
Środowisko

WPROWADZENIE DO     
LEVEL  S 
Level(s) to system dobrowolnej sprawozdawczości mający na celu 
poprawę zrównoważonej charakterystyki środowiskowej budynków. 
Przy użyciu istniejących norm Level(s) zapewnia ogólnounijne 
podejście do oceny efektywności środowiskowej środowiska 
zbudowanego.

Sektor budownictwa zużywa w Europie duże ilości zasobów. Zużywa 
on około połowy wszystkich wydobywanych surowców, odpowiada 
za połowę całkowitego zużycia energii i jedną trzecią zużycia 
wody oraz wytwarza jedną trzecią odpadów. Dlatego budownictwo 
jest głównym adresatem polityki Komisji Europejskiej w zakresie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli systemu gospodarczego 
opartego na odzysku, w którym zużycie zasobów i energii ogranicza 
się do minimum.

Level(s) pomaga we wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
proponując etapowe podejście do oceny cyklu życia.

System Level(s) ze swoimi wskaźnikami ma na celu :
 
szerzenie wiedzy na temat lepszego budownictwa i zwiększanie 
popytu – wśród ogółu społeczeństwa, deweloperów i biur ds. 
zamówień publicznych;

poprawę stanu wiedzy na temat zasobooszczędności w środowisku 
zbudowanym, co pomoże podejmować lepsze decyzje projektantom, 
architektom, deweloperom, przedsiębiorstwom budowlanym, 
producentom wyrobów budowlanych, inwestorom oraz właścicielom 
budynków.

W przypadku każdego wskaźnika możliwe jest podejście stopniowe, 
pozwalające użytkownikom na przechodzenie od prostych do bardziej 
precyzyjnych i złożonych metod obliczeniowych oraz rozszerzonej 
sprawozdawczości.

CO OBEJMUJĄ 
WSKAŹNIKI ?
Każdy wskaźnik ma na celu połączenie wpływu danego budynku z 
priorytetami UE w zakresie zrównoważonego rozwoju.

KROK PO KROKU
Każdy wskaźnik można wykorzystać do różnego rodzaju oceny 
efektywności, od poziomu podstawowego po analizę pełnego cyklu 
życia (LCA).

Punktem wejścia do Level(s) są wspólne mierniki efektywności: 
najprostsze i najsprawniejsze stosowanie każdego wskaźnika. 
Level(s) określa wspólne jednostki miary i podstawowe metody 
obliczeń, z których mogą korzystać specjaliści budowlani i które 

zrównoważona charakterystyka 
środowiskowa budynków

#BuildCircular

PRIORYTETAMI TYMI SĄ :

   Emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu 
życia budynku

   Cykle życia materiałów zasobooszczędne i o 
obiegu zamkniętym

  Efektywne korzystanie z zasobów wodnych
  Zdrowe i wygodne pomieszczenia
   Dostosowywanie się do zmian klimatu i odporność 

na te zmiany
  Koszty i wartość w całym cyklu życia



budowlani i ich klienci mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób ich 
budynki oddziałują na środowisko. Level(s) pokazuje jak ograniczyć 
wpływ na środowisko i może przygotować użytkowników na 
bardziej wymagające systemy i narzędzia oceny efektywności 
środowiskowej.

Uczestnicy mogą się zdecydować na testowanie kompletnego 
systemu Level(s) lub tylko niektórych jego części. Informacje 
zwrotne uzyskane w trakcie testów pozwolą ulepszyć Level(s) 
przed udostępnieniem jego ostatecznej wersji, dzięki czemu 
wskaźniki i wskazówki dla użytkowników będą wiarygodne i gotowe 
do stosowania.
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można wykorzystywać w systemach oceny budynków, narzędziach 
sprawozdawczych inwestorów oraz w inicjatywach sektora 
publicznego.

Do celów porównywania efektywności środowiskowej budynków, 
na poziomie inwestycyjnym lub krajowym, Level(s) daje możliwość 
porównawczej oceny efektywności. 
Wariant ten jest odpowiedni dla specjalistów budowlanych i 
właścicieli nieruchomości.

Dla specjalistów budowlanych pracujących na poziomie bardziej 
szczegółowym nad poprawą efektywności i optymalizacją budynków 
projektowanych i wybudowanych najbardziej zaawansowanym 
wykorzystaniem każdego wskaźnika jest optymalizacja efektywności 
projektowej. Aby zlikwidować lukę między efektywnością budynków 
projektowanych, wybudowanych i użytkowanych, użytkownicy mogą 
zgłaszać wskaźniki na różnych etapach realizacji projektu :

• na etapie projektowania (w oparciu o obliczenia)
• na etapie realizacji (w oparciu o dokumentację powykonawczą)
•  po zakończeniu realizacji (na podstawie odbioru technicznego  

i badań)
• na etapie użytkowania (na podstawie pomiarów efektywności).

KTO ZA TYM STOI ?
Komisja Europejska opracowała program Level(s) w ścisłej 
współpracy z kluczowymi podmiotami, w tym Skanska, Saint 
Gobain i Sustainable Building Alliance.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ ?
Po ponad dwóch latach prac Level(s) będzie gotowy do testów od 
jesieni 2017 r. Zapraszamy do udziału wszystkie przedsiębiorstwa, 
stowarzyszenia i organy publiczne. Testowanie ma trwać dwa lata, 
a Komisja Europejska będzie udzielać wsparcia technicznego.

Level(s) skupia się na głównych aspektach efektywności 
środowiskowej budynku, zapewniając prosty dostęp do dziedziny, 
która może być bardzo złożona. Stosując Level(s), specjaliści 

Więcej informacji na temat Level(s) można znaleźć 
na stronie : 
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm 

Zainteresowanie testowaniem Level(s) można zgłosić 
na stronie : 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels


