
zrównoważona charakterystyka 
środowiskowa budynków

#BuildCircular
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Level(s) ma na celu zwiększenie zasobooszczędności w sektorze 
budowlanym i włączenie budynków do gospodarki o obiegu 
zamkniętym, czyli systemu gospodarczego opartego na odzysku, 
w którym zużycie zasobów i energii ogranicza się do minimum. 
Level(s) wiąże efektywność środowiskową danego budynku z 
priorytetami UE w zakresie zasobów.

Komisja Europejska opracowała program Level(s) w ścisłej ws-
półpracy z kluczowymi podmiotami, takimi jak Saint Gobain, 
Skanska i Sustainable Building Alliance.

CZYM JEST 
LEVEL  S  ? 

Level(s) to system dobrowolnej 
sprawozdawczości zapewniający wspól-
ny język do analizy zrównoważonego 
charakteru sektora budowlanego: zestaw 
prostych wskaźników do pomiaru zrówn-
oważonej charakterystyki środowiskowej 
budynków przez cały cykl ich życia. 
Level(s) zachęca do myślenia w kate-
goriach cyklu życia całego budynku; jest 
to kompleksowy zestaw narzędzi stoso-
wanych podczas projektowania, moni-
torowania i eksploatacji budynku, który 
umożliwia poprawę charakterystyki od 
projektu do końca cyklu życia.

Level(s) stosuje miarodajne wskaźniki 
oparte na istniejących narzędziach i 
standardach. Uwzględniają one energię, 
materiały, wodę, zdrowie i komfort, 
zmiany klimatu oraz koszty i wartość w 
całym cyklu życia.

Level(s) dotyczy biur i budynków 
mieszkalnych. Narzędzia i systemy 
certyfikacji w zakresie zrównoważonego 
charakteru mogą zawierać go jako 
moduł swoich produktów. Jest on 
otwarty i ogólnie dostępny.



Level(s) ułatwia specjalistom budowlanym i ich klientom określenie głównych 
obszarów poprawy efektywności środowiskowej. Aby zlikwidować lukę między 
efektywnością budynków projektowanych, wybudowanych i użytkowanych, 
użytkownicy mogą stosować wskaźniki Level(s) na różnych etapach realizacji projektu 
budowlanego: projektowania, wykańczania, oddawania do użytku i użytkowania. 
Level(s) można także wykorzystywać do porównania efektywności środowiskowej 
budynków w przypadku różnych inwestycji i lokalizacji. 

Level(s) może być również wykorzystywany w systemach oceny i certyfikacji, aby:
•  w swoich kryteriach mogły one odzwierciedlać główne priorytety dotyczące 

gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie
•  umożliwić porównywanie danych i wyników w ramach różnych systemów 

oceny efektywności środowiskowej budynków.
Level(s) można stosować jako podstawowe narzędzie sprawozdawcze o 
wielopoziomowym podejściu do oceny cyklu życia.

CZY LEVEL(S) JEST DLA CIEBIE?
Tak, jeżeli należysz do jednej z następujących kategorii:

deweloperzy i inwestorzy
zespoły projektowe (architekci, inżynierzy, kosztorysanci)
przedsiębiorstwa budowlane i wykonawcy
zarządcy obiektów
podmioty zarządzające aktywami
użytkownicy budynków (gospodarstwa domowe lub organizacje)

DLACZEGO WARTO 
KORZYSTAĆ Z 
LEVEL  S  ? 



Level(s) skupia się na głównych aspektach efektywności środowiskowej budynku, 
zapewniając prosty dostęp do dziedziny, która może być bardzo złożona. Może 
on pomóc użytkownikom w korzystaniu z bardziej skomplikowanych systemów i 
narzędzi oceny efektywności środowiskowej.

Level(s) będzie gotowy do testów od jesieni 2017 roku. Serdecznie zapraszamy 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i organy publiczne do udziału w testowaniu tego 
systemu sprawozdawczości. Testowanie ma się odbywać w ciągu najbliższych 
dwóch lat, a w trakcie tego procesu Komisja Europejska będzie udzielać wsparcia 
technicznego.

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 
wprowadzenia na rynek.
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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

WEŹ UDZIAŁ W
LEVEL  S  ? 


