

i burzenia budynku w przyszłości po zakończeniu 

jego okresu użytkowania (etapy cyklu życia C1/3, 

D).  

 

2. Etap budowy (w oparciu 

o dane zarejestrowane na 

terenie robót) 

 Dane pochodzące z rozbiórki i burzenia budynku(-

ów) w celu oczyszczenia terenu robót pod budowę 

nowego budynku (jako część wcześniejszego cyklu 

życia). 

 Dane pochodzące z częściowej rozbiórki budynku(-

ów) w celu przygotowania użytecznych części do 

ponownego użycia in situ. 

 Dane pochodzące z budowy na terenie robót 

nowego budynku lub prefabrykacji/konstrukcji 

części i elementów poza terenem robót (etapy cyklu 

życia A3/5). 

 Dane pochodzące z przygotowania budynku w celu 

ułatwienia ważniejszej renowacji.  

3. Etap realizacji (w oparciu 

o oszacowania poparte 

dokumentacją 

powykonawczą)  

 

 Oszacowania oparte na scenariuszach rozbiórki 

i burzenia budynku w przyszłości po zakończeniu 

jego okresu użytkowania (etapy cyklu życia C1/3, 

D).  

 

4. Po zakończeniu realizacji (na 

podstawie przekazania do 

eksploatacji i badań) 

 

Nie dotyczy 

5. Etap użytkowania budynku 

(na podstawie pomiarów 

efektywności)  

 

Nie dotyczy 

6. Zakończenie eksploatacji (na 

podstawie planowanej 

efektywności) 

 Szczegóły pomiarów wykonanych na etapie 

projektowania, aby ułatwić prace rozbiórkowe, 

ponowne wykorzystanie i recykling w późniejszym 

terminie (etapy cyklu życia C1/3, D). 

 

Wskaźnik 2.3 i 2.4 można również zastosować w celu oszacowania i porównania 

obiegowych korzyści wynikających ze scenariuszy cyklu życia, które 

przeanalizowano w odniesieniu do budynku. W tabeli 2.3.3 określono sposób, 

w jaki każdy scenariusz, w odniesieniu do którego system zapewnia metodę, 

stwarza różne możliwości zminimalizowania ilości odpadów w trakcie cyklu życia 

budynku.  
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Tabela 2.3.3 Możliwości zminimalizowania ilości odpadów wynikające ze 

scenariuszy cyklu życia 

 
Narzędzie cyklu 
życia 
 

Istotne etapy cyklu 
życia 
 

Obszary ewentualnej koncentracji 
na minimalizacji ilości odpadów 

2.1 Narzędzie cyklu 
życia: Zestawienie 
podstawowych 
materiałów  
 

 Zakończenie 
eksploatacji 
poprzedniego 
budynku 

 Etap produktu (A1–
3) 

 Odpady budowlane 
(etap budowy A4–5) 

 

 Wykorzystanie banku materiałów 
budowlanych dzięki wbudowaniu 
istniejących części i elementów 
w nowy lub odnowiony budynek 

 Większa dokładność dzięki 
stosowaniu prefabrykacji, 

produkcji wspomaganej 
komputerowo oraz 
znormalizowanych 
komponentów/fragmentów 

 Ograniczenie ilości odpadów 
budowlanych dzięki oszczędnemu 
projektowaniu w całym łańcuchu 

dostaw 
 

Narzędzie scenariusza 
cyklu życia nr 1: 
Planowanie okresu 
użytkowania budynku 

oraz jego elementów  
 

 Etap użytkowania 
B2–5 

 Opracowanie specyfikacji 
trwalszych, wytrzymalszych 
elementów i komponentów 

Narzędzie scenariusza 
cyklu życia nr 2: 
projektowanie 

uwzględniające 
możliwości adaptacji 
i renowację  
 

 Renowacja B5  
 D Korzyści 

i obciążenia poza 

obszarem objętym 
systemem 
 

 Zwiększenie prawdopodobieństwa, 
że cały budynek zostanie 
dostosowany do przyszłych 

potrzeb 
 Projekt mający na celu ułatwienie 

przystosowania in situ głównych 
części do przyszłych potrzeb bez 
rozbiórki 

 

Narzędzie scenariusza 
cyklu życia nr 3: 
Projektowanie 
uwzględniające 
rozbiórkę, ponowne 
użycie i możliwość 

recyklingu  
 

 C1 Wyburzanie 
w ramach prac 
rozbiórkowych 

 C3 Przetwarzanie 
odpadów 

 D Korzyści 

i obciążenia poza 
obszarem objętym 
systemem 

 

 Zarządzanie informacjami na 
temat komponentów, systemów 
i materiałów w banku materiałów 
budowlanych 

 Projekt mający na celu ułatwienie 
demontażu, aby można było 

ponownie wykorzystać lub 
przetworzyć całe elementy 
i komponenty 

 Projekt mający na celu 
zapewnienie zdolności do 
przetworzenia posegregowanych 
materiałów 

 

 

2.3.2 Ogólna metodyka wspólnej oceny efektywności dla poziomu 1  

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary dla przepływów wyjściowych związanych z procesami 

budowy i rozbiórki jest kg odpadów i materiałów wygenerowanych na 1 m2 

wyburzonej lub zbudowanej powierzchni użytkowej (kg/m2/etap cyklu 

życia będący przedmiotem sprawozdania). 

Granice i zakres 
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Zakres obejmuje odpady (przepływy wyjściowe) uzyskiwane z budynków, których 

przydatność do użycia dobiegła końca, i ich części, jak również materiały gotowe 

do budowy, dostarczone na działkę budowlaną (przepływy wejściowe) 

i przeznaczone na części budynku i zewnętrzne roboty w granicach działki, jak 

również odpady z powiązanych procesów zastosowań i montażu. Uwzględnia się 

opakowanie związane z dostarczeniem wyrobów gotowych do montażu.  

Granica wskaźnika będzie zależeć od momentu, w którym powstają odpady 

zgłaszane w ramach przedsięwzięcia i jego cyklu życia. W tabeli 2.3.1 w części 3 

dokumentacji określono, które etapy cyklu życia są istotne.  

Obciążenie wynikające z usuwania odpadów z placów budowy uwzględnia się 

poszerzając granice sprawozdawczości. W praktyce oznacza to, że w przypadku 

każdego zadania, które mogło być wykonane na miejscu, ale zostało przeniesione 

do fabryki (np. prefabrykowane płyty ścienne lub cegły licówki), uwzględnia się 

odpady wytworzone w ramach prac prowadzonych w fabryce. 
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2.4 Narzędzie cyklu życia: Ocena cyklu życia (LCA) od kołyski do kołyski 

Makrocel nr 2 określa potrzebę „ograniczenia znaczącego wpływu na środowisko” 

związane z wykorzystywaniem materiałów. Ocena cyklu życia to nadrzędne 

narzędzie, które można wykorzystać do analizy ogólnej charakterystyki budynku 

oraz jego materiałów składowych pod kątem wpływu na środowisko, a więc jest 

najlepszym narzędziem do tych potrzeb.  

Ocena cyklu życia ma jednak potencjalnie szersze zastosowanie niż zakres 

makrocelu 2 – mogłaby zostać wykorzystana jako kompleksowe narzędzie do 

analizy wielu różnych aspektów efektywności cyklu życia budynków.  

Ponadto, ponieważ ocena cyklu życia to złożone narzędzie wymagające od 

użytkowników pewnego poziomu wiedzy fachowej, niedoświadczonym 

użytkownikom zaleca się, aby w pierwszej kolejności zdobyli doświadczenie, 

stosując poszczególne wskaźniki i narzędzia cyklu życia, z których kilka pozwoli 

użytkownikom na zapoznanie się z różnymi aspektami przeprowadzania oceny 

cyklu życia.  

W związku z tym wytyczne i zasady przeprowadzania oceny cyklu życia 

przedstawiono osobno w sekcji 7 jako nadrzędne narzędzie w ramach systemu 

Level(s).  

2.4.1 Czym jest ocena cyklu życia? 

Ocena cyklu życia (LCA) to najnowsza metoda określania i analizowania 

najbardziej znaczącego wpływu budynku na środowisko. Ocena cyklu życia to 

narzędzie pozwalające na przeprowadzenie analizy pod kątem miejsca i czasu 

wystąpienia wybranego wpływu na środowisko na różnych etapach cyklu życia 

budynku.  

Analiza szeregu rodzajów wpływu na środowisko zapewnia możliwość określenia 

wszelkich kompromisów między różnymi rodzajami wpływu na środowisko, jak 

również między różnymi etapami cyklu życia. Zapewnia to dokładniejszą analizę 

potencjalnych możliwości usprawnienia wariantów projektowych, jak również 

ułatwia określenie newralgicznych punktów wpływu na środowisko w cyklu życia 

budynku.  

Przeprowadzanie oceny cyklu życia wymaga wiedzy fachowej Wynika to z faktu, 

że gromadzenie danych dotyczących materiałów, z których zbudowano budynek, 

oraz danych na temat różnych procesów ich produkcji i pochodzenia wymaga 

dokonywania wielu wyborów i założeń. Następnie analiza i wykorzystanie wyników 

wymaga fachowego osądu.  

2.4.2 W jaki sposób można wykorzystać ocenę cyklu życia 

w przedsięwzięciach budowlanych?  

Użytkowników systemu Level(s) zachęca się do stosowania oceny cyklu życia jako 

narzędzia do przeprowadzania analizy szerszego wpływu na środowisko, jakie 

wywołują stosowane wyroby budowlane. Normą referencyjną do celów 

przeprowadzania oceny cyklu życia jest norma EN 15978, która przewiduje 

siedem kategorii wpływu na środowisko oraz inne wskaźniki opisujące 

wykorzystanie zasobów:  

o współczynnik ocieplenia globalnego (GWP100); 

o potencjał zubożania warstwy ozonowej w stratosferze (potencjał 

niszczenia ozonu);  

o potencjał zakwaszania gleby i wody (AP); 

o potencjał eutrofizacji (EP); 

o potencjał wytwarzania ozonowych utleniaczy fotochemicznych w warstwie 

troposferycznej (potencjał wytwarzania ozonu fotochemicznego); 
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o współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych w przypadku pierwiastków 

(ADP pierwiastka); 

o współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych dla paliw kopalnych (ADP 

paliw kopalnych); 

o odnawialne źródła energii pierwotnej wykorzystywane jako surowiec (MJ); 

o wykorzystanie surowców mineralnych niebędących metalami (kg); 

 

Kategorie te uwzględniają niektóre najważniejsze rodzaje wpływu na środowisko, 

które znajdują się w centrum uwagi europejskiej polityki ochrony środowiska.  

Należy jednak zdawać sobie sprawę z ograniczeń oceny cyklu życia jako 

narzędzia. Występują poważne problemy pod względem prób przeprowadzania 

miarodajnych porównań między wariantami projektów budowlanych. Wynika to 

stąd, że każdy z materiałów budowlanych powszechnie stosowanych w UE 

wywołuje odmienne rodzaje wpływu na środowisko i nie wszystkie z nich można 

modelować lub określić ilościowo na podstawie siedmiu wskaźników 

przewidzianych w normie EN 15978. Przykłady obejmują trwałość lasów, 

z których pozyskuje się drewno, lub ekotoksyczność zanieczyszczeń powstających 

w wyniku procesów produkcji materiałów.  

Więcej wytycznych na temat różnych rodzajów wpływu na środowisko, które 

można poddać analizie, stosując ocenę cyklu życia przedstawiono w sekcji 7. 
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Makrocel nr 3: Efektywne korzystanie z zasobów wodnych 

Definicja:  

Korzystanie z zasobów wodnych w sposób efektywny, szczególnie na obszarach, 

na których występuje trwały lub sezonowy deficyt wody. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Działanie mające na celu zminimalizowanie zużycia wody na poziomie budynku na 

wszystkich obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem ponownego 

wykorzystywania wody w budynkach znajdujących się na obszarach, na których 

występuje trwały lub sezonowy deficyt wody. Działanie to mogłoby łączyć środki 

na rzecz efektywności, jak również środki związane z podażą, takie jak ponowne 

wykorzystanie szarej wody i zbieranie wody deszczowej.  

Wskaźnik makrocelu nr 3 

Wskaźnik Miernik efektywności 

3.1 Całkowite zużycie wody m3 wody na użytkownika rocznie 

 

3.1 Wskaźnik dotyczący zużycia wody na etapie użytkowania  

3.1.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik pozwala oszacować lub zmierzyć zużycie wody przez 

armaturę/urządzenia sanitarne oraz urządzenia gospodarstwa domowego 

zużywające wodę istotne dla projektu budynku, na podstawie których stosuje się 

współczynniki poboru (tzn. konkretne dane udostępnione przez dostawców lub 

dostarczone dane domyślne) i zakłada się współczynniki stosowania.  

Możliwe jest również oszacowanie lub zmierzenie zastąpienia wody pitnej 

alternatywnymi źródłami wody niezdatnej do picia. Wariant ten przewidziano 

w odniesieniu do budynków znajdujących się na obszarach, na których występuje 

deficyt wody określony wskaźnikiem zużycia wody (WEI+) dla dorzecza, w którym 

położony jest budynek 14. 

W jaki sposób można wykorzystać wskaźnik w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Wskaźnik ten można zastosować w odniesieniu do nowych lub istniejących 

budynków, aby zrozumieć i ostatecznie ograniczyć zapotrzebowanie na wodę. 

Należy wykorzystywać szczegółowe informacje na temat współczynników zużycia 

wody przez armaturę sanitarną i urządzenia gospodarstwa domowego zużywające 

wodę, jeżeli są dostępne. W innych przypadkach zamiast nich można przyjąć 

stosunkowo zachowawcze natężenia przepływu oraz objętości wody spłukującej.  

 

 

 

 

                                           
14 Wskaźnik zużycia wody (WEI+) dla danego dorzecza określa się jako pobór słodkiej wody netto 

podzielony przez średnie zasoby słodkiej wody dostępne w określonym okresie. Przedstawia on 
sposób, w jaki pobór wody netto wpływa na zasoby słodkiej wody. 
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Rysunek 3.1.1 Adekwatność różnych podmiotów pod względem wskaźnika zużycia 

wody. 

Organy odpowiedzialne za planowanie mogą ustalić pewne minimalne wymogi 

w odniesieniu do armatury i urządzeń sanitarnych pod względem oszczędności 

wody lub zapotrzebowania na wodę za pośrednictwem lokalnych (np. Brescia, 

Włochy), regionalnych (np. prowincja Madryt, Hiszpania) lub krajowych (np. 

Zjednoczone Królestwo część G) przepisów budowlanych. W regionach, w których 

obecnie funkcjonujące stacje uzdatniania wody pitnej lub oczyszczalnie ścieków 

niemal osiągnęły swoją maksymalną wydajność, wodociągowo-kanalizacyjna 

infrastruktura techniczna może mieć pewien wpływ na etapie planowania.  

Ostatecznie zespół projektowy i klient podejmą decyzję, w jakim stopniu projekt 

powinien uwzględniać oszczędność wody. Decyzja ta zostanie podjęta na 

podstawie wiedzy na temat oszczędności wody w odniesieniu do urządzeń 

sanitarnych i armatury oraz urządzeń gospodarstwa domowego zużywających 

wodę, które obecnie znajdują się na rynku. Właściwe podłączenie i instalacja tych 

urządzeń, armatury i urządzeń gospodarstwa domowego, tak aby uniknąć 

nieszczelności i wszelkich innych wyników odbiegających od warunków 

optymalnych spowodowanych przez złym wykonaniem instalacji, będzie zadaniem 

podwykonawcy.  

Podmioty zarządzające aktywami będą chciały mierzyć zużycie wody, szacować 

jego skutki pod względem kosztów operacyjnych i określać w miarę możliwości 

uzasadnione ekonomicznie oszczędności kosztów. Skutki te, wraz z założonymi 

współczynnikami stosowania, pozwalają oszacować zużycie wody na osobę, nawet 

zanim budynek zostanie oddany do użytku. W przypadku faktycznego zużycia 

wody będzie to jednak ostatecznie zależało od zachowania użytkowników i stopnia 

wykorzystania.  

Faktyczne zużycie wody można dokładnie monitorować na podstawie okresowych 

odczytów wskazań wodomierzy. Najbardziej prawdopodobnym źródłem różnic 

między szacunkowym i faktycznym zużyciem wody na osobę jest niewłaściwe 

oszacowanie stopnia wykorzystania budynku, zwłaszcza w przypadku budynków, 

w których bywa znaczna liczba osób. Jeśli zainstalowano systemy zbierania szarej 

wody lub wody deszczowej, konieczne będą środki monitorowania całkowitej ilości 

Szacunkowe
zużycie 
wody

Klient

Organy 
odpowiedzialne 
za planowanie

Media

Zespół 
projektowy

Pod
wykonawca Łańcuch 

dostaw

Podmiot 
zarządzają

cy 
aktywami

Faktyczne
zużycie 
wody

Użytkownicy

http://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Documents/normativa%20comunale/REGEDILIZIO2014.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2006/Ficheros/ANM200650.pdf
https://www.planningportal.co.uk/info/200135/approved_documents/69/part_g_-_sanitation_hot_water_safety_and_water_efficiency
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wody pobieranej ze zbiorników za pośrednictwem urządzeń zużywających wodę 

i armatury sanitarnej.  

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Publiczna sieć wodociągowa, do której przyłączona jest większość budynków, 

zapewnia około 21% całkowitej ilości wody czerpanej z ujęć w UE. W samych 

budynkach mieszkalnych średnie dzienne zużycie wody na osobę wynosi w UE 

160 litrów i potrzebne są narzędzia polityczne, aby rozwiązać kwestię zużycia 

wody w budynkach15.  

Czynniki mające wpływ na bardziej zrównoważone korzystanie z zasobów 

wodnych obejmują rosnące zapotrzebowanie na wodę, zwiększający się niedobór 

wody w wielu regionach oraz pogarszanie się jakości wody. Zaopatrzenie w wodę 

pitną niesie ze sobą zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe obciążenia, które 

można by ograniczyć na etapie projektowania nowych budynków lub przed 

renowacją istniejących budynków dzięki określeniu wodooszczędnych systemów 

technicznych, urządzeń gospodarstwa domowego zużywających wodę i armatury 

sanitarnej.  

Jak wskazuje wysoki roczny lub sezonowy wskaźnik zużycia wody (WEI+), 

wskaźniki wykorzystania wody są szczególnie ważne w regionach, w których 

występuje trwały lub sezonowy deficyt wody. Mimo że odnawialne zasoby wodne 

stanowią obfite źródło na poziomie europejskim, odnawialne zasoby wodne 

przypadające na osobę zmalały o około 24% w latach 1960–201216. Wzrost liczby 

ludności i przeprowadzki do gęsto zaludnionych miast oraz duży napływ turystów 

w lecie mogą znacznie wpłynąć na stopień lokalnego i sezonowego deficytu wody. 

Według Europejskiej Agencji Środowiska można arbitralnie określić trzy różne 

poziomy niedoboru wody: 

o WEI+ < 20%: region, w którym nie występuje deficyt wody; 

o WEI+ 20–40%: region, w którym występuje deficyt wody; 

o WEI+ >40%: region, w którym występuje poważny deficyt wody; 

W tych rejonach geograficznych, w których występuje deficyt wody, nabiera 

znaczenia pomiar wskaźników zużycia zasobów wody pitnej oraz wskaźników 

zastąpienia zasobów wody pitnej alternatywnymi źródłami, takimi jak wody 

opadowe i woda odzyskiwana. Koncepcję wskaźnika zużycia wody (WEI+) 

wyjaśniono bardziej szczegółowo w wytycznych 3.2 w części 3 sekcja 3.1.1.  

3.1.2 Ogólna metodyka wspólnej oceny efektywności dla poziomu 1  

Jednostka miary 

Zużycie wody w trakcie etapu użytkowania budynku wyrażone w m3 na 

użytkownika rocznie oblicza się na podstawie szacunkowego korzystania 

w budynku z urządzeń gospodarstwa domowego zużywających wodę i armatury 

sanitarnej. 

Chociaż główny wskaźnik dotyczy całkowitego wykorzystania wody, istnieje 

również możliwość rozdzielenia sprawozdawczości na wodę pitną i wodę niezdatną 

do picia, na przykład w przypadku gdy zainstalowano systemy gromadzenia wody 

deszczowej lub szarej wody.  

Granice i zakres 

                                           
15 BIO, 2012. Water Performance of Buildings (Charakterystyka budynków pod względem zużycia 
wody) Report for DG Environment of the European Commission by Bio Intelligence Service 
(Sprawozdanie Bio Intelligence Service dla DG ds. Środowiska w Komisji Europejskiej). Wejście online, 

lipiec 2017 r. 
16 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-2  

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/BIO_WaterPerformanceBuildings.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-2/assessment-2
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Zużycie wody mierzone za pomocą wskaźnika dotyczy modułu cyklu życia B7 – 

„eksploatacyjne wykorzystanie wody” – w normie referencyjnej EN 15978. Zakres 

terminu „eksploatacyjne zużycie wody” obejmuje korzystanie, uzdatnianie 

i oczyszczanie (przed użyciem i po zużyciu) zarówno wody pitnej, jak i wody 

niezdatnej do picia oraz ma zastosowanie do procesów dotyczących:  

o wody pitnej;  

o wody do celów sanitarnych;  

o ciepłej wody użytkowej;  

o nawadniania powiązanych obszarów krajobrazowych, dachów zielonych 

i zielonych ścian;  

o wody do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, nawilżania i innych 

specjalnych zastosowań na potrzeby systemów technicznych 

zintegrowanych z budynkiem (np. fontann, basenów, saun).  

Granice obejmują okres czasu od przekazania obiektu budowlanego do momentu, 

gdy budynek zostanie rozebrany/wyburzony.  

Fakultatywnie można uwzględnić wodę zużytą przez urządzenia gospodarstwa 

domowego (np. pralki i zmywarki). Nie uwzględnia się wody stanowiącej 

nieodłączny element materiałów budowlanych i wody zużytej podczas prac 

związanych z utrzymaniem, naprawą, wymianą i renowacją. 

Ze względu na brak ogólnych danych dotyczących wartości domyślnych, ogólne 

narzędzie do obliczeń projektowych nie uwzględnia zużycia wody przez fontanny, 

urządzenia służące do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, baseny oraz wody 

zużytej do sprzątania (w przypadku budynków mieszkalnych).  

Fakultatywnie zakres może obejmować nawadnianie w przypadku budynków 

mieszkalnych i biurowych/handlowych. Jeśli stosuje się nawadnianie, konieczne 

jest dodatkowe uwzględnienie obszaru, który ma zostać zagospodarowany 

i systemu nawadniającego, który ma zostać zainstalowany. Użytkownicy nie 

zawsze chcą lub mogą to zrobić.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

System obejmuje metodykę obliczania wraz z domyślnymi współczynnikami 

stosowania i danymi dotyczącymi efektywności armatury i urządzeń gospodarstwa 

domowego. Metodykę opracowano z założeniem, aby była uzupełnieniem 

metodyk, które opracowano w ramach głównych systemów oceny budynków 

ekologicznych, które funkcjonują w UE.  
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Makrocel nr 4: Zdrowe i wygodne pomieszczenia 

Definicja:  

Projekt budynków, które są wygodne, atrakcyjne i produktywne pod względem 

mieszkania i pracy w nich i które chronią ludzkie zdrowie. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Pierwotne obszary priorytetowe dotyczące makrocelu nr 4 to jakość powietrza 

wewnątrz budynku i komfort cieplny:  

o w przypadku jakości powietrza wewnątrz budynku przewiduje się dwa 

wskaźniki złożone, z których każdy wymaga uwzględnienia wielu 

parametrów odnoszących się do jakości powietrza w wewnętrznych 

pomieszczeniach użytkowych budynku.  

o w przypadku komfortu cieplnego ocena dotycząca czasu poza zakresem 

komfortu cieplnego w użytkowych pomieszczeniach wewnątrz budynku 

w trakcie przeciętnego roku.  

Ponadto, uznając fakt, że wspomniane wyżej wskaźniki stanowią jedynie dwa 

z wielu potencjalnych aspektów tego makrocelu, zapewniono również wstępne 

wytyczne dotyczące oceny efektywności w przypadku dwóch kolejnych aspektów, 

które można uwzględnić przy potencjalnym przyszłym opracowywaniu 

wskaźników: 

o komfort związany z oświetleniem i widocznością;  

o właściwości akustyczne przegród zewnętrznych.  

Użytkownicy systemu Level(s) będą zachęcani do rozpoczęcia składania 

sprawozdań na temat sposobu, w jaki uwzględniają te dwa aspekty. Wstępne 

wytyczne dotyczące aspektów projektu oraz normy referencyjne, na których 

należy się skoncentrować, przedstawiono w sekcji 4.3 i 4.4 w części 3 

dokumentacji dotyczącej systemu Level(s).  

Wskaźniki makrocelu nr 4 

Wskaźnik Mierniki efektywności 

4.1 Jakość powietrza 

wewnątrz budynku 

4.1.1 Dobra jakość powietrza wewnątrz budynku: 

parametry dotyczące wentylacji, CO2 i wilgotności 

4.1.2 Docelowy wykaz zanieczyszczeń: emisje 
z wyrobów budowlanych oraz pobór powietrza 
z zewnątrz. 

4.2 Czas poza zakresem 

komfortu cieplnego 

% czasu poza zakresem określonych maksymalnych 

i minimalnych temperatur w trakcie sezonu 
grzewczego i chłodniczego 

 

4.1 Wskaźnik dotyczący jakości powietrza wewnątrz budynku  

Wskaźnik 4.1 dotyczy jakości powietrza wewnątrz budynku, odczuwanej przez 

użytkowników na etapie użytkowania17. Składa się on z dwóch podwskaźników:  

                                           
17 W normie referencyjnej EN 15978 modułem odniesienia etapu eksploatacji jest B6 „eksploatacyjne 
zużycie energii”. 
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o Wskaźnik 4.1.1: ocena trzech parametrów dotyczących dobrej jakości 

powietrza wewnątrz budynku w odniesieniu do częstotliwości wymiany 

powietrza, poziomów CO2 i wilgotności względnej. 

o Wskaźnik 4.1.2: ocena poziomów stężenia zanieczyszczeń z docelowej listy 

powszechnie występujących w powietrzu wewnątrz budynku, znajdujących 

się w docelowym wykazie dotyczącym kontroli źródła. 

Dwa podwskaźniki zapewniają uproszczoną ocenę najważniejszych parametrów 

dotyczących jakości powietrza wewnątrz budynku.  

4.1.1 Ogólne informacje na temat wskaźników  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźników? 

Wskaźniki dobrej jakości stanu powietrza wewnątrz budynku pozwalają mierzyć 

trzy główne parametry określone w normach EN 15251 i EN 16978 jako istotne 

dla zapewnienia użytkownikom zaopatrzenia w zdrowe i zapewniające komfort 

powietrze wewnątrz budynku, tj. wentylację (częstotliwość wymiany powietrza), 

poziomy CO2 i wilgotność względną.  

Wskaźniki dotyczące kontroli źródła docelowych zanieczyszczeń powietrza mierzą 

najbardziej znaczące potencjalne zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, które mogą 

dostać się do powietrza wewnątrz budynku. Użytkownicy budynku mogą być 

narażeni na szereg potencjalnych emisji lotnych i rakotwórczych związków 

organicznych. W szczelnym, nowoczesnym mieszkaniu lub biurze przez 

najbardziej istotne bezpośrednie źródła emisji związane z wyrobami budowlanymi 

i materiały wykończeniowe należy rozumieć:  

o farby i lakiery;  

o wyposażenie wykonane z materiałów włókienniczych;  

o pokrycia podłogowe;  

o powiązane kleje i środki uszczelniające oraz  

o materiały wykończeniowe zawierające płyty wiórowe18.  

Istotne mogą być również niektóre wyroby wykorzystane do renowacji 

nieruchomości, jeśli istnieją dowody, że wewnętrzna izolacja i okładziny ścienne 

mogą w niektórych przypadkach stanowić źródło emisji. W przypadku budynków 

wyposażonych w systemy wentylacji pośrednie źródła zewnętrzne, takie jak ruch 

uliczny, również określono jako mające szczególne znaczenie dla jakości 

powietrza wewnątrz budynku19. System Level(s) jest ukierunkowany głównie na 

emisje z wyrobów, stanowiące podstawę kontroli źródeł, oraz na emisje mierzone 

po ukończeniu budynków, stanowiące podstawę monitorowania efektywności.  

Światowa Organizacja Zdrowia określiła do celów informacyjnych progi 

bezpieczeństwa dla poziomów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz 

budynku, ocenione w ramach systemu Level(s) (zob. część 3, wytyczne 4.2). 

Krajowe systemy oznakowania uwzględniają wartości odniesienia dla 

efektywności wyrobów budowlanych pod względem emisji, a po zakończeniu 

okresu przejściowego państwa członkowskie będą musiały przyjąć nowe klasy 

emisji obowiązujące w całej UE.  

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tych wskaźników? 

                                           
18 Bluyssen i inni, European Indoor Air Quality Audit in 56 office buildings (Audyt dotyczący jakości 
powietrza wewnątrz 56 europejskich budynków biurowych), „Indoor Air”: 1996, 6(4), s. 221–228. 
19 Komisja Europejska (2011) Promoting actions for healthy indoor air (Propagowanie działań na rzecz 
zdrowego powietrza wewnątrz budynku) DG ds. Zdrowia i Konsumentów. 
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Wskaźniki stanowią dla użytkowników kluczowe parametry na potrzeby 

projektowania systemów wentylacji i wewnętrznych warunków, które zapewniają 

osobom przebywającym w budynku dopływ zdrowego powietrza. Można je 

również wykorzystać do ochrony ludzkiego zdrowia dzięki ograniczeniu do 

minimum możliwości narażenia osoby przebywającej w budynku na zagrożenia 

dla zdrowia związane z zanieczyszczeniami, których źródłem może być budynek 

i materiały wykończeniowe, jak również mogą dostać się do budynku przez 

nawiew i w wyniku infiltracji powietrza. 

Łączne wykorzystanie częstotliwości wymiany powietrza i stężenia CO2 daje 

w efekcie ważny pomiar tempa, w jakim nieświeże powietrze jest zastępowane 

czystym wlotowym powietrzem. Częstotliwość wymiany powietrza uniemożliwia 

również narastanie stężenia innych chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń.  

Poziom wilgotności względnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na komfort 

użytkowników. Wysokie lub niskie poziomy wilgotności mogą powodować 

nieprzyjemne doznania, na przykład bardziej intensywne odczuwanie wysokich 

temperatur przy wysokiej wilgotności lub podrażnienie śluzówek nosa i gardła na 

skutek ich wysuszenia w następstwie niskiej wilgotności. Kontrola źródeł wilgoci, 

takich jak kuchnie i łazienki, jest również istotna, aby nie dopuścić do powstania 

warunków sprzyjających rozwojowi pleśni, co z kolei może powodować problemy 

z oddychaniem lub problemy zdrowotne na tle alergicznym. 

Dodatkowe określone potencjalne źródła narażenia użytkownika, które należy 

zmierzyć, związane są z renowacją nieruchomości mieszkalnych. Są to głównie 

źródła związane z materiałami wykorzystywanymi do renowacji, jak również 

konieczność wykrycia, usunięcia i zapobiegania występowaniu pleśni (zagrożenie 

biologiczne).  

Zarówno w nowo wybudowanych, jak i odnowionych nieruchomościach, które 

osiągają wysoki poziom szczelności, istotne jest, aby zapewnić kontrolę źródeł 

wilgoci i zminimalizowanie mostków termicznych w przegrodach zewnętrznych, 

aby nie dopuścić do powstania warunków sprzyjających rozwojowi pleśni.  

W jaki sposób można wykorzystać wskaźniki w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Wskaźniki umożliwiają użytkownikom przeprowadzenie oceny stanu powietrza 

wewnątrz budynku i kontrolę docelowych zanieczyszczeń powietrza w trzech 

głównych momentach na etapach przedsięwzięcia budowlanego – etapie 

projektowania, etapie po wykończeniu (przed użytkowaniem) i etapie 

eksploatacji. Etapy te określono bardziej szczegółowo w tabeli 4.1.1. 

Tabela 4.1.1. Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik 4.1 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 
4.1 
 

1. Etap projektowania (w 

oparciu o obliczenia)  

 

 Zaprojektowanie przegrody zewnętrznej 

i systemów wentylacji, aby osiągnąć 

docelowe częstotliwości wymiany powietrza  

 Kontrola potencjalnych źródeł wilgoci 

w oparciu o projekt wentylacji 

 Inspekcja nieruchomości, które mają zostać 

odnowione, aby wykryć problemy związane 

z wilgocią i pleśnią 

 Rozwiązania projektowe dotyczące 

zidentyfikowanych obszarów w odnowionych 
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nieruchomościach, w których występują 

mostki termiczne i zniszczenia spowodowane 

wilgocią 

 Kontrola źródła docelowych zanieczyszczeń 

dzięki doborowi wyrobów budowlanych na 

podstawie zbadanych poziomów emisji tych 

wyrobów. 

 

2. Etap realizacji (w oparciu 

o dokumentację 

powykonawczą)  

 

 Weryfikacja, czy istniejące i zainstalowane 

przegrody zewnętrzne oraz instalacje 

wewnętrzne odpowiadają tym, które zostały 

zaprojektowane. 

 

3. Po zakończeniu realizacji 

(na podstawie przekazania 

do eksploatacji i badań) 

 

 Pomiar in situ stężenia docelowych 

zanieczyszczeń wewnątrz budynku przed 

użytkowaniem 

 Badanie efektywności funkcjonalnej filtrów 

systemu wentylacji oraz ich przydatności 

z punktu widzenia lokalizacji budynku 

 

4. Etap użytkowania budynku 

(na podstawie pomiarów 

efektywności)  

 

 Pomiar in situ stężenia docelowych 

zanieczyszczeń wewnątrz budynku w trakcie 

użytkowania budynku wraz z umeblowaniem, 

osprzętem i armaturą.  

 Pomiar in situ poziomu CO2 oraz poziomów 

wilgotności względnej 

 

4.1.2 Zarys metodyki wspólnej oceny efektywności dla poziomu 1  

Jednostki miary 

W przypadku tego wskaźnika konieczne jest wykonanie pomiaru szeregu 

parametrów. Wspólne jednostki miary dotyczące parametrów złożonych 

wskaźników podrzędnych podano poniżej w tabelach 4.1.2 i 4.1.3. 

Tabela 4.1.2 Wskaźnik 4.1.1: Dobra jakość stanu powietrza wewnątrz budynku: 

Zakres wskaźnika Główny miernik 
środowiskowy  

Jednostki miary 

Dobra jakość powietrza 

wewnątrz budynku 

Częstotliwość wymiany 

powietrza (przepływ 
powietrza) 

Litry na sekundę na 

metr kwadratowy 
(l/s/m2) 

CO2 Części na miliony (ppm) 

Wilgotność względna % stosunek cząstkowej 

prężności pary do stanu 
równowagi prężności 
pary 

Tabela 4.1.3 Wskaźnik 4.1.2: Docelowe zanieczyszczenia powietrza w przypadku 

kontroli źródła 
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Docelowy wykaz 

zanieczyszczeń 

Główne źródło: wyroby 

budowlane 

Rakotwórcze lotne 

związki organiczne  
μg/m³  

Współczynnik UE 
dotyczący analizy zbioru 
wejść i wyjść 

współczynnik poziomów 
stężenia substancji 
w emisji z wyrobów do 
ich wartości analizy 
zbioru wejść i wyjść 

Formaldehyd μg/m³  

Pleśń  Wyłącznie wytyczne 

Docelowy wykaz 
zanieczyszczeń 

Główne źródło: zewnętrzne 
powietrze 

Benzen μg/m³  

Cząstki stałe (PM2,5 i 
PM10) 

μg/m³  

 

Radon (na podstawie 
ryzyka geograficznego) 

Bq/m3  

 

Efektywność ocenia się w odniesieniu do jakości powietrza wewnątrz budynku, 

którą odczuwają osoby przebywające w przestrzeni użytkowej (przystosowanej) 

wewnątrz budynku. W normach dotyczących charakterystyki energetycznej 

budynków – EN 15603 i prEN 52000-1 – parametry wyznaczające dobrą jakość 

powietrza wewnątrz budynku stanowią część modułu użytkowania budynku 

i modułu warunków eksploatacji.  

Częstotliwość wymiany powietrza normalizuje się w stosunku do powierzchni 

użytkowej budynku. Umożliwia to odniesienie projektowanej częstotliwości 

wymiany powietrza do możliwości rozcieńczenia emisji wewnątrz budynku, jak 

określono w normie EN 15251 i zastępującej ją normie EN 16978. 

Wielkość emisji z wyrobów budowlanych określa się zgodnie z normą CEN/TS 

16516. Jak określono w zakresie, od producentów/dostawców wymaga się 

dostarczenia danych z badań wybranych wyrobów budowlanych. Wszystkie 

badania przeprowadza się na wyrobach gotowych. 

W odniesieniu do występowania pleśni nie istnieje żaden określony parametr, 

ponieważ charakterystyka i kwantyfikacja pleśni są nadal przedmiotem 

opracowywania metodyki. Natomiast w niniejszej pierwszej wersji systemu 

Level(s) przedstawiono wytyczne dotyczące badań i inspekcji.  

Obecność radonu mierzy się na podstawie informacji związanych z geograficznym 

położeniem budynku i geologią terenu20. W niektórych państwach członkowskich 

może zajść konieczność uwzględnienia również emisji z pewnych wyrobów 

budowlanych ze względu materiały, z których są zrobione. 

Granice i zakres 

                                           
20 Europejska Agencja Środowiska, European indoor radon map (Mapa występowania radonu wewnątrz 

budynków w Europie), grudzień 2011 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-
indoor-radon-map-december-2011 
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Granicą wskaźnika jest klimatyzowana powierzchnia użytkowa oraz powiązany 

z nią stan jakości powietrza wewnątrz budynku, który odczuwają osoby 

przebywające w tych strefach budynku.  

Zakres określono na podstawie mierników znajdujących się w tabelach 4.1.2 

i 4.1.3 oraz – na etapie projektowania – na podstawie wyboru któregoś 

z następujących materiałów i wyrobów budowlanych: 

o Płytki sufitowe 

o farb i lakierów, w tym stosowanych do malowania schodów, drzwi i okien; 

o pokryć ściennych i podłogowych wykonanych z materiałów włókienniczych; 

o pokryć podłogowych z laminatów i powłok elastycznych; 

o drewnianych pokryć podłogowych;  

o niezbędnych klejów i środków uszczelniających. 

Ponadto w zakresie tym uwzględnia się wyroby do wewnętrznej izolacji, jak 

również specjalne zabiegi wewnętrznej obróbki powierzchniowej (np. chroniące 

przed wilgocią). 
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4.2 Wskaźnik dotyczący czasu poza zakresem komfortu cieplnego  

Wskaźnik 4.2 dotyczy zdolności budynku do utrzymania wcześniej określonych 

warunków komfortu cieplnego w trakcie sezonu grzewczego i chłodniczego. 

Komfort cieplny określono w normie EN ISO 7730 jako: 

(...) stan umysłu, który wyraża zadowolenie z warunków termicznych. 

Niezadowolenie może być spowodowane dyskomfortem całego [ludzkiego] 

ciała związanym z ciepłem lub zimnem (...) lub wywołanym przez 

niechciane chłodzenie (lub ogrzewanie) jednej konkretnej części 

[ludzkiego] ciała. 

Uwzględnia się również powiązaną z tym aspektem komfortu dodatkową energię 

zużytą na ogrzewanie lub chłodzenie niezbędne do utrzymania tych warunków. 

4.2.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik mierzy pośrednio część roku, gdy użytkownicy budynku mogą odczuwać 

dyskomfort cieplny.  

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

W budynkach o niskim lub niemal zerowym zużyciu energii istotny czynnik 

stanowi kontrola komfortu cieplnego, w szczególności przepuszczalność energii 

promieniowania słonecznego latem. Wynika to stąd, że nawet w miejscach 

położonych w Europie Północnej niekontrolowana przepuszczalność energii 

promieniowania słonecznego może prowadzić do niekomfortowych warunków, 

które z kolei wymagają dodatkowej energii chłodzącej.  

Kontrolę przegrzania szczegółowo reguluje przekształcona wersja dyrektywy 

2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która stanowi, 

że: 

(...) należy skoncentrować się na środkach pozwalających uniknąć 

przegrzania, takich jak zacienianie oraz dostateczna pojemność cieplna 

konstrukcji budynku, a także na dalszym opracowywaniu i stosowaniu 

technologii pasywnego chłodzenia, szczególnie takich, które poprawiają 

warunki klimatyczne wnętrz oraz mikroklimat wokół budynków. 

Istotnym czynnikiem jest również zdolność mieszkańców do ogrzania mieszkania 

w okresie zimy. Można uznać, że dużą część zasobów mieszkaniowych UE trudno 

jest ogrzać ze względu na brak izolacji w połączeniu z oknami złej jakości, 

mostkami termicznymi w przegrodach zewnętrznych i wysokimi poziomami 

infiltracji powietrza. Może to doprowadzić do niedostatecznego ogrzewania 

i narazić bardziej podatnych na zagrożenia mieszkańców na ryzyko chorób 

sezonowych.  

Niekorzystna zmiana klimatu może spowodować, że problemy te nasilą się 

w przyszłości, więc uwzględnia się ją stosując ten sam wskaźnik, aby dokonać 

obliczeń i sporządzać sprawozdania na potrzeby przyszłych scenariuszy 

klimatycznych w ramach makrocelu nr 5. 
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W jaki sposób można wykorzystać wskaźnik w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Sprawozdawczość może opierać się zarówno na obliczonej, jak i zmierzonej 

efektywności. Oznacza to, że szereg podmiotów związanych z przedsięwzięciem 

może stosować wskaźnik, w tym na etapie projektowania, aby przeprowadzić 

symulację efektywności, oraz po zakończeniu budowy, aby w oparciu 

o monitorowane warunki i sondaże wśród użytkowników sprawdzić faktyczną 

efektywność budynku.  

W tabeli 4.2.1 określono działania związane z etapami przedsięwzięcia, 

w przypadku których system Level(s) może zapewnić cenne wsparcie. Powiązane 

dodatkowe zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie można również zgłosić pod 

względem zapotrzebowania na energię, stosując wskaźnik 1.1 oraz pod względem 

kosztów całego cyklu życia, stosując wskaźnik 6.1. 

Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik(-i) przedstawiono 

wraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu, w jaki można zminimalizować 

rozbieżności między efektywnością projektową a faktyczną, koncentrując się na 

reprezentatywności danych pogodowych, przerwach między dokonywaniem 

obliczeń, czasie trwania i intensywności fal upałów oraz uwzględnieniu 

miejscowego dyskomfortu cieplnego. 

Tabela 4.2.1 Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik 4.2 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 
4.2 
 

1. Etap projektowania (w 

oparciu o obliczenia)  

 

 Jako element obliczonych podrodzajów oceny 

charakterystyki energetycznej budynków: 

dotyczące projektu lub dostosowane do 

konkretnych potrzeb 

 Uwzględnienie różnych aspektów komfortu 

cieplnego, w tym miejscowych efektów 

dyskomfortu 

 

2. Etap realizacji (w oparciu 

o dokumentację 

powykonawczą)  

 

 Jako element obliczonych podrodzajów oceny 

charakterystyki energetycznej budynków: 

powykonawcze 

 

3. Po zakończeniu realizacji 

(na podstawie przekazania 

do eksploatacji i badań) 

 

 Przekazanie do eksploatacji: badanie 

efektywności funkcjonalnej  

 

4. Etap użytkowania budynku 

(na podstawie pomiarów 

efektywności)  

 

 Jako element zmierzonych podrodzajów 

oceny charakterystyki energetycznej 

budynków: skorygowana pod względem 

klimatu, skorygowana pod względem 

użytkowania lub standardowa 

 Porównanie szacunkowych poziomów 

zadowolenia z poziomami otrzymanymi na 

podstawie sondaży wśród użytkowników 
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4.2.2 Zarys metodyki wspólnej oceny efektywności dla poziomu 1  

Jednostka miary 

Wspólna jednostka miary to odsetek czasu przebywania poza zakresem 

określonych maksymalnych i minimalnych temperatur w trakcie sezonu 

grzewczego i chłodniczego. Efektywność ocenia się w odniesieniu do 

powierzchni użytkowej budynku i przewidywanego schematu użytkowania 

budynku. Efektywność budynku należy zawsze oceniać zarówno z uwzględnieniem 

mechanicznego chłodzenia, jak i bez jego uwzględnienia. W przypadku 

modelowania zużycia energii zgłasza się średnią ważoną z obszaru. 

Granice i zakres 

Zakres wskaźnika to wewnętrzna temperatura i warunki komfortu użytkowników 

wewnątrz budynku.  

Granice oceny stanowi budynek. Należy uwzględnić straty i zyski ciepła, które 

wpłyną na warunki komfortu wewnątrz budynku, jak również energię grzewczą 

i chłodzącą, która może być niezbędna, aby utrzymać te warunki. Zgłoszona 

efektywność musi dotyczyć 95% ocenianej powierzchni użytkowej. 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Obliczanie efektywności będącej przedmiotem sprawozdania musi być zgodne 

z metodą opisaną w załączniku F do normy EN 15251 lub oceną przegrzania, 

która stanowi część krajowej metody obliczeń. Ocenia się budynki wyposażone 

w system mechanicznego chłodzenia i nieposiadające takiego systemu. 

W przypadku budynków wyposażonych w mechaniczne chłodzenie w pełnym 

zakresie lub w trybie mieszanym dodatkowo ocenia się efektywność przegród 

zewnętrznych bez uruchomionych mechanicznych systemów, takich jak 

ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC). 

W przypadku zamiaru przeprowadzenia eksploatacyjnej oceny 

zadowolenia/niezadowolenia z warunków termicznych, przewidywany odsetek 

osób niezadowolonych szacuje się na podstawie normy EN ISO 7730 (w 

przypadku budynków chłodzonych mechanicznie) lub dopuszczalnego zakresu 

temperatury wewnątrz budynku w lecie (w przypadku budynków nieposiadających 

systemu mechanicznego ogrzewania). Następnie szacunkowy odsetek osób 

niezadowolonych można porównać z wynikami badań przeprowadzonych wśród 

użytkowników. 
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Makrocel nr 5: Przystosowywanie się do zmiany klimatu i odporność na 

tę zmianę 

Definicja:  

Przyszłościowa efektywność budynku w stosunku do prognozowanych zmian 

klimatu w celu ochrony zdrowia użytkowników i zapewniania im komfortu oraz 

utrzymania wartości nieruchomości i zminimalizowania związanego z nią ryzyka. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Wstępny priorytet makrocelu nr 5 dotyczy głównie ochrony zdrowia i komfortu 

w prognozowanych przyszłych warunkach klimatycznych. Ocenę przyszłych 

scenariuszy dotyczących komfortu cieplnego wewnętrznych pomieszczeń 

budynków przeprowadza się w oparciu o tę samą metodykę obliczania, co 

w przypadku wskaźnika 4.2. 

Ponadto, uznając fakt, że pierwszy scenariusz stanowi tylko jeden potencjalny 

aspekt tego makrocelu, zapewniono również wstępne wytyczne dotyczące dwóch 

kolejnych aspektów, które można uwzględnić przy potencjalnym przyszłym 

opracowywaniu scenariusza: 

 zwiększone ryzyko ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które może 

wymagać uwzględnienia trwałości i odporności elementów budynku;  

 zwiększone ryzyko powodzi, które może wymagać uwzględnienia 

wydajności systemów odwadniania i odporności struktur.  

Użytkownicy systemu Level(s) będą zachęcani do rozpoczęcia składania 

sprawozdań na temat sposobu, w jaki uwzględniają te dwa aspekty. Wstępne 

wytyczne dotyczące aspektów projektu oraz normy referencyjne, na których 

należy się skoncentrować, przedstawiono w sekcji 5.2 i 5.3 w części 3 

dokumentacji dotyczącej systemu Level(s).  
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Narzędzie cyklu życia w zakresie makrocelu nr 5 

Narzędzie cyklu życia Miernik efektywności lub formularz 

sprawozdawczy 

5.1 Narzędzia cyklu życia: 
scenariusze dotyczące 
prognozowanych przyszłych 
warunków klimatycznych 

Scenariusz 1: Ochrona zdrowia i komfortu 
cieplnego użytkowników 

Symulacja na lata 2030 i 2050 dotycząca 
prognozowanego czasu, w którym budynek 

przestanie być objęty zakresem komfortu 
cieplnego.  

 

5.1 Scenariusze cyklu życia: Prognozowane przyszłe warunki klimatyczne 

5.1.1 Czym jest scenariusz dotyczący cyklu życia? 

Scenariusze zdefiniowano w normie EN 15978 jako zbiór założeń i informacji 

dotyczących przewidywanej serii możliwych przyszłych zdarzeń. Scenariusze 

opisują przyszłe zdarzenia w cyklu życia budynku, w przypadku których można 

dokonać analizy zmian pod względem potencjalnej przyszłej efektywności.  

W związku z tym scenariusze mogą opisywać cechy charakterystyczne związane 

z upływem czasu, które mogą dotyczyć każdego z etapów cyklu życia i mieć 

istotny wpływ na efektywność środowiskową budynku. Przykłady na potrzeby 

makrocelu nr 5 obejmują odporność przegród zewnętrznych na fale upałów, 

odporność elementów budynku na warunki atmosferyczne, a także środki 

zastosowane przy projektowaniu, mające na celu ograniczenie do minimum szkód 

spowodowanych przez powódź.  

W przypadku makrocelu nr 5 przewidziano jedno narzędzie scenariusza. 

W scenariuszu skoncentrowano się na modelowaniu budynków pod kątem 

przyszłych warunków pogodowych w latach 2030 i 2050. 

5.1.2 W jaki sposób można wykorzystać narzędzie scenariusza cyklu 

życia w przedsięwzięciach budowlanych? 

Projektowanie budynków bardziej odpornych na zmianę klimatu wymaga 

koncentracji na środkach przystosowawczych, które można wprowadzić do 

budynku już obecnie lub, w razie potrzeby, wprowadzić w przyszłości.  

Opracowując i oceniając przyszłe scenariusze dotyczące odporności budynku oraz 

wykorzystując prognozy klimatyczne sporządzone przez uznanych specjalistów, 

projektanci mogą określić środki posiadające potencjał minimalizowania 

przyszłego ryzyka i przyszłych obciążeń. 

W pierwszym scenariuszu cyklu życia, który ma być opracowany na potrzeby tego 

makrocelu skoncentrowano się na ekstremalnych temperaturach ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony zdrowia i komfortu użytkowników budynku. Scenariusz 

ten wybrano, aby w większym stopniu skoncentrować się na przekształconej 

wersji dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

w zakresie możliwości przegrzania, jak również odzwierciedlić jej ustalenia jako 

istotny aspekt strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu21.  

Opracowanie tego scenariusza umożliwi również użytkownikom zbadanie 

potencjalnego pozytywnego wpływu „zielonej infrastruktury” na poziomie 

                                           
21 COM(2013) 216 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu. 
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budynku, w przypadku której istnieją dowody, że pewne elementy mogą złagodzić 

temperaturę wokół budynku.  

5.1.3 Główny przedmiot scenariuszy 

Jedno wstępne narzędzie scenariusza udostępniono jako wstępny priorytet. 

O dwóch dalszych potencjalnych przeszłych scenariuszach, które odnoszą się do 

pozostałych aspektów odporności budynku i możliwości jego adaptacji, oraz które 

można włączyć do późniejszych wersji systemu Level(s), krótko wspomniano 

w części 3 wyłącznie w celach informacyjnych.  

Podano warianty sprawozdawczości w zakresie wyników modelowania 

scenariusza. Zapewniają one użytkownikom jakościowe i ilościowe sposoby 

zgłaszania stopnia, w jakim w budynku uwzględnia się potencjalne przyszłe 

ryzyko przegrzania.  

Przegrzanie z kolei mogłoby skutkować większym dyskomfortem użytkowników 

oraz wzrostem zużycia energii chłodzącej, zwrócono więc również uwagę na 

możliwość porównania wyników oceny dotyczącej charakterystyki energetycznej 

budynku, przeprowadzonej zgodnie ze wskaźnikiem 1.1  

Udostępniono wstępne wytyczne w zakresie następujących dwóch potencjalnych 

przyszłych scenariuszy, które są związane z: 

o zwiększonym ryzykiem pozwodzi na niektórych obszarach;  

o częstszym występowaniem ekstremalnych zdarzeń pogodowych.  

Z kolei każdy scenariusz może mieć wpływ na prognozowaną przyszłą 

efektywność budynku w odniesieniu do pozostałych wskaźników, na przykład 

w odniesieniu do okresu użytkowania (narzędzia scenariusza cyklu życia 2.2), 

zużycia wody (wskaźnik 3.1) i zapotrzebowania na energię (wskaźniki 1.1 i 6.1). 

5.1.4 Opracowanie scenariusza dotyczącego wariantu wspólnej oceny 

efektywności dla poziomu 1  

Zasady obliczania i sprawozdawczości na poziomie 1 wspólnej oceny efektywności 

pozwalają na przeprowadzenie uproszczonej oceny scenariusza „Ochrona zdrowia 

i komfortu cieplnego użytkowników”. Zasady są następujące: 

o stosowanie tej samej metody obliczeniowej i mierników wskaźnika co 

w przypadku wskaźnika 4.2; 

o rozszerzenie symulacji termicznej wykorzystywanej do zgłaszania 

wskaźnika 4.2, aby obliczyć efektywność z wykorzystaniem prognoz 

pogody na lata 2030 i 2050; 

o obliczanie przyszłej efektywności z wykorzystaniem tego samego zakresu 

temperatur eksploatacyjnych, co w przypadku wskaźnika 4.2; 

o jeśli odpowiednie przyszłe prognozy są niedostępne na szczeblu krajowym, 

regionalnym lub lokalnym, można wykorzystać dokumentację pogodową 

dotycząca zdarzeń związanych z falami upałów mających miejsce w ciągu 

ostatnich 20–30 lat.  

Dalsze szczegółowe wytyczne przedstawiono w części 3 sekcje 5.1.1 i 5.1.2. 
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Makrocel nr 6: Zoptymalizowane koszty i wartość w całym cyklu życia 

Definicja:  

Optymalizacja kosztów i wartości w całym cyklu życia budynków w celu 

odzwierciedlenia możliwości długoterminowej efektywności, z uwzględnieniem 

nabycia, eksploatacji, utrzymania, renowacji, usuwania i zakończenia 

eksploatacji. 

Przewidywany zakres i przedmiot:  

Rachunek kosztów cyklu życia ma szczególne znaczenie pod względem uzyskania 

lepszej efektywności środowiskowej, ponieważ konieczne może być zwiększenie 

początkowych kosztów inwestycji do celów obniżenia bieżących kosztów cyklu 

życia, zwiększenia wartości końcowej nieruchomości oraz poprawy 

produktywności siły roboczej. W związku z tym stanowi on metodę podejmowania 

skutecznych, długoterminowych decyzji inwestycyjnych.  

Rachunek kosztów cyklu życia jest istotnym narzędziem na etapie definiowania 

przedsięwzięcia, opracowywania koncepcji i projektu szczegółowego, na którym 

może być on stosowany w celu dokonania wyboru i analizy wartości projektu, 

który będzie zapewniał najniższe koszty ogólne (oraz najwyższą wartość 

końcową) w cyklu życia składnika aktywów. Może on również uwzględniać tzw. 

korzyści „niematerialne”, które mogą obejmować czynniki mające wpływ na 

komfort i wydajność użytkowników. 

Europejskie normy dotyczące kosztów cyklu życia odnoszą się również do 

koncepcji wartości nieruchomości i potencjału zwiększania efektywności 

środowiskowej budynku, jako mających pozytywny wpływ na wartość, najem 

i stabilność na rynku nieruchomości. Specjalistyczne organy zajmujące się 

wyceną, pracujące na szczeblu europejskim dążą do włączenia efektywności 

środowiskowej do swoich kryteriów dotyczących wyceny wartości i ratingu ryzyka, 

jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia zanim rzeczywista wartość budynków 

o lepszej efektywności zostanie odzwierciedlona w wycenach.  

Potencjałowi metod dotyczących wyceny nieruchomości i ratingu ryzyka pod 

kątem pełnego uwzględnienia korzyści płynących z bardziej ekologicznych 

budynków, poświęca się mniej uwagi, jednak ma on większe szanse, aby wpłynąć 

na długoterminowe decyzje inwestycyjne. Wynika to stąd, że większą 

efektywność można uznać za równoznaczną nie tylko z ograniczonymi kosztami 

pośrednimi (dzięki ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych do minimum), ale 

również ze zwiększonymi przychodami i stabilniejszymi inwestycjami (dzięki 

zwiększeniu atrakcyjności nieruchomości) i ze zmniejszonym ryzykiem (dzięki 

przewidywaniu potencjalnego przyszłego narażenia).  

Wskaźniki makrocelu nr 6 

Wskaźniki Mierniki efektywności 

6.1 Koszty całego cyklu życia: EUR za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
rocznie (EUR/m2/rok) 

6.2 Czynniki tworzenia wartości 
i czynniki ryzyka 

Ratingi wiarygodności danych i metod 
obliczeniowych w odniesieniu do zgłoszonej 
efektywności każdego wskaźnika i narzędzia 
scenariusza cyklu życia. 
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6.1 Wskaźnik dotyczący kosztów całego cyklu życia  

Wskaźnik 6.1 dotyczy podstawowych kosztów cyklu życia budynku, w tym kosztu 

budowy, eksploatacji, utrzymania, renowacji i usuwania22.  

Użytkowników zachęca się do sprawozdawczości w zakresie kosztów na 

wszystkich etapach cyklu życia. Minimalny zakres wymaganej sprawozdawczości 

dotyczy jednak następujących etapów:  

o kosztów energii i wody na etapie użytkowania (etapy cyklu życia B6 i B7); 

o kosztów budowy i długoterminowego utrzymania, naprawy i wymiany 

(etapy cyklu życia A1–3/B2–4).  

Minimalny zakres stanowi istotną część ogólnych kosztów cyklu życia budynku. 

Ich celem jest dostarczenie informacji, z których bezpośrednio korzystają osoby 

eksploatujące budynek lub w niego inwestujące. 

6.1.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika  

Co wskaźnik mierzy? 

Wskaźnik mierzy wszystkie koszty elementów budynku poniesione na każdym 

etapie cyklu życia przedsięwzięcia w odniesieniu do referencyjnego okresu 

badania oraz, jeśli został określony przez klienta, przewidywany okres 

użytkowania. Etapy cyklu życia przedstawiono w części 1 sekcja 2.2 systemu 

Level(s), a wykaz elementów budynku – w części 3 sekcja 1.1.2. Etapy cyklu 

życia odpowiadają etapom wykorzystanym jako podstawa dla norm 

referencyjnych EN 16627 oraz ISO 15686-5.  

Następujące etapy cyklu życia można zgłaszać jako minimalny zakres, aby 

zapewnić informacje dla inwestorów, podmiotów zarządzających aktywami 

i użytkowników: 

o koszty energii i wody na etapie użytkowania (etapy cyklu życia B6 i B7): 

koszty mediów związane z użytkowaniem budynku, z uwzględnieniem 

wspólnych kosztów dotyczących eksploatacji budynków oraz kosztów 

związanych ze zużyciem energii i wody i przez użytkownika.  

o koszty budowy, utrzymania, naprawy i wymiany (etapy cyklu życia A1–

3/B2–4): obejmuje to podstawowy koszt wzniesienia budowlanego 

składnika aktywów z wyłączeniem kosztów gruntu. Obejmuje to:  

 

 prace przygotowawcze mające na celu przygotowanie terenu pod 

budowę (lub budynku do renowacji);  

 budowę budynku (działania na terenie budowy oraz poza nim);  

 wykończenie przygotowujące do użytkowania.  

Uwzględnia się również przyszłe założenia dotyczące kosztów odnoszące się do 

utrzymania, naprawy i wymian. Obejmuje to reaktywne, cykliczne i główne 

zaplanowane działania. 

Na koszty te duży wpływ będą mieć decyzje i obliczona efektywność 

następujących wskaźników zawartych w systemie Level(s):  

o 1.1a zużycie energii dostarczonej na etapie użytkowania; 

o 2.2a planowanie okresu użytkowania budynku oraz podstawowego okresu 

użytkowania;  

                                           
22 W normie referencyjnej EN 15978 modułem odniesienia etapu eksploatacji jest B6 „eksploatacyjne 
zużycie energii”. 
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o 3.1 efektywne korzystanie z zasobów wodnych. 

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Koszty te stanowią istotną informację dla inwestorów, podmiotów zarządzających 

aktywami i użytkowników. Grupa użytkowników obejmuje właścicieli mieszkań, 

którzy chcieliby zrozumieć, skąd biorą się koszty związane z utrzymaniem 

i prowadzeniem gospodarstwa domowego przez cały czas trwania pełnego okresu 

kredytowania kredytu hipotetycznego, oraz organizacje mieszkańców 

odpowiedzialne za wspólne koszty utrzymania bloków mieszkalnych.  

Poza zachęcaniem klientów i projektantów do uwzględnienia związku między 

początkowymi kosztami inwestycji i kosztami etapu użytkowania, mogą zapewnić 

również bardziej rzetelną podstawę dla zrozumienia przyszłej efektywności 

i wartości budynku oraz obciążeń z nim związanych.  

Oszczędności związane z budynkami efektywnymi pod względem zużycia energii 

i wody można wykorzystać w przepływach pieniężnych, aby skapitalizować 

wartość oszczędności i odzwierciedlić to w wycenach nieruchomości i decyzjach 

inwestycyjnych. Może mieć to miejsce w porównaniu z wartościami odniesienia 

w zakresie efektywności na lokalnym rynku, w odniesieniu do całego portfela lub 

efektywności przed ważniejszą renowacją. 

Opracowanie planu średnio- i długoterminowego utrzymania i wymiany może 

wpłynąć na bardziej opłacalne zarządzanie aktywami. Może to obejmować decyzje 

dotyczące okresu użytkowania i trwałości kluczowych elementów i komponentów, 

jak również prognozy potencjalnych przyszłych kosztów i obciążeń, które mogą 

być związane ze wczesną awarią komponentów.  

W jaki sposób można wykorzystać wskaźnik w przedsięwzięciach 

budowlanych? 

Sprawozdawczość może opierać się na efektywności oszacowanej na etapie 

projektowania lub powykonawczej efektywności budynków wybudowanych 

oszacowanej po zakończeniu budowy oraz po przeprowadzeniu monitorowania 

efektywności w trakcie użytkowania. Oznacza to, że wskaźniki te może 

wykorzystywać szereg uczestników przedsięwzięcia, w tym na etapie 

projektowania, aby oszacować przyszłą efektywność oraz efektywność po zajęciu 

budynku, aby sprawdzić faktyczny poziom efektywności budynku w stosunku do 

przewidywanych krótko-, średnio- i długoterminowych kosztów.  

Potencjał dotyczący luk i rozbieżności między projektem i faktyczną 

efektywnością kosztów może zależeć od:  

o jakości i reprezentatywności wykorzystanych szacunków kosztów, które 

mogą opierać się na szeregu źródeł; 

o założeń stanowiących podstawę modelowanych prognoz dotyczących 

potencjalnych przyszłych kosztów eksploatacji oraz potencjalnych 

przyszłych kosztów utrzymania, wymiany i renowacji. 

W części 3 sekcja 6.1.2.2 przedstawiono więcej wytycznych w zakresie tych obu 

aspektów, a sprawozdawczość na temat poziomu 3 może opierać się na bardziej 

szczegółowej ocenie jakości danych i prognoz dotyczących kosztów. 

Tabela 6.1.1 Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik 6.1 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 

6.1 
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1. Etap projektowania (w 
oparciu o szacunki 

i założenia)  

 

 Szacunki kosztów i ich modelowanie: w oparciu 
o wymogi klienta i projekty szczegółowe. 

2. Etap realizacji (w oparciu 
o dokumentację 
powykonawczą)  

 

 Weryfikacja kosztów powykonawczych: w oparciu 
o koszt ostateczny i specyfikacje powykonawcze. 

 

3. Po zakończeniu realizacji (na 
podstawie przekazania do 
eksploatacji i badań) 

 

Nie dotyczy 

4. Etap użytkowania budynku 

(na podstawie pomiarów 
efektywności)  

 

 Koszty mediów obliczone na podstawie liczników: 

rzeczywiste dane dotyczące efektywności kosztów 
energii i wody. 

 Monitorowanie kosztów utrzymania i wymiany: 
doskonalenie prognoz w czasie w miarę 
dostarczania danych dotyczących rzeczywistej 
efektywności. 

 

6.1.2 Zarys metodyki wspólnej oceny efektywności dla poziomu 1 

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary dla każdego etapu cyklu życia jest EUR za metr 

kwadratowy powierzchni użytkowej rocznie (EUR/m2/rok).  

Podstawą wspólnej jednostki jest obecny koszt netto każdego etapu cyklu życia. 

Oblicza się go, stosując stopę dyskontową w stosunku do kosztów poniesionych 

w każdym roku referencyjnego okresu badania.  

Zasadniczo obecne koszty netto należy obliczać, stosując koszty rzeczywiste, tzn. 

wykluczając inflację. Założenia dotyczące inflacji mogą jednak być włączone do 

stopy dyskontowej, jeśli do celów szczegółowego planowania finansowego 

wymagane są koszty nominalne. 

Granice i zakres 

Granice systemu obejmują wszystkie etapy cyklu życia przedstawione w części 1 

sekcja 2.2. W przypadku odnowionych istniejących budynków, granice systemu 

obejmują wszystkie etapy cyklu życia odnoszące się do wydłużonego okresu 

użytkowania.  

Minimalny zakres wskaźnika obejmuje części i elementy budynku określone 

w części 3 sekcja 1.1 tabela 1.1.  

Można zastosować uproszczone podejście, koncentrujące się na zmniejszonej 

liczbie etapów cyklu życia, jednak postępując w ten sposób należy przestrzegać 

zasad sprawozdawczości opisanych w części 3 sekcja 6.1.1.2, ponieważ wyniki nie 

będą reprezentatywne dla całego cyklu życia. 

Metoda obliczeniowa i wymogi dotyczące danych 

Metoda dotycząca wspólnej oceny efektywności wymaga dokonywania 

sprawozdawczości na temat kosztów według etapu cyklu życia. Dane dotyczące 

kosztu powykonawczego oraz wyłaniającego się obrazu kosztów poniesionych po 

rozpoczęciu użytkowania dotyczących etapu użytkowania wchodzącego w skład 

cyklu życia można zgłosić na późniejszym etapie. 

Normami referencyjnymi do celów obliczania kosztów każdego etapu cyklu życia 

są norma ISO 15686-5 i norma EN 16627. Norma referencyjna ISO 15686-8 

zawiera metodykę obliczania i szacowania zakładanego okresu eksploatacji 

elementów i komponentów.  
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Opracowanie planu kosztów całego cyklu życia będzie wymagać zgromadzenia 

szeregu danych dotyczących kosztu, które mogą różnić się pod względem jakości 

w zależności od ich źródła i daty. Dalsze wytyczne w zakresie gromadzenia 

danych dotyczących kosztu przedstawiono w części 3 sekcja 6.1.2.2. 
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6.2 Wskaźnik dotyczący tworzenia wartości i czynników ryzyka  

Wskaźnik 6.2 dotyczy tych aspektów efektywności bardziej ekologicznego 

budynku, które mogą tworzyć wartość finansową lub narażać właścicieli 

i inwestorów na ryzyko i zobowiązania w przyszłości.  

Wskaźnik ma również na celu dostarczenie osobom zaangażowanym w wycenę 

wartości budynków informacji na temat wiarygodności danych bazowych i metod 

obliczeniowych, na których opiera się zgłoszona efektywność.  

W ten sposób wskaźnik będzie stanowił wsparcie dla rzeczoznawców w zakresie 

nieruchomości i inwestorów, uzupełniając posiadane przez nich dane i wiedzę, co 

pozwoli im na lepsze uwzględnienie potencjalnego wpływu aspektów 

zrównoważonego charakteru na wartość i ryzyko.  

6.2.1 Ogólne informacje na temat wskaźnika 

Co wskaźnik mierzy? 

Wskaźnik ma na celu zapewnienie wsparcia procesów wyceny i oceny ryzyka na 

dwa sposoby:  

o Kompleksowego charakteru wyceny lub oceny ryzyka: dzięki określeniu 

potencjału oceny efektywności systemu Level(s) pod względem wyceny 

nieruchomości lub ratingu ryzyka. Potencjał ten należy sprawdzać 

w przypadku każdego zgłoszonego wskaźnika. Proces sprawdzania 

obejmuje głównie kryteria, następnie rzeczoznawców i przyjmowane przez 

nich założenia wpływu zwiększonej efektywności w zakresie 

zrównoważonego charakteru na rynek.  

o Wiarygodności ocen dotyczących zgłoszonej efektywności: dzięki ratingowi 

wiarygodności oceny dotyczącej efektywności systemu Level(s). Obejmuje 

to rating danych i metodę obliczeniową, kwalifikacje zawodowe osób 

dokonujących oceny efektywności oraz zakresu, w jakim przeprowadza się 

niezależną weryfikację wyników.  

Przewiduje się, że stosując to podejście zachęci się uczestników przedsięwzięcia 

do skupienia uwagi na sposobie, w jaki korzystanie z systemu Level(s) może 

wpłynąć na wartość i ryzyko, jak również na precyzję i dokładność 

przeprowadzanych ocen efektywności.  

Tabela 6.2.1 Zidentyfikowany lub wyłaniający się wpływ wskaźników systemu 

Level(s) na wartość nieruchomości i ryzyko  

Wskaźnik lub scenariusz 
unijnego systemu 
Level(s) 

Potencjalny wpływ na wartość i ryzyko

1. Zwiększone 
przychody ze 
względu na 
uznanie na rynku 
i niższe wskaźniki 
pustostanów 

2. Zmniejszone 
koszty 
eksploatacji, 
utrzymania, 
naprawy 
i wymiany 

3. Przyszłe 
ryzyko 
zwiększonych 
kosztów 
pośrednich lub 
utraty dochodu

1.1 Charakterystyka 
energetyczna na etapie 
użytkowania 

   

1.2 Współczynnik ocieplenia 
globalnego w cyklu życia 
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Scenariusz 1 dotyczący 
trwałości, adaptacji 
i rozbiórki budynku: 

okres użytkowania budynku 
oraz podstawowy okres 
użytkowania 

   

Trwałość, adaptacja 
i rozbiórka budynku: 

scenariusz 2 projektowanie 
uwzględniające renowację 
i możliwości adaptacji 

   

Scenariusz 3 dotyczący 
trwałości, adaptacji 
i rozbiórki budynku: 

Projektowanie 
uwzględniające rozbiórkę, 
ponowne użycie i możliwość 
recyklingu 

   

2.3 Odpady i materiały 
z budowy i rozbiórki 

   

3.1 Efektywne zużycie wody    

4.1 Jakość powietrza 
wewnątrz budynku 

   

4.2 Czas poza zakresem 
komfortu cieplnego 

   

Prognozowane przyszłe 
warunki klimatyczne 
scenariusz 1  

5.1 Ochrona zdrowia 
i komfortu cieplnego 
użytkowników 

   

6.1 Koszty całego cyklu 
życia: 

   

ocena cyklu życia (LCA) od 
kołyski do kołyski 

   

 

Dlaczego warto oceniać wartość i ryzyko za pomocą tego wskaźnika? 

Format sprawozdawczości ma na celu zapewnić włączenie zrównoważonego 

charakteru do procesów ratingu ryzyka i wyceny ryzyka oraz dokonanie tego na 

jak najrzetelniejszej i najbardziej przejrzystej podstawie. To z kolei powinno 

zwiększyć ufność w zapewnienia dotyczące obecnej i przyszłej efektywności, jak 

również skoncentrowanie uwagi na konieczności posiadania większej ilości danych 

na temat zakresu, w jakim w praktyce jest wywierany wpływ na koszty, 

przychody i wartości. 

Normy Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), 

Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) oraz 

Rady Międzynarodowych Standardów Wyceny (IVSC) dotyczące ratingu ryzyka 

i wyceny obejmują zrównoważony charakter jako aspekt, który należy 

uwzględnić, i podkreślają możliwość dokonania „szczególnych założeń” na temat 
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jego przyszłego wpływu na wartość oraz wzywają do uzupełnienia umiejętności 

zawodowych o „istotną wiedzę fachową, certyfikaty i sprawozdania”.  

Jeżeli chodzi o szczegółowe wytyczne, Królewski Instytut Dyplomowanych 

Rzeczoznawców w oświadczeniu dotyczącym praktyki wyceny w 2. wydaniu 

swojej „Czerwonej Księgi” doradza rzeczoznawcom, aby:  

gromadzili i rejestrowali odpowiednie i wystarczające dane dotyczące 

zrównoważonego charakteru, jeśli stają się dostępne, dla przyszłego 

porównania, nawet jeśli obecnie nie mają wpływu na wartość 

Ponadto podkreślono również znaczenie „danych wejściowych i założeń” 

poczynionych przy dokonywaniu oceny, a w wydaniu Międzynarodowego 

Standardu Wyceny z 2017 r. stwierdza się, że: 

Proces wyceny wymaga od rzeczoznawcy dokonywania bezstronnych ocen 

w zakresie wiarygodności danych wyjściowych i założeń. Aby wycena była 

wiarygodna, ważne jest, żeby ocen tych dokonywać w sposób sprzyjający 

przejrzystości i minimalizujący wpływ jakichkolwiek subiektywnych 

czynników na proces. 

Zintegrowanie wyceny zrównoważonego charakteru i czynników ryzyka 

z konieczności zachęci klienta i jego profesjonalny zespół do zapoznania się 

z cechami zrównoważonego charakteru jego nieruchomości. Z informacji 

zwrotnych od praktyków wynika, że w trakcie procesu odkrywają informacje na 

temat nieruchomości, na które w innych okolicznościach prawdopodobnie by nie 

zwrócili uwagi. W związku z tym dodatkowa wartość i jakość, którą aspekty 

zrównoważonego charakteru mogą wnieść do projektów i specyfikacji 

budowlanych, stają się bardziej zrozumiałe. 

W jaki sposób można wykorzystać rating wiarygodności 

w przedsięwzięciach budowlanych? 

Skale ratingu wiarygodności zapewnione zostały w całym systemie Level(s) dla 

każdego wskaźnika. W przypadku każdego wskaźnika rating sporządza się 

w oparciu o jakość, reprezentatywność i precyzję oceny efektywności. Uwzględnia 

się również formalną zdolność rzeczoznawców przeprowadzających ocenę oraz 

zakres, w jakim wynik jest niezależnie weryfikowany. Oznacza to, że 

rzeczoznawcy budowlani przeprowadzający ocenę efektywności w odniesieniu do 

konkretnego wskaźnika jednocześnie będą mieć możliwość utworzenia ratingu 

wiarygodności.  

W związku z tym jest prawdopodobne, że ratingi będą głównie tworzone na etapie 

projektowania i budowy. Równocześnie oceny te byłyby wykorzystywane przez 

klientów i ich rzeczoznawców jako informacje uzupełniające rating ryzyka 

i wycenę budynku. Ponadto nacisk kładzie się na kryteria wyceny i ratingu ryzyka, 

które wykorzystują, aby dokonać wyceny oraz na zakres, w jakim ocena systemu 

Level(s) może wpłynąć na założenia.  

Tabela 6.2.2 przedstawia informacje uwzględniane w ratingach na każdym etapie 

przedsięwzięcia. Pokazuje, że informacje na temat efektywności można z czasem 

aktualizować. Aktualizacja obejmuje informację zwrotną z badań budynku 

i systemów.  

Tabela 6.2.2 Etapy przedsięwzięcia, na których można zastosować wskaźnik 6.2 

z perspektywy zarządzania przedsięwzięciem i z perspektywy finansowej 

a. Etapy związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektami 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 
6.2 

 

1. Etap projektowania (w  Rating wykorzystanych danych wejściowych, 
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oparciu o obliczenia)  
 

metod obliczeniowych i narzędzi symulacji. 
 Informacje uzupełniające wyceny 

opłacalności/rentowności przedsięwzięcia 

dokonywane na etapie projektowania. 
 

2. Etap realizacji (w oparciu 
o dokumentację 
powykonawczą)  

 

 Walidacja danych wejściowych w oparciu 
o dokumentację i specyfikację powykonawczą. 

 Przekazanie do eksploatacji i badanie jakości: 

informacja zwrotna uzyskana w wyniku badań 
efektywności funkcjonalnej systemów, badań 
przegród zewnętrznych. 

 

3. Po zakończeniu realizacji (na 
podstawie przekazania do 

eksploatacji i badań) 
 

 Badanie in situ: informacja zwrotna na tematy 
aspektów zdrowia i komfortu na potrzeby 

walidacji wyborów dokonanych na etapie 
projektu. 

4. Etap użytkowania budynku 
(na podstawie pomiarów 
efektywności)  

 

 Zmierzone (obliczone na podstawie liczników) 
dane dotyczące energii i wody: Potencjał 
w zakresie stwierdzania różnic między 

efektywnością projektową i faktyczną. 

 

 

 

 

b. Etapy związane z wyceną i oceną inwestycji 

Etap przedsięwzięcia Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 

6.2 
 

1. Zarys wyceny  Identyfikacja na wczesnym etapie potencjalnych 
skutków projektu dla wyceny wartości i ryzyka 

2. Szczegółowa wycena i rating 

ryzyka 

 Wsparcie szczegółowej oceny i inżynierii wartości 

w odniesieniu do decyzji projektowych  
 Opracowanie scenariuszy dotyczących 

efektywności nieruchomości na rynku, opartych na 
większej ilości informacji 

3. Zatwierdzenie finansowe 

i analiza due diligence 

 Zapewnienie większego wglądu w wiarygodność 

ocen efektywności 
 Zaprezentowanie, w jaki sposób w inżynierii 

wartości dotyczącej przedsięwzięcia uwzględniono 
aspekty efektywności 

4. Kontrola kosztów na miejscu  Lepsze rozróżnienie specyfikacji istotnych 
z perspektywy wartości i ryzyka 

5. Zarządzanie aktywami 
i leasing 

- 

 

6.2.2 Ogólna metodyka sporządzania ratingu wiarygodności 

Metodykę sporządzania ratingu przedstawiono w części 3 sekcja 6.2.1. 

Jednostka miary 

Wskaźnik łączy w sobie listy kontrolne i ratingi. Efektem ratingów jest 

półilościowy wynik. Im wyższy wynik, tym większa wiarygodność oceny 

efektywności w odniesieniu do danego czynnika. Listy kontrolne stosuje się, aby 

określić aspekty tworzenia wartości i zarządzania ryzykiem, do których się 

odniesiono, oraz zastosowane kryteria wyceny.  
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Jeden z ratingów służy ocenie wiarygodność danych, metod obliczeniowych, 

kwalifikacji zawodowych i niezależnej weryfikacji. Wyniki wiarygodności można 

określić w odniesieniu do każdego wskaźnika w systemie Level(s). Określanie 

wyników opiera się na półilościowej ocenie reprezentatywności i precyzji danych 

oraz metod obliczeniowych zastosowanych do przeprowadzenia oceny 

efektywności.  
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Nadrzędne narzędzie oceny nr 7: Ocena cyklu życia (LCA) od kołyski do 

kołyski 

Użytkownicy systemu Level(s) dowiedzą się więcej na temat sposobu 

przeprowadzania oceny cyklu życia. Wynika to z faktu, że system Level(s) ma 

służyć użytkownikom pomocą w zrozumieniu i modelowaniu etapów cyklu życia 

budynku, jak opisano w normie referencyjnej EN 15978: 

o wydobywanie surowców i wytwarzanie wyrobów budowlanych (A1–3);  

o budowa budynku (A4–5);  

o zajęcie i użytkowanie budynku (B1–7);  

o zakończenie eksploatacji i rozbiórka budynku (C1–4);  

o korzyści i obciążenia poza granicami systemu wynikające z odzyskania 

materiałów i wyrobów z budynku (D). 

W pierwszej kolejności użytkownicy mogą zapoznać się ze sposobem, w jaki 

przebiegają różne etapy oceny cyklu życia (zob. część 2), a gdy zdobędą więcej 

umiejętności, będą mogli przystąpić do oceny cyklu życia (zob. część 3 sekcja 7).  

7.1 Uproszczone podejście do przeprowadzania oceny cyklu życia 

W niniejszej sekcji przedstawiono krótki przegląd metody oceny cyklu życia. Pełną 

uproszczoną metodykę przeprowadzania oceny cyklu życia można znaleźć 

w części 3 sekcja 7 dokumentacji dotyczącej systemu Level(s).  

7.1.1 Co można zmierzyć za pomocą oceny cyklu życia? 

Ocena cyklu życia to metoda przeprowadzania oceny efektywności budynku 

w trakcie jego całego cyklu życia, jak opisano w normach referencyjnych ISO 

14040/10444 (2006) i EN 15978 (2011). Wpływ budynku na środowisko ocenia 

się w drodze kwantyfikacji i sprawozdawczości w zakresie następujących 

wskaźników kategorii wpływu na środowisko:  

o współczynnik ocieplenia globalnego (GWP100); 

o potencjał zubożania warstwy ozonowej w stratosferze (potencjał 

niszczenia ozonu);  

o potencjał zakwaszania gleby i wody (AP); 

o potencjał eutrofizacji (EP); 

o potencjał wytwarzania ozonowych utleniaczy fotochemicznych w warstwie 

troposferycznej (potencjał wytwarzania ozonu fotochemicznego); 

o współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych w przypadku pierwiastków 

(ADP pierwiastka); 

o współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych dla paliw kopalnych (ADP 

paliw kopalnych); 

 

Ponadto zgłasza się wykorzystanie odnawialnych zasobów biotycznych 

i minerałów niemetalicznych użytych do wytwarzania materiałów budowlanych.  

7.1.2 Jednostki miary 

Wpływ materiałów ujętych w zestawieniu podstawowych materiałów budynku na 

środowisko kwantyfikuje się i zgłasza w odniesieniu do użytkowania 1m2 

wewnętrznej powierzchni użytkowej na rok na każdym etapie cyklu życia 

(tzn. 1m2/rok, co odpowiada „przepływowi referencyjnemu” według terminologii 

oceny cyklu życia).  

Wpływ na środowisko wyraża się w jednostkach stosowanych w powiązanych 

metodach obliczeniowych (np. kg ekwiwalentu CO2 w przypadku współczynnika 

ocieplenia globalnego, kg ekwiwalentu CFC-11 w przypadku potencjału niszczenia 

ozonu, kg ekwiwalentu SO2 w przypadku potencjału zakwaszenia gleby i wody, kg 

ekwiwalentu (PO4)3- w przypadku potencjału eutrofizacji, kg ekwiwalentu C2H4 
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w przypadku potencjału wytwarzania ozonu fotochemicznego, kg ekwiwalentu Sb 

w przypadku ADP pierwiastków, MJ w przypadku współczynnika zubożenia 

zasobów abiotycznych dla paliw kopalnych), MJ w przypadku odnawialnych źródeł 

energii pierwotnej wykorzystywanej jako surowiec, kg w przypadku minerałów 

niemetalicznych. 

Budynki, które mają być poddane ocenie opisuje się według wytycznych 

zawartych w części 3 sekcja 1 („określenie celu i zakresu”). Opis obejmuje:  

o rodzaj budynku i przewidywane sposoby użytkowania, funkcje i media; 

o okres i zakres użytkowania (np. liczba użytkowników); 

o obszar geograficzny i warunki klimatyczne; 

o techniczne, funkcjonalne i jakościowe właściwości budynku; 

o referencyjny okres badania. 

Jeżeli oczekuje się, że przewidywany okres użytkowania budynku będzie krótszy 

lub dłuższy niż referencyjny okres badania, obliczenia dostosowuje się, jak 

określono w części 3 sekcja 1.4. Referencyjny okres badania może być taki sam 

jak przewidywany okres użytkowania budynku. 

7.1.3 Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tej metody? 

Ocena cyklu życia to całościowe podejście pozwalające na dokonanie 

kompleksowego przeglądu wpływu na środowisko, który może być efektem 

różnych rodzajów budynku, wyborów projektowych i długoterminowych 

scenariuszy. Rzeczoznawcy mogą ją stosować, aby:  

o zrozumieć skalę skutków związanych z budynkiem i jego komponentami 

oraz zidentyfikować newralgiczne punkty w cyklu życia; 

o określić i poddać analizie warianty udoskonalenia dotyczące ograniczenia 

wpływu budynku na środowisko i wskazać wszelkie kompromisy; 

o uniknąć przeniesienia wpływu z jednego etapu cyklu życia na inny (np. 

zmniejszenie zużycia energii na etapie użytkowania dzięki wprowadzaniu 

efektywniejszych materiałów, co powoduje większe zużycie energii 

podczas wytwarzania materiału) bez zwiększania całkowitej efektywności 

środowiskowej budynku.  

7.1.4 W jaki sposób można wykorzystać ocenę cyklu życia 

w przedsięwzięciach budowlanych? 

Proces oceny cyklu życia łączy w sobie różne elementy systemu (tzn. dane 

inwentaryzacyjne, scenariusze cyklu życia, wpływ na środowisko). W związku 

z tym metodę można stosować jako:  

1. całościowe narzędzie kompleksowej oceny wpływu budynku na środowisko 

i optymalizacji projektów (zmierzające w kierunku 

specjalistycznego/zaawansowanego stosowania), albo  

2. narzędzie edukacyjne służące do propagowania lepszego zrozumienia 

i kwantyfikacji wpływu budynku na środowisko (do celów edukacyjnych, 

dla rzeczoznawców, którzy nie znają oceny cyklu życia). 

Ocenę cyklu życia samą w sobie można stosować jako narzędzie do 

przeprowadzania analizy różnych materiałów, komponentów i wariantów na 

rożnych etapach przedsięwzięcia. Przedstawiono trzy różne sposoby pracy z oceną 

cyklu życia, które zależą od stosowania jednego z trzech poziomów systemu oraz 

od celów przedsięwzięcia. 
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JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE? 

Osobisty 

W całej Unii Europejskiej istnieją setki ośrodków informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego 
ośrodka mogą znaleźć Państwo pod na stronie internetowej: http://europea.eu/contact 

Telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Europe Direct to serwis, który odpowiada na Państwa pytania dotyczące Unii Europejskiej. Mogą 
skontaktować się Państwo z serwisem: 

- pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 67891011 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te 
połączenia); 

- pod poniższym standardowym numerem: +32 22999696 lub 

- wysyłając wiadomość elektroniczną poprzez: http://europa.eu/contact 

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE 

Przez Internet 

Informacje o Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych UE są dostępne na stronie 
internetowej Europa pod adresem: http://europa.eu 

Publikacje UE 
Bezpłatne i płatne publikacje UE mogą Państwo pobrać lub zamówić z EU Bookshop za pośrednictwem 

strony internetowej: http://bookshop.europa.eu. Kilka kopii bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując 

się z Europe Direct lub z lokalnym ośrodkiem informacyjnym (zob. http://europa.eu/contact). 

http://europea.eu/contact
http://europa.eu/contact
http://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu/contact
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