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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 1.2: podręcznik użytkownika dotyczący współczynnika globalnego ocieplenia w 

cyklu życia: briefing wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1) 

 

Streszczenie 

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

biurowych i mieszkalnych – można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego 

aż do przewidywanego zakończenia eksploatacji budynku. 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 ochrony 

środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które przyczyniają 

się do osiągnięcia celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach takich jak: energia, 

zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, woda i jakość powietrza w 

pomieszczeniach; 

2. główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny 

cyklu życia (LCA), które można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich 

wkładu w osiąganie poszczególnych makrocelów. 

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 

metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (ang. life cycle cost 

assessment, LCCA). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Struktura dokumentu Level(s) 

 
Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s) 
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników 

Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru, który można stosować w odniesieniu do 
przedsięwzięć budowlanych w celu zgłaszania i poprawy ich efektywności. Dokumentację uzupełniającą opracowano 
w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być zaangażowane w ten proces.  

Jeżeli dopiero zaczynasz interesować się tematyką oceny zrównoważonego charakteru budynków, zalecamy 
zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika użytkownika systemu Level(s). W części pierwszej przedstawiono 
wprowadzenie na temat podstawowych pojęć systemu Level(s) i jego stosowania do przedsięwzięć budowlanych.  

Jeśli nie przygotowałeś jeszcze swojego przedsięwzięcia budowlanego do korzystania z systemu Level(s), w tym nie 
wypełniłeś planu przedsięwzięcia i opisu budynku, zalecamy zapoznanie się z drugą częścią podręcznika 
użytkownika systemu Level(s).  

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników stanowi trzecią część podręcznika 
użytkownika systemu Level(s), w której znajdują się instrukcje dotyczące sposobów korzystania z samych 
wskaźników. Ma on pomóc w zastosowaniu wybranego wskaźnika do przedsięwzięcia budowlanego. Pomoże w tym 
w następujący sposób: 

 Briefing wprowadzający: w sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

 Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach: w tej sekcji przedstawiono:  

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

W instrukcjach znajduje się wiele odesłań do sekcji „Wytyczne i dalsze informacje”, która znajduje się po 
instrukcjach.  

 Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika: sekcja ta zawiera dodatkowe ogólne 
informacje i wytyczne, które pomogą w wykonaniu konkretnych kroków określonych w instrukcji, w tym 
koncepcje projektu wprowadzone na poziomie 1 oraz praktyczne kroki służące do obliczenia lub zmierzenia 
efektywności na poziomie 2 i 3. Wszystkie te informacje są powiązane z konkretnymi krokami określonymi 
w instrukcji na poziomie 1, 2 lub 3. 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników przygotowano w taki sposób, aby po 
zapoznaniu się ze wskaźnikiem i zrozumieniu, jak z niego korzystać, użytkownik nie musiał już sprawdzać wytycznych 
i informacji ogólnych, a jedynie stosować bezpośrednio instrukcje dotyczące wybranego poziomu. 

  

  



 

6 
 

Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Węgiel biogeniczny węgiel pochodzący z biomasy 

Biomasa 
materiał pochodzenia biologicznego z wyłączeniem materiału 
wbudowanego w formacje geologiczne oraz materiału przekształconego w 
materiał kopalny, z wyłączeniem torfu 

Ekwiwalent dwutlenku węgla 
(ekwiwalent CO2) 

jednostka służąca do porównywania wymuszania radiacyjnego gazu 
cieplarnianego z wymuszaniem radiacyjnym dwutlenku węgla  

Ślad węglowy (lub pomiar 
dwutlenku węgla w całym 
cyklu życia) 

suma emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w systemie produktu, 
wyrażona jako ekwiwalent CO2 i oparta na ocenie cyklu życia przy 
zastosowaniu jednej kategorii wpływu na środowisko – zmiana klimatu 

Składowanie dwutlenku węgla usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery i składowanie go w produkcie 

Okres eksploatacji przewidziany przez projektanta okres użytkowania 

Bezpośrednia zmiana 
użytkowania gruntów 

zmiana w użytkowaniu gruntów przez człowieka lub zarządzaniu gruntami w 
ramach ocenianego systemu produktu 

Energia eksportowana 

energia, wyrażona dla każdego nośnika energii, dostarczona przez systemy 
techniczne budynku przez granice oceny 

Uwaga 1: Można ją określić według rodzajów wytwarzania (np. kogeneracja, energia 
fotowoltaiczna) w celu zastosowania różnych współczynników wagowych. 

Uwaga 2: Energię eksportowaną można obliczyć lub zmierzyć. 

Węgiel kopalny węgiel zawarty w materiale kopalnym 

Jednostka funkcjonalna 
kwantyfikowana efektywność systemu produktu na potrzeby stosowania w 
charakterze jednostki referencyjnej 

Współczynnik globalnego 
ocieplenia (GWP) 

współczynnik charakterystyki opisujący wpływ wymuszania radiacyjnego 
jednej jednostki masowej danego gazu cieplarnianego względem wpływu 
wymuszania radiacyjnego jednej jednostki masowej dwutlenku węgla w 
danym okresie 

Gaz cieplarniany (GHG) 

gazowy składnik atmosfery, zarówno naturalny, jak i antropogeniczny, który 
absorbuje i emituje promieniowanie o określonych długościach fal w 
widmie promieniowania podczerwonego emitowanego przez powierzchnię 
Ziemi, atmosferę i chmury 

Emisja gazów cieplarnianych masa gazu cieplarnianego uwolnionego do atmosfery 

Wskaźnik emisji gazów 
cieplarnianych 

masa emitowanego gazu cieplarnianego względem strumieni wejścia lub 
wyjścia w procesie jednostkowym lub w kombinacji procesów 
jednostkowych 

Pochłaniacz gazów 
cieplarnianych 

proces, który usuwa gazy cieplarniane z atmosfery 

Pośrednia zmiana 
użytkowania gruntów 

zmiana w użytkowaniu gruntów lub zarządzaniu gruntami, która jest 
skutkiem bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów, ale która następuje 
poza ocenianym systemem produktu 

Utrzymanie łącznie wszystkie czynności techniczne i związane z nimi działania 
administracyjne przeprowadzane w okresie użytkowania w celu utrzymania 
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Termin Definicja 

budynku lub zmontowanego systemu (część prac) w takim stanie, aby dany 
budynek lub system spełniał wymagane dla niego funkcje 

Kompensowanie 
mechanizm kompensowania całości lub części śladu węglowego poprzez 
zapobieganie uwalnianiu, redukcję lub usuwanie pewnej ilości emisji gazów 
cieplarnianych w procesie zachodzącym poza granicami systemu produktu 

Eksploatacyjne zużycie energii 
zużycie energii przez systemy techniczne zintegrowane z budynkiem 
podczas użytkowania i eksploatacji budynku 

Eksploatacyjne zużycie wody 
zużycie wody przez systemy techniczne zintegrowane z budynkiem i przez 
użytkowników, niezbędne do technicznie i funkcjonalnie zdefiniowanej 
eksploatacji budynku 

Energia pierwotna 

energia która nie została poddana żadnemu procesowi konwersji lub 
transformacji 

Uwaga 1: energia pierwotna obejmuje energię ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych. Jeśli 
uwzględnia się obydwa rodzaje energii, można ją nazwać całkowitą energią pierwotną. 

Współczynnik (całkowitej) 
energii pierwotnej 

(suma) energii pierwotnej dla danego nośnika energii, w tym energia 
dostarczona i uwzględniane koszty ogólne dostaw energii do punktów 
poboru, podzielone przez energię dostarczoną. 

Referencyjny okres badania okres, w którym analizowane są cechy przedmiotu oceny zależne od czasu 

Modernizacja 
modyfikacja i ulepszenie istniejącego budynku w celu doprowadzenia go do 
zadowalającego stanu 

Naprawa 
przywracanie akceptowalnego stanu danego przedmiotu w drodze wymiany 
lub naprawy części, które uległy zużyciu, uszkodzeniu lub awarii 

Wymagany okres użytkowania okres użytkowania wymagany przez klienta lub przepisy 

Scenariusz 
zbiór założeń i informacji dotyczących przewidywanej serii możliwych 
przyszłych zdarzeń 

Okres użytkowania 
okres po instalacji, podczas którego budynek lub zmontowany system (część 
prac) spełnia lub przekracza wymogi techniczne oraz wymogi w zakresie 
funkcjonalności 

System techniczny budynku 
Wyposażenie techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, nawilżania, 
osuszania, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, automatyki i sterowania 
budynku oraz produkcji energii elektrycznej 
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Briefing wprowadzający 

Wskaźnik 1.2: współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia 

Uwaga dla użytkowników: kiedy użytkownicy zdobędą już doświadczenie w stosowaniu tego wskaźnika, instrukcje 
te mogą być również stosowane w ramach dalszych działań do przeprowadzenia oceny pełnego cyklu życia (LCA) 

obejmującej inne kategorie oddziaływania niż współczynnik globalnego ocieplenia. 

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Wskaźnik ten ma na celu ilościowe określenie wpływu współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) budynku w całym 
jego cyklu życia, od „kołyski” (wydobycie surowców używanych do budowy) po „grób” (rozbiórka budynku i sposób 
postępowania z materiałami budowlanymi, tj. odzysk, ponowne użycie, recykling i usuwanie).  

Emisje dwutlenku węgla wbudowane w materiały budowlane są w tym wskaźniku łączone z bezpośrednimi i 
pośrednimi emisjami dwutlenku węgla wynikającymi z etapu użytkowania (np. zużycie energii i wody). Myślenie „od 
kołyski po grób” pozwala na opracowanie rozwiązań projektowych dla budynków, które zapewniają optymalną 
równowagę między wbudowaną emisją dwutlenku węgla a emisjami dwutlenku węgla na etapie użytkowania. 
Szczególnie w przypadku wbudowanej emisji dwutlenku węgla ważne jest uznanie, że budynki są znaczącym 
„bankiem” materiałów, w którym przez wiele dziesięcioleci składowane są zasoby wysokoemisyjne, a zatem istotne 
jest zbadanie projektów, które ułatwiają ponowne użycie i recykling pod koniec cyklu życia budynku.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z budynkiem na różnych etapach jego cyklu 
życia. Służy on zatem do pomiaru wkładu budynku w emisje, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia Ziemi i 
związanego z tym wpływu na zmianę klimatu. Niekiedy nazywa się go oceną śladu węglowego lub pomiarem 
dwutlenku węgla w całym cyklu życia.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 1.2 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny z 
zasadami projektowania)  

 W celu udoskonalenia koncepcji projektu można zidentyfikować aspekty 
budynku, które w największym stopniu przyczyniają się do emisji gazów 
cieplarnianych, czyli „punkty newralgiczne” w cyklu życia budynku. 

2. Szczegółowy projekt i budowa (w 
oparciu o obliczenia, symulacje i rysunki)  

 Emisje gazów cieplarnianych związane z projektem budynku i każdym 
etapem cyklu życia można obliczać i modelować. Można zbadać emisje 
wynikające z różnych scenariuszy projektowych i przyszłych scenariuszy 
cyklu życia. 

3. Etap powykonawczy i warunki 
rzeczywistego użytkowania (na 
podstawie uruchomienia, testów i 
pomiarów) 

 Użyte materiały budowlane i założenia przyjęte do obliczenia emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu życia można zweryfikować na podstawie informacji z 
etapu powykonawczego, gdy staną się one dostępne. 

Jednostka miary 

Wskaźnik ten mierzy się według współczynnika globalnego ocieplenia emitowanych gazów cieplarnianych. Jednostką 
miary jest kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na metr kwadratowy wewnętrznej powierzchni użytkowej w 
referencyjnym okresie badania wynoszącym 50 lat. Wyniki należy podać dla każdego z czterech etapu cyklu życia – 
produkcji (A), użytkowania (B), zakończenia eksploatacji (C) oraz dodatkowych korzyści i obciążeń (D). 

W przypadkach gdy użytkownicy chcą podjąć dalsze działania i przeprowadzić ocenę pełnego cyklu życia, stosując 
tę samą metodykę, co w przypadku wskaźnika 1.2, wówczas wskaźnik będzie również zawierał dziewięć innych 
wskaźników kategorii wpływu na środowisko, oprócz współczynnika globalnego ocieplenia. Wskaźniki te opisano 
bardziej szczegółowo w wytycznych uzupełniających w sekcji L2.6. 

Granice systemu  
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Granicą systemu jest okres „od kołyski po grób”, jak określono w normie EN 15978, tj. od produkcji materiałów 
budowlanych do końca okresu użytkowania budynku oraz późniejszej rozbiórki i odzysku materiałów budowlanych. 
Jest ona zdefiniowana w kategoriach etapów cyklu życia, które są z kolei podzielone na moduły, jak określono w 
normie EN 15978: 

 etap produktu (A1–5) 

 etap użytkowania (B1–6) 

 etap zakończenia eksploatacji (C1–4) 

 Korzyści i obciążenia poza granicami systemu (D) 

Granica ta obejmuje zarówno ocenę emisji gazów cieplarnianych na etapie użytkowania (bezpośrednio związanych 
z energią zużywaną do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania energii elektrycznej do budynku), jak i „wbudowanych” 
emisji gazów cieplarnianych (pośrednio wynikających z budowy, naprawy, konserwacji, renowacji i ewentualnej 
rozbiórki budynku). Emisje rozlicza się na etapie cyklu życia, na którym występują, więc na przykład w przypadku 
renowacji emisje związane z nowymi materiałami budowlanymi zostaną przypisane do etapu użytkowania. 

Zakres 

Do celów porównywalności minimalny zakres elementów budynku, komponentów, produktów i materiałów 
podlegających ocenie jest określony w opisie budynku systemu Level(s) (zob. podręcznik użytkownika 2 – 
wypełnianie opisu budynku).  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Główną normą referencyjną, w której określono metodę obliczeniową, jest EN 15978. Zawarto tutaj również 
odniesienia do norm ISO 14040/44, EN 15804 i metody Komisji Europejskiej odnoszącej się do śladu 
środowiskowego produktu (PEF). Szczegółowa metoda obliczeniowa, w tym „współczynniki charakterystyki” 
stosowane do przeliczania zużycia energii na emisje ekwiwalentu CO2 (współczynnik globalnego ocieplenia), została 
podsumowana w towarzyszących niniejszemu dokumentowi wytycznych technicznych. W wytycznych założono, że 
obliczenia wykonuje się przy użyciu oprogramowania, w którym wstępnie zaprogramowano procedury 
obliczeniowe normy EN 15978. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1  

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Ten poziom jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie zamierzają obliczać emisji powstałej podczas swojego 
przedsięwzięcia budowlanego przy użyciu współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia. Zamiast tego zawiera 
on instrukcje dotyczące:  

 sposobu włączenia niektórych ważnych koncepcji cyklu życia do koncepcji projektu, a później do 
szczegółowych projektów;  

 sposobu interpretowania i wykorzystywania wyników wcześniej przeprowadzonych ocen współczynnika 
globalnego ocieplenia w cyklu życia oraz ocen cyklu życia, które opierają się na analizie podobnych typów 
budynków. 

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz informacjami 
uzupełniającymi (zob. str. 16). 

1. W razie potrzeby należy przeczytać rozdział dotyczący podejścia opartego na całym cyklu życia budynku w 
Podręczniku użytkownika nr 1.  

2. Należy upewnić się, że został sporządzony opis budynku w ramach systemu Level(s) (zob. więcej 
szczegółowych informacji w Podręczniku użytkownika nr 2), ponieważ niektóre informacje mogą być 
potrzebne do sprawdzenia adekwatności koncepcji projektu. 

3. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektu dotyczących cyklu życia w sekcji L1.4 poniżej oraz 
przeczytać opisy podstawowe w powiązanych wytycznych dotyczących poziomu 1 w dalszej części 
niniejszego dokumentu. 

4. Krok opcjonalny: należy dokonać przeglądu odpowiednich badań LCA/emisji dwutlenku węgla w całym cyklu 
życia dla podobnych typów budynków w tym samym kraju, a najlepiej w tym samym regionie lub lokalizacji.  

5. Krok opcjonalny: Należy zinterpretować i określić „punkty newralgiczne” oraz zalecenia dotyczące ulepszeń 
w całym cyklu życia budynku na podstawie badań poddanych przeglądowi. 

6. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić warianty wykorzystania koncepcji 
projektu dotyczących cyklu życia oraz rozwiązania problemów związanych z punktami newralgicznymi 
zidentyfikowanymi w poprzednich badaniach.  

7. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu dotyczące 
cyklu życia, wykorzystując format sprawozdawczości L1.  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektu koncepcyjnego, prowadzonego zwykle przez architekta koncepcyjnego. 
Koncepcje projektu dotyczące cyklu życia mogą być obiektem dalszych badań, gdy w projekt zaangażują się 
specjaliści, tacy jak inżynier budownictwa, kosztorysant i ekspert ds. rynku nieruchomości. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie przeglądu literatury naukowej przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze zidentyfikowano 
następujące koncepcje projektu jako wyznaczniki solidnej analizy cyklu życia w odniesieniu do punktów 
newralgicznych w zakresie wpływu na środowisko. Ponadto zapewniają one możliwość informowania o koncepcjach 
projektu i poprawy efektywności bez konieczności przeprowadzania nowej oceny współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia. 
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Koncepcja projektu poziomu 1 Krótki opis 

1. Budynki efektywne pod 
względem kształtu i formy 

 Należy zminimalizować stosunek powierzchni do kubatury budynku i 
poszczególnych lokali mieszkalnych, a także jego wysokość, w celu poprawy 
efektywnego wykorzystania materiałów i zminimalizowania zużycia energii.  

2. Zoptymalizowana budowa 
budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii 

 Należy rozważyć potencjalny kompromis pomiędzy redukcją emisji CO2 na 
etapie użytkowania w celu osiągnięcia poziomów efektywności budynku o 
niemal zerowym zużyciu energii a wbudowaną emisją CO2 związaną z 
wyprodukowaniem bardziej efektywnych elementów izolacji, systemów 
elewacji i ścian, okien strukturalnej instalacji inercji cieplnej i technologii 
energii odnawialnej. 

3. Zoptymalizowane 
wykorzystanie materiałów i 
wartość w kontekście obiegu 
zamkniętego 

 Należy rozważyć możliwości ponownego użycia elementów struktury 
istniejącego budynku lub zoptymalizowania projektu konstrukcyjnego nowego 
budynku w celu zminimalizowania zużycia materiałów. 

 Należy rozważyć warianty zminimalizowania lub nawet wyeliminowania 
odpadów powstających podczas wytwarzania produktu, budowy na miejscu w 
celu optymalizacji wykorzystania materiałów na miejscu budowy.  

4. Wydłużenie okresu 
użytkowania budynku i jego 
komponentów 

 Należy rozważyć możliwości wydłużenia okresu użytkowania istotnych 
komponentów budynku oraz zminimalizowania liczby cykli wymiany i 
renowacji. 

5. Projektowanie uwzględniające 
możliwości adaptacji 

 Rozważenie możliwości adaptacji projektu budynku i jego elastyczności w 
obliczu zmieniających się w przyszłości potrzeb rynku i użytkowników, tak aby 
przedłużyć trwałość budynku, w tym jego struktury i głównych elementów. 

6. Projektowanie uwzględniające 
rozbiórkę 

 Rozważenie, w jaki sposób projekt budynku i dokumentacja informacyjna 
dotycząca banku materiałów budowlanych mogą ułatwić przyszłą rozbiórkę po 
zakończeniu eksploatacji w celu odzyskania materiałów do ponownego użycia i 
recyklingu. 

Można zauważyć, że poprawę wielu z tych „punktów newralgicznych” można zmierzyć przy użyciu innych 
wskaźników z systemu Level(s). Na przykład wskaźnika 1.1 (zużycie energii na etapie użytkowania), wskaźnika 2.1 
(przedmiar robót, materiałów i trwałości), wskaźnika 2.2 (odpady i materiały z budowy i rozbiórki), wskaźnika 2.3 
(projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji i renowację) oraz wskaźnika 2.4 (projektowanie uwzględniające 
rozbiórkę i recykling). 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Aby wypełnić format sprawozdawczości dla poziomu 1, należy udzielić odpowiedzi „tak” albo „nie” dla każdej z 
uwzględnionych koncepcji projektu, a następnie przedstawić krótki opis działań lub decyzji podjętych w 
odniesieniu do każdej z nich. 

Koncepcja projektu 
dotycząca cyklu życia 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Budynki efektywne pod 
względem kształtu i 
formy 

  

2. Zoptymalizowana 
budowa budynków o 
niemal zerowym 
zużyciu energii 

  

3. Zoptymalizowane 
wykorzystanie 
materiałów i wartość w 
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Koncepcja projektu 
dotycząca cyklu życia 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

kontekście obiegu 
zamkniętego 

4. Wydłużenie okresu 
użytkowania budynku i 
jego komponentów 

  

5. Projektowanie 
uwzględniające 
możliwości adaptacji 

  

6. Projektowanie 
uwzględniające 
rozbiórkę 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Ten poziom jest przeznaczony dla użytkowników, którzy zamierzają obliczyć emisję powstałą podczas swojego 
przedsięwzięcia budowlanego przy użyciu współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia. Zawiera on instrukcje 
dotyczące:  

 sposobu korzystania z opisu budynku z systemu Level(s); 

 sposobu wyboru oprogramowania i baz danych; 

 podstawowych części obliczeń i etapów obliczeń zgodnie z normą EN 15978; 

 dodatkowych informacji i założeń wykraczających poza normę EN, które można wykorzystać do 
przeprowadzenia obliczeń, w tym domyślnych parametrów, które należy zastosować, oraz instrukcji 
dotyczących wypełniania luk w danych; 

 sposobu interpretowania i wykorzystywania wyników analizy „punktów newralgicznych”. 

Instrukcje i metodyka mogą być również wykorzystane przez użytkowników, którzy chcą podjąć dalsze działania i 
przeprowadzić ocenę pełnego cyklu życia w ich ramach. 

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

W celu uzyskania odtwarzalnych i porównywalnych wyników należy przestrzegać procesu oceny. Jest ważne, aby 
wszystkie zastosowane założenia i wszelkie odstępstwa od znormalizowanej metody zostały odnotowane w 
sprawozdaniu dotyczącym wskaźnika 1.2 oraz, w przypadku podjęcia dalszych działań, w sprawozdaniu dotyczącym 
oceny pełnego cyklu życia. Zob. również towarzyszące wytyczne techniczne poziomu 2 oraz informacje uzupełniające 
(zob. str. 20). 

1. Należy się upewnić, że został sporządzony opis budynku w ramach systemu Level(s), ponieważ informacje 
te są wymagane do przeprowadzenia oceny (zob. więcej szczegółowych informacji w Podręczniku 
użytkownika nr 2). 

2. Wybranie oprogramowania do oceny cyklu życia, które można skonfigurować do wykonywania obliczeń 
cyklu życia zgodnie z normą EN 15978 w odniesieniu kategorii oddziaływania współczynnika globalnego 
ocieplenia i zadbanie o to, aby użytkownik lub odpowiedni członek zespołu korzystający z tego 
oprogramowania przeszedł co najmniej podstawowe szkolenie w zakresie jego obsługi (przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze odpowiedniego oprogramowania należy uwzględnić wytyczne uzupełniające 
zamieszczone w dalszej części niniejszego dokumentu).  

3. Skonfigurowanie modelu dla przedsięwzięcia w oparciu o opis budynku w ramach systemu Level(s) i 
postępowanie zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w dalszej części niniejszego dokumentu w 
celu określenia zakresu elementów budynku, referencyjnego okresu badania, stosowania wartości 
granicznych oraz zakresu etapów cyklu życia. 

4. Określenie zakresu scenariuszy cyklu życia, które zostaną obliczone – zapoznanie się ze szczegółowymi 
wytycznymi w celu wybrania scenariuszy zalecanych dla systemu Level(s) i opracowania założeń. 

5. Zidentyfikowanie źródła danych z dostępnych baz danych, w tym deklaracji środowiskowych produktu, oraz 
wykorzystanie średnich danych reprezentatywnych i dodatkowych danych w celu uzupełnienia wszelkich 
braków (należy uwzględnić wytyczne uzupełniające zawarte w dalszej części niniejszego dokumentu i 
dotyczące tego, jakie bazy danych należy wykorzystać).  

6. Dokonanie klasyfikacji jakości danych z każdego źródła danych za pomocą metody oceny jakości danych 
(zob. wytyczne uzupełniające dla poziomu 2 w dalszej części niniejszego dokumentu). 

7. Przetworzenie danych i założeń przy użyciu wybranego oprogramowania do oceny cyklu życia. 
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8. Wykorzystanie wybranego oprogramowania do sporządzenia analizy zbioru wejść i wyjść oraz obliczenie 
powiązanych oddziaływań dla kategorii oddziaływania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia. 

9. Dalsze działania: Jeśli zastosowano oprogramowanie do oceny cyklu życia, można skorzystać z opcji 
obliczania oddziaływań dla pełnego zestawu kategorii wpływu na środowisko, określonych w normie EN 
15978. 

10. Interpretacja wyników, która może obejmować analizę różnych projektów, identyfikację punktów 
newralgicznych, identyfikację wszelkich kompromisów oraz uwzględnienie niepewności i jakości danych. 

11. W ramach zespołu projektowego – dokonanie przeglądu i określenie wariantów rozwiązania problemów 
związanych z określonymi punktami newralgicznymi oraz dokonanie przeglądu i określenie wszelkich 
kompromisów.  

12. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy na rynku należy wprowadzić ulepszenia do 
projektu, aż do osiągnięcia stanu, w którym nie można wprowadzić już żadnych dalszych ulepszeń. 

13. Należy wypełnić format sprawozdawczości wynikami i głównymi założeniami, wraz ze zwięzłym 
sprawozdaniem ogólnym dla klienta.  

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s);  

 kompletny przedmiar robót dla projektu lub projektów budynku, które będą modelowane,  

 narzędzie oprogramowania obliczeniowego z odpowiednimi funkcjami oraz  

 dostęp do baz danych i EDP, w których należycie uwzględniono wyroby budowlane, które planuje się 
zastosować. 

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Należy zaangażować członków zespołu projektowego, którzy brali udział w fazie projektowania, z architektem 
technicznym w roli lidera. W przypadku modelowania niektórych scenariuszy cyklu życia istotne może być wsparcie 
innych specjalistów, takich jak inżynier budownictwa, kosztorysant, wykonawcy (w przypadku rozbiórki i budowy) 
oraz ekspert ds. rynku nieruchomości. 

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Znormalizowana podstawa na potrzeby zapewnienia porównywalności ocen współczynnika globalnego ocieplenia w 
cyklu życia w ramach systemu Level(s) jest następująca:  

 procedura obliczeniowa zgodna z normą EN 15978;  

 procedura obliczeniowa zgodna z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi system Level(s), podobnie jak 
w przypadku wszelkich wykorzystywanych narzędzi oprogramowania.  

 Wykorzystanie danych z analizy zbioru wejść i wyjść pochodzących z EDP i baz danych, które są zgodne z 
normą EN 15804 i w których przypadku zapewniono ocenę jakości danych, co najmniej zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi system Level(s) (zob. wytyczne pomocnicze w dalszej części niniejszego 
dokumentu, L2.4: kroki 5–6). 

L2.6. Dalsze działania  

Po zdobyciu przez użytkowników doświadczenia w stosowaniu się do instrukcji i uzyskiwaniu wyników dla 
pojedynczej kategorii wpływu na środowisko, współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia, istnieje możliwość 
wykorzystania oprogramowania do oceny cyklu życia (LCA) w celu uzyskania wyników dla pełnego zestawu kategorii 
wpływu na środowisko określonych w normie EN 15978. Kroki, które należy wykonać, są zasadniczo takie same, 
ponieważ opierają się na przygotowaniu danych z analizy zbioru wejść i wyjść, natomiast główna różnica pojawia się 
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w wynikach i ich interpretacji. Odpowiednie kategorie wpływu wyszczególniono w wytycznych zawartych w sekcji 
L2.6. 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Format sprawozdawczości na potrzeby współczynnika globalnego ocieplenia na każdym etapie cyklu życia 
przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej. 

Wskaźnik Jednostka 
Produkt 
(A1–3) 

Proces budowy 
(A4–5) 

Etap 
użytkowa
nia (B1–7) 

Zakończeni
e 

eksploatacji 
(C1–4) 

Korzyści i 
obciążenia poza 

granicami systemu 
(D) 

(1) Współczynnik globalnego 
ocieplenia – źródła kopalne 

kg 
ekwiwale
ntu CO2  

     

(2) Współczynnik globalnego 
ocieplenia – źródła 
biogeniczne 

kg 
ekwiwale
ntu CO2  

     

Współczynnik 
globalnego ocieplenia – gazy 
cieplarniane (1+2) 

kg 
ekwiwale
ntu CO2  

     

(3) współczynnik globalnego 
ocieplenia – użytkowanie 
gruntów i zmiany 
użytkowania gruntów 

kg 
ekwiwale
ntu CO2  

     

Współczynnik 
globalnego ocieplenia – 
ogółem (1+2+3) 

kg 
ekwiwale
ntu CO2  

     

Uwagi: 

Wpływ związany z wykorzystywaniem 1 m2 wewnętrznej powierzchni użytkowej rocznie w standardowym referencyjnym okresie 
badania wynoszącym 50 lat1.  

 

Instrukcje dotyczące poziomu 3 

Do oceny budynku po jego budowie lub renowacji można również stosować te same instrukcje i procedurę, co 
określone na poziomie 2. Jedyna różnica polega na tym, że dane projektowe są poparte pewnością nabytych 
materiałów i zainstalowanych systemów technicznych budynku, a nie opierają się tylko na projekcie.  

 

                                                           
1 Kolejną tabelę należy sporządzić, jeżeli oprócz referencyjnego okresu badania modelowany jest również przewidywany okres użytkowania. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

Dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczą dwóch kluczowych pojęć wprowadzonych na liście kontrolnej koncepcji 
projektu współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.2. Krok 4: Wykorzystanie i interpretacja istniejących badań i literatury z zakresu oceny cyklu życia  

 L1.4. Informacje ogólne na temat listy kontrolnej koncepcji projektu dotyczących cyklu życia 
 

L1.2. Krok 4: Wykorzystanie i interpretacja istniejących badań i literatury z zakresu oceny cyklu życia 

W tym miejscu przedstawiono krótkie wprowadzenie do niektórych kluczowych czynników, które należy wziąć pod 
uwagę podczas przeglądu badań współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub badań LCA. Należy 
zauważyć, że badania LCA często obejmują ocenę kategorii wpływu współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu 
życia.  

Na poziomie podstawowym należy zebrać następujące informacje o każdym badaniu poddanym przeglądowi: 

 Informacje ogólne: rok publikacji, autorzy, czasopismo/źródło, tytuł artykułu, region. 

 Uwzględnione etapy cyklu życia: produkcja, użytkowanie, wycofanie z eksploatacji, granice systemu. 

 Aspekty techniczne: jednostka funkcjonalna, okres eksploatacji budynku, rodzaj budynku (przedmiot 
oceny). 

 Aspekty metodyczne: kategorie wpływu na środowisko, metoda oceny, główna wykorzystana baza danych, 
oprogramowanie, jakość danych i ocena jakości danych. 

 Wyniki i interpretacja: punkty newralgiczne, porównanie technologii. 

Poniższe czynniki są ważne, ponieważ mogą pomóc zrozumieć, na jakiej podstawie przeprowadzono badanie i w 
jakim stopniu jego wyniki mogą być istotne dla danego przedsięwzięcia. Powód gromadzenia tych informacji 
wyjaśniono poniżej w odniesieniu do niektórych z najważniejszych pozycji: 

 Przedmiot badań: Badany budynek (budynki) powinien posiadać cechy reprezentatywne dla 
przedsięwzięcia budowlanego ocenianego przy użyciu system Level(s).  

 Cel i zakres: Najlepiej, aby zakres badań obejmował analizę pełnego cyklu życia. 

 Jednostka funkcjonalna, granice systemu i okres trwałości:  

 Jednostka funkcjonalna odnosi się do wyrażonej ilościowo wydajności systemu produktu, którą 
można wykorzystać do porównań na podstawie równoważności funkcjonalnej w badaniach LCA. 
Wyniki badań są trudne do porównania, jeśli zastosowano różne jednostki funkcjonalne, np. wpływ 
znormalizowany według m2 powierzchni użytkowej lub wpływ znormalizowany na podstawie 
użytkowanej powierzchni.  

 Granica systemu opisuje, które procesy są brane pod uwagę w analizie LCA, a które nie. Na przykład 
produkcja wyrobów budowlanych na potrzeby naprawy lub wymiany.  

 Cykl życia to okres referencyjny, przez który budynek będzie użytkowany. Wartość domyślna dla 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia i LCA w przypadku systemu Level(s) wynosi 50 lat. 

 Zakres czasowy danych: Odnosi się to do roku, na którym opierają się dane inwentaryzacji uwzględnione w 
analizie. Najlepiej, aby badania nie były starsze niż 4 lata.  

 Kompleksowość i solidność: Odnosi się to do tego, jaki wpływ na środowisko jest brany pod uwagę w 
badaniu. We wszystkich przypadkach dotyczących wskaźnika 1.2 istotny jest jedynie współczynnik 
globalnego ocieplenia. Jeśli użytkownicy chcą szukać dalej (tj. poza wpływem współczynnika globalnego 
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ocieplenia), należy porównać inne kategorie oddziaływań z kategoriami określonymi w normie EN 15978. 
Należy również zwrócić uwagę na zastosowane metody LCA.  

 Założenia: Ważne, aby zrozumieć niektóre z głównych założeń technicznych przyjętych w wybranych 
badaniach współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub badaniach LCA. Obejmują one 
specyfikację budynku i jego instalacji wewnętrznych, sposób użytkowania budynku przez użytkowników 
oraz przewidywaną liczbę przyszłych cykli napraw/wymiany. 

 Poziom jakości danych: Ważne, aby zrozumieć połączenie pierwotnych i wtórnych źródeł danych, ponieważ 
będzie to określać, w jakim zakresie wyniki odzwierciedlają rzeczywiste specyfikacje badanego budynku lub 
budynku z ogólnymi materiałami budowlanymi. Reprezentatywność czasowa, geograficzna i technologiczna 
wybranych badań LCA to ważne aspekty każdej oceny jakości danych. 

 

L1.4. Informacje ogólne na temat listy kontrolnej koncepcji projektu dotyczącej cyklu życia 

W ramach rozwoju systemu Level(s), JRC przeprowadziło przegląd badań LCA w opublikowanej literaturze w celu 
zidentyfikowania kluczowych newralgicznych punktów w zakresie wpływu budynków na środowisko. Wspomniana 
literatura, a także zidentyfikowane na jej podstawie punkty newralgiczne, stanowią podstawę dla listy kontrolnej 
projektu na poziomie 1. Poniżej przedstawiono w skrócie podstawowe informacje na temat każdej pozycji z listy 
kontrolnej wraz z określeniem etapów cyklu życia, na które dana pozycja może mieć wpływ. 

Koncepcja projektu 1: Budynki efektywne pod względem kształtu i formy 

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: przed etapami A1–3 

Stosunek powierzchni do kubatury budynku, niekiedy zwany również zagęszczeniem lub zwartością, a także jego 
wysokość, mają duży wpływ na efektywność materiałową i zużycie energii w budynku. Przy budowie budynku o 
bardziej zwartej formie można zużyć o ponad 20% mniej materiałów na etapie budowy i o 20% mniej energii na 
etapie użytkowania. Intensywność użytkowania budynku również wpływa na jego efektywność materiałową. Można 
to zmierzyć w aspekcie czasu (np. czas użytkowania przestrzeni budynku w ciągu dnia lub tygodnia) lub 
funkcjonalnym (np. wykorzystanie zasobów zainwestowanych w budynek w przeliczeniu na gospodarstwo domowe, 
osobę lub stanowisko pracy, a nie w przeliczeniu na m2). 

Koncepcja projektu 2: Zoptymalizowana budowa budynków o niemal zerowym zużyciu energii 

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: A1–3, B4–6 

Aspekt ten dotyczy zarówno nowych budynków, jak i ważniejszych renowacji, w odniesieniu do których należy brać 
pod uwagę kompromis między następującymi modułami cyklu życia. W przypadku nowych budynków etap budowy 
stał się proporcjonalnie ważniejszy, ponieważ obecnie wymaga się, aby nowe budynki osiągały wysokie parametry 
w ramach norm dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii: 

 Zużycie energii na etapie użytkowania (B6): Etap użytkowania budynków jest najważniejszym 
newralgicznym punktem cyklu życia dla starych budynków, które mogą być poddane renowacji. Dzieje się 
tak ze względu na zużycie energii pierwotnej, wykorzystywanej w szczególności do celów ogrzewania 
pomieszczeń, podgrzewania wody i oświetlenia. 

 Zużycie energii na etapie produkcji (A1–3): Przejście na budynki o niemal zerowym zużyciu energii, chociaż 
ogranicza zużycie energii na etapie użytkowania, wymaga wykorzystania większej ilości energii wbudowanej 
do wyprodukowania bardziej efektywnych elementów izolacji, okien, systemów elewacji, instalacji inercji 
cieplnej i technologii energii odnawialnej. 

Z perspektywy emisji CO2 w cyklu życia, konstrukcja budynku może odpowiadać za około 30–64% emisji 
wbudowanej. Fasady wykonane ze szkła i metalu są przedmiotem szczególnej uwagi, ponieważ ich cykl wymiany 
może być krótszy niż 20–30 lat, dlatego korzystne byłoby skupienie się na etapie użytkowania B4 i potencjalnie 
również na etapach zakończenia eksploatacji C1 i C4. Cykl wymiany w przypadku niektórych projektów fasady jest 
kluczowym czynnikiem, ze względu na tendencję do stosowania elastycznych systemów ścian osłonowych 
zawierających przeszklenia i żaluzje.  
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Podczas renowacji należy zwrócić uwagę na takie elementy jak nowa farba, ramy okienne oraz miedziane rury i 
przewody. Wynika to z faktu, że oprócz przyczyniania się do wzrostu wartości współczynnika globalnego ocieplenia 
w cyklu życia, mogą one potencjalnie przyczyniać się do wzrostu znaczenia kategorii toksycznego wpływu. 

Koncepcja projektu 3: Zoptymalizowane cykle zużycia materiałów 

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: A1–3 

Jak już wspomniano, zwykle to elementy struktury budynku odpowiadają za ponad połowę wbudowanej emisji 
gazów cieplarnianych związanej z budową. Dzięki ponownemu użyciu elementów struktury istniejącego budynku lub 
zoptymalizowaniu projektu konstrukcyjnego budynku nowego można znacznie ograniczyć zużycie materiałów i 
związaną z tym emisję gazów cieplarnianych. Dowody sugerują, że dzięki optymalizacji projektów konstrukcyjnych 
można zredukować zużycie materiałów o 20–36% trzecią przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej charakterystyki 
technicznej.  

Koncepcja projektu 4: Wydłużenie okresu użytkowania budynku i jego komponentów 

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: B4–6 

Trwałość lub okres użytkowania budynku, jak również okres użytkowania jego komponentów, to ważne czynniki 
warunkujące wpływ na etapach budowy i użytkowania. Ogólnie rzecz biorąc, im większa liczba niezbędnych cykli 
wymiany i renowacji, tym większy wbudowany wpływ. Dotyczy to w szczególności renowacji instalacji wewnętrznych 
w budynku, w tym okablowania i rurociągów, jak również materiałów wykończeniowych takich jak farby. 

Koncepcja projektu 5: Projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji 

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: B4–6 

Możliwość adaptacji budynków i elastyczność w obliczu zmieniających się potrzeb rynku i użytkowników przedłuży 
trwałość budynku, w tym jego struktury i kluczowych elementów. Istotne kwestie obejmują: 

 Dostosowanie do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowników oraz dostosowanie do zmieniających 
się w czasie wymagań rynku nieruchomości.  

 Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni: Bardziej efektywne wykorzystanie w miarę zmieniających się 
potrzeb użytkowników, np. w miarę powiększania się przedsiębiorstwa lub rodziny, co z kolei może 
skutkować większym wykorzystaniem przestrzeni.  

 Zwiększona trwałość: Wydłużenie całkowitego okresu trwałości budynku przy zapewnieniu, aby okres ten 
odzwierciedlał zakładany okres eksploatacji komponentów i głównych elementów konstrukcyjnych.  

 Lepsza wydajność operacyjna: Łatwość przejścia na nową, bardziej wydajną technologię, gdy staje się ona 
dostępna.  

 Dostosowanie do nowych technologii, z możliwością przyszłej modernizacji oświetlenia, ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i systemów produkcji energii. 

Poważne zmiany w układzie wewnętrznym budynku i jego wyposażeniu mogą przyczynić się do znacznych łącznych 
emisji wbudowanych w ciągu 50-letniego referencyjnego okresu użytkowania. Środki, które mogą zminimalizować 
liczbę interwencji potrzebnych do utrzymania budynku na rynku nieruchomości, będą miały zatem pozytywny 
skutek. Konkretne aspekty projektowania, które można wziąć pod uwagę, wymieniono we wskaźniku 2.3. 

Koncepcja projektu 6: Projektowanie uwzględniające rozbiórkę  

Etapy cyklu życia, na które pozycja ma wpływ: C1–4 

Odpady powstałe podczas wytwarzania produktu, budowy na miejscu oraz procesów rozbiórki mogą stanowić 
znaczną część ogólnego przepływu materiałów na placu budowy, a w przypadku niepoddania ich ponownemu użyciu 
lub recyklingowi, może to prowadzić do zmarnowania zasobów.  

Elementy budynku, takie jak struktury, przegrody zewnętrzne i fasady, odpowiadają za większość wbudowanego 
wpływu na środowisko związanego z budową budynku. W rezultacie wszelkie postępy zmierzające do osiągnięcia 
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„obiegu zamkniętego” poprzez ponowne użycie tych materiałów budowlanych – in situ w ramach nowego budynku 
lub na innym miejscu budowy, lub poprzez ich recykling w celu wytworzenia nowych wyrobów budowlanych posłużą 
stopniowemu zmniejszeniu wbudowanego wpływu cyklu życia w całym sektorze budowlanym. 

Budynki można projektować w taki sposób, aby pod koniec okresu użytkowania można je było łatwo rozebrać, 
ułatwiając w ten sposób dostęp do banku materiałów budowlanych i ich wykorzystanie. Konkretne aspekty 
projektowania, które można wziąć pod uwagę, wymieniono we wskaźniku 2.4. 
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

Wytyczne te są przeznaczone dla początkujących użytkowników i założono w nich, że do uzyskania wyników zostanie 
wykorzystane oprogramowanie. Skoncentrowano się w nich zatem na zapewnieniu użytkownikowi pomocy w 
zrozumieniu podstawowych procesów, które będzie musiał znać, korzystając z oprogramowania zgodnego z 
procedurami obliczeniowymi normy EN 15978 oraz podczas podejmowania decyzji dotyczących wykorzystywanych 
danych. Obejmują one następujące tematy szczegółowe: 

 L2.2 – Krok 2: Wybór narzędzi oprogramowania i baz danych 

 L2.4 – krok 3: Proces obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia 

 L2.4 – krok 3: Zasady obliczania odnoszące się do etapów cyklu życia 

 L2.4 – krok 4: Scenariusze dotyczące cyklu życia budynku 

 L2.4 – krok 10: Przeprowadzenie analizy punktów newralgicznych 

 L2.4 – Krok 5 i 6: Dobór danych i ich jakość 

 L2.6 – Dalsze działania – Etapy optymalizacji mające na celu poprawę oceny i charakterystyki budynku 

 

L2.2. Krok 2: Wybór narzędzi oprogramowania i baz danych 

W celu zastosowania wskaźnika 1.2 zakłada się, że w większości przypadków wykorzystywane będzie narzędzie 
obliczeniowe. Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników system Level(s), opracowano wykaz narzędzi obliczeniowych 
i pomocniczych baz danych, które można wykorzystać do przeprowadzenia oceny przy użyciu wskaźnika 1.2. Wykaz 
ten dołączono do niniejszego podręcznika użytkownika i można go pobrać tutaj.  

W wykazie sklasyfikowano narzędzia i bazy danych według listy parametrów i kryteriów odnoszących się do trzech 
kluczowych aspektów, które wspomniane narzędzia i bazy danych oferują w różnym stopniu: 

 Kompleksowość: Czy narzędzia stanowią oprogramowanie ściśle związane z budową, jakie elementy 
budynku obejmują, jakie etapy cyklu życia i dla jakich wskaźników obliczają wyniki. 

 Solidność: Zakres, w jakim zasady obliczania są zgodne z normami EN 15978/15804, sposób 
uwzględniania jakości danych oraz przejrzystość w zakresie zgłaszania źródeł danych i założeń ich 
dotyczących. 

 Gotowość eksploatacyjna: Dostępność oprogramowania dla użytkowników, interoperacyjność z innym 
oprogramowaniem, koszt oraz dostępne szkolenia i wsparcie. 

Dowiedz się więcej: 

Minimalne wymagania, jakie powinny spełniać narzędzia i bazy danych, aby wspierać ocenę systemu Level(s) 

Kompleksowość 

- Zgodność z systemem Level(s) – zaznaczyć pole  

Solidność 

- Dostosowanie EDP do normy EN 15804+A2  

- Dane branżowe wysokiej jakości 

Gotowość eksploatacyjna 

- Łatwość obsługi, dostępność szkoleń i elastyczne ceny 

- Interoperacyjność, informacje o wtyczkach, interfejsy importu/eksportu dla odpowiednich formatów 
danych (np. do wczytywania danych z modelu informacji dotyczących budynku i innych systemów CAD 
oraz do wymiany danych z LCI).  

Wymagania dodatkowe 

- „Oficjalne” zatwierdzanie i walidacja narzędzi przez organy krajowe 

- Zewnętrzny, niezależny i kwalifikowany przegląd danych 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
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Przeprowadzono konsultacje z programistami i użytkownikami w celu uzyskania informacji na temat narzędzi i baz 
danych dostępnych na rynku, ich kluczowych cech oraz kryteriów klasyfikacji. Klasyfikacja opiera się na tym, co 
zostało ocenione jako istotne informacje dla użytkowników wytycznych dotyczących systemu Level(s), ale nie 
stanowi systemu rankingowego. Ewentualna stronniczość handlową przy udzielaniu informacji skontrolowano w 
drodze dodatkowej weryfikacji przeprowadzonej przez ekspertów. 

Tabela 1 zawiera przegląd kryteriów stosowanych przy sporządzaniu wykazu oraz informacje o dostępnym 
oprogramowaniu i bazach danych LCA.  

Tabela 1. Kryteria dotyczące systemu Level(s) stosowane przy sporządzaniu wykazu oprogramowania i baz danych LCA 

Parametr Narzędzia Bazy danych 

A. Kompleksowość 

A1) Specyfika 
budowy 

I) Specyfika budowy  

II) Szerszy zakres  

I) Specyfika budowy  

II) Szerszy zakres  

A2) Granice 
systemu i zakres 

 Umożliwienie oceny następujących 
modułów EN 15978  

A0: „Etap przed budową” 

A1–A3: „Etap produktu” (wydobycie i 
przetwarzanie materiałów, transport, 
produkcja) 

A4–A5: „Etap procesu budowy” (transport 
na miejsce budowy i montaż) 

B1–B5: „Etap użytkowania – przegrody 
zewnętrzne budynku” (użytkowanie lub 
zastosowanie, konserwacja, naprawa, 
wymiana, modernizacja) 

B6–B7: „Etap użytkowania – eksploatacja 
budynku” (operacyjne zużycie energii i 
wody)  

B8: działania użytkowników  

C1–C4: „Etap zakończenia eksploatacji” 
(rozbiórka i wyburzenie, transport, 
przetwarzanie odpadów w celu ponownego 
użycia, odzysku lub recyklingu, 
unieszkodliwianie) 

D: „Korzyści i obciążenia poza granicami 
systemu” 

Dodatkowo: Oddzielna sprawozdawczość [T/N]  

 Wykorzystane bazy danych  

 Informacje na temat scenariusza 
zakończenia eksploatacji i modelowanie 
tego scenariusza (w razie potrzeby) 

 Dostępne języki 

 Umożliwienie oceny następujących modułów 
EN 15804  

A1–A3: „Etap produktu” (wydobycie i 
przetwarzanie materiałów, transport, 
produkcja) 

A4–A5: „Etap procesu budowy” (transport na 
miejsce budowy i montaż) 

B1–B5: „Etap użytkowania – przegrody 
zewnętrzne budynku” (użytkowanie lub 
zastosowanie, konserwacja, naprawa, wymiana, 
modernizacja) 

B6–B7: „Etap użytkowania – eksploatacja 
budynku” (operacyjne zużycie energii i wody)  

B8: działania użytkowników  

C1–C4: „Etap zakończenia eksploatacji” 
(rozbiórka i wyburzenie, transport, 
przetwarzanie odpadów w celu ponownego 
użycia, odzysku lub recyklingu, 
unieszkodliwianie) 

D: „Korzyści i obciążenia poza granicami 
systemu” 

Dodatkowo: Oddzielna sprawozdawczość [T/N]  

 Informacje na temat scenariusza zakończenia 
eksploatacji (w razie potrzeby) 

 Państwa objęte zakresem wytycznych 

 Dostępne języki 

A3) Wskaźniki 

I) Pełne uwzględnienie wskaźników określonych 
w normie EN 15978:2011  

II) Pełne uwzględnienie wskaźników określonych 
w normie EN 15978:2011  

III) Pełne uwzględnienie wskaźników 
określonych w normie EN 15978:2011 

IV) Częściowe uwzględnienie wskaźników 
określonych w normie EN 15978:2011 wraz ze 
wskaźnikami emisji gazów cieplarnianych 
(proszę określić uwzględnione wskaźniki) 

I) Pełne uwzględnienie wskaźników określonych w 
normie EN 15804:2012+A2:2019  

II) Pełne uwzględnienie wskaźników określonych w 
normie EN 15804:2012+A1:2013  

III) Pełne uwzględnienie wskaźników określonych w 
normie EN 15804:2012+A1:2013  

IV) Częściowe uwzględnienie wskaźników 
określonych w normie EN 15804:2012+A1:2013 
wraz z wskaźnikami emisji gazów cieplarnianych 
(proszę określić uwzględnione wskaźniki) 
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Parametr Narzędzia Bazy danych 

V) Wyłącznie wskaźniki emisji gazów 
cieplarnianych 

 

Dodatkowo: Zakres rachunku kosztów cyklu 
życia 

V) Wyłącznie wskaźniki emisji gazów cieplarnianych 

 

Dodatkowo: Zakres rachunku kosztów cyklu życia 

A4) Stopień 
szczegółowości 
modelowania 

Warianty oceny, od najbardziej do najmniej 
szczegółowych: 

a) Określone części budynku  

b) Cały budynek, z elastycznością umożliwiającą 
dostosowanie do specyfiki budynku 

c) Cały budynek  

 

Uwaga: część może odnosić się do jednego 
wyrobu budowlanego lub większej ich liczby 

Warianty oceny, od najbardziej do najmniej 
szczegółowych: 

a) Materiał budowlany 

b) Część całego budynku, z elastycznością 
umożliwiającą dostosowanie do specyfiki produktu 

c) Część całego budynku 

 

Uwaga: część może odnosić się do jednego wyrobu 
budowlanego lub większej ich liczby 

B. Solidność 

B1) Zgodność 
metodyczna z 
systemem 
Level(s) i 
normami EN 

I) Zgodność z normą EN 15978 z rozszerzeniem 
w celu dostosowania do systemu Level(s)  

II) Zgodność z normą EN 15978 – w oparciu o 
deklarację własną lub ocenę zewnętrzną 

III) Brak dostosowania w zakresie 
poszczególnych aspektów 

 

Uwaga: Zalecana klasa I 

I) Zgodność z normą EN 15804 z rozszerzeniem w 
celu dostosowania do systemu Level(s)  

II) Zgodność z normą EN 15804  

III) Brak dostosowania w zakresie poszczególnych 
aspektów 

 

Dodatkowo:  

 EN 15804:2012+A1:2013 lub EN 
15804:2012+A2:2019 

 

Uwaga: Zalecana klasa I 

B2) Jakość 
danych 

Narzędzie wspiera: 

a) ocenę wiarygodności jakości danych 
wejściowych 

b) Analizę wrażliwości (np. sprawdzenie 
wpływu parametrów i zestawów 
danych na wyniki) 

c) Analizę niepewności (np. sprawdzenie 
zmienności wyników) 

d) Analizę scenariuszy (np. sprawdzenie 
alternatywnych wariantów) 

e) Żadne z powyższych 

Baza danych zapewnia/umożliwia ocenę jakości 
danych w odniesieniu do następujących aspektów:  

a) Reprezentatywność geograficzna (np. 
średnia lokalna vs. średnia UE/globalna) 

b) Reprezentatywność w czasie (np. 
wiarygodność do określonego roku) 

c) Reprezentatywność technologiczna (np. 
specyficzna dla materiału vs. ogólna) 

d) Wsparcie analizy niepewności (np. 
dostępne rozkłady niepewności) 

e) Żadne z powyższych 

 

Dodatkowo: Należy określić, czy w bazie danych 
zapewniono ocenę jakości danych lub umożliwiono 
ją podczas dostosowywania zestawu danych. 

 

Uwaga: Zaleca się dostarczanie i wykorzystywanie 
wysokiej jakości, reprezentatywnych danych (pod 
względem geograficznym, czasowym, technicznym 
i pod względem dokładności) 

B3) Przejrzystość i 
weryfikacja 

I) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania są identyfikowalne i 
weryfikowalne lub zostały szczegółowo 
udokumentowane w oprogramowaniu (dane 

I) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania są identyfikowalne i weryfikowalne 
lub zostały szczegółowo udokumentowane (dane 



 

23 
 

Parametr Narzędzia Bazy danych 

dostępne i osiągalne na poziomie procesu 
jednostkowego)  

II) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania są zgłaszane, ale nie są 
identyfikowalne i weryfikowalne oraz nie zostały 
szczegółowo udokumentowane w 
oprogramowaniu 

III) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania nie są udokumentowane w 
oprogramowaniu 

 

Dodatkowo:  

 Odsetek (%) danych, które 
zweryfikowała strona trzecia 

 Zatwierdzenie przez organ krajowy  

 

Uwaga: Zaleca się weryfikację przez stronę 
trzecią i zatwierdzenie przez organ krajowy 

dostępne i osiągalne na poziomie procesu 
jednostkowego)  

II) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania są zgłaszane, ale nie są 
identyfikowalne i weryfikowalne oraz nie zostały 
szczegółowo udokumentowane  

III) Źródła informacji, kluczowe dane i założenia 
modelowania nie są udokumentowane  

 

Dodatkowo:  

 Odsetek (%) danych, które zweryfikowała 
strona trzecia 

 Zatwierdzenie przez organ krajowy  

 

Uwaga: Zaleca się weryfikację przez stronę trzecią i 
zatwierdzenie przez organ krajowy 

C. Gotowość eksploatacyjna 

C1) Dostępność 

a) Interfejs sieciowy  

b) Narzędzie bazujące na arkuszu Excel  

c) Oprogramowanie do zainstalowania na 
komputerze/serwerze  

 

Uwaga: warianty niewymienione w porządku 
hierarchicznym 

a) Zbiory danych dostarczane na szczegółowym 
poziomie procesów jednostkowych 

b) Zbiory danych procesowych systemu lub 
deklaracje środowiskowe produktów zapewniające 
przepływy podstawowe lub wskaźniki ilościowe 
(„czarne skrzynki”) 

c) Informacje zamknięte w określonym 
oprogramowaniu 

C2) Wymiana 
danych i 
interoperacyjność 

I) Możliwość importu/eksportu informacji o 
projekcie i ocenie cyklu życia  

II) Możliwość importu/eksportu informacji o 
projekcie (np. modelu informacji dotyczących 
budynku) 

III) Możliwość importu/eksportu informacji o 
ocenie cyklu życia  

IV) Brak możliwości importu/eksportu 

 

Dodatkowo:  

 Podanie wskaźników przeliczenia 
pomiędzy jednostkami miary [T/N] 

 Niezależność od oprogramowania 
[T/N] 

 

Uwaga: Zalecana klasa I  

I) Możliwość importu/eksportu informacji o ocenie 
cyklu życia (np. importu deklaracji środowiskowych 
produktów dla nowych materiałów do bazy danych) 

II) Brak możliwości importu/eksportu  

 

Dodatkowo:  

 Podanie wskaźników przeliczenia 
pomiędzy jednostkami miary [T/N] 

 Niezależność od oprogramowania [T/N] 

 

Uwaga: Zalecana klasa I 

C3) Koszt 
I) Dostępne nieodpłatnie  

II) Dostępne po cenie handlowej 

I) Dostępne nieodpłatnie  

II) Dostępne po cenie handlowej  

C4) Szkolenie i 
wsparcie 

a) Wersja demonstracyjna, dokumentacja lub 
szkolenie wstępne dostępne nieodpłatnie  

b) Oferowana nauka na odległość  

c) Oferowane wsparcie po sprzedaży (np. punkt 
informacyjny) 

a) Wersja demonstracyjna, dokumentacja lub 
szkolenie wstępne dostępne nieodpłatnie 

b) Oferowana nauka na odległość  

c) Oferowane wsparcie po sprzedaży (np. punkt 
informacyjny) 
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Parametr Narzędzia Bazy danych 

d) Brak wsparcia w postaci szkolenia 

 

Uwaga: zalecane a+b+c 

d) Brak wsparcia w postaci szkolenia 

 

Uwaga: zalecane a+b+c 

D. Informacje 
dodatkowe 

Przykład: 

– Informacje ogólne dotyczące dojrzałości, 
rozwoju, zarządzania i aktualizacji narzędzia 

Przykład: 

– Informacje ogólne dotyczące dojrzałości, rozwoju, 
zarządzania i aktualizacji bazy danych 

– Zakres bazy danych: liczba materiałów, rodzaje 
materiałów budowlanych i uwzględnionych 
urządzeń, poziom szczegółowości, zapewniony 
poziom dostosowania. 

 

L2.2. Krok 3a: Proces obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia 

Instrukcje dotyczące poziomu 2 zawierają zestaw ogólnych kroków, które mogą wykonać użytkownicy w celu 
przeprowadzenia oceny. Znormalizowaną podstawę dla tych kroków stanowi proces metodyczny określony w 
normie EN 15978. Rysunek 2 przedstawia przegląd etapów metodycznych w normie EN 15978. Pierwsze dwa kroki 
są już realizowane poprzez wypełnienie opisu budynku w ramach systemu Level(s), który zawiera następujące 
elementy danych: 

 Przeznaczenie budynku: Rodzaj budynku i warunki użytkowania. 

 Równoważna jednostka funkcjonalna: kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej w referencyjnym okresie badania wynoszącym 50 lat. 

 Granice systemu: Pełen cykl życia obejmujący etapy A, B, C i D, dla których należy wykonać obliczenia. 

 Model budynku: Minimalny zakres elementów budynku, dla których należy wykonać obliczenia. 

Informacje te można następnie wykorzystać jako podstawę do utworzenia modelu cyklu życia budynku. Więcej 
informacji na temat przepływów masy i energii, dla których wymagane będą dane, podano w ramce poniżej. W 
przypadku jakichkolwiek istotnych luk w danych, założeniach lub scenariuszach dotyczących poszczególnych etapów 
cyklu życia lub elementów budynku można zastosować domyślne lub ogólne dane, założenia lub scenariusze, ale 
należy je zgłosić w sprawozdaniu. 

 

Dowiedz się więcej: 

Przepływy masy i energii wykorzystywane do obliczeń 

Wskaźnik służy do obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku poprzez podzielenie 
emisji gazów cieplarnianych powstających na różnych etapach cyklu życia na: 

1. emisje bezpośrednie, np. emisje pochodzące ze znajdujących się na miejscu instalacji wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; 

2. emisje pośrednie, tj. emisje pochodzące z produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz pary 
wodnej/ciepła wykorzystywanych w budynku, a także z produkcji i dostaw materiałów i wyrobów 
budowlanych, z których składa się budynek. W odniesieniu do wyrobów budowlanych często stosuje się 
pojęcie emisji „wbudowanej”.  

Przepływy masy i energii w budynku należy określić ilościowo na podstawie opisu projektu budynku (nowy 
budynek lub renowacja istniejącego budynku) lub na podstawie rzeczywistych ilości (po zakończeniu budowy, 
po modernizacji) oraz scenariuszy dla każdego modułu cyklu życia obiektu podlegającego ocenie. 

Aby ułatwić określenie ilościowe, budynek jest podzielony na: 
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− części składowe (wszystkie elementy budynku, komponenty budowlane, wyroby budowlane, materiały 
budowlane), które są przedmiotem wskaźnika 2.1; 

− powiązane procesy, takie jak transport, budowa, utrzymanie, naprawa, wymiana, procesy związane z 
zakończeniem eksploatacji; 

− eksploatacyjne zużycie (energii, wody), będące przedmiotem odpowiednio wskaźników 1.1 i 3.1. 

 

 

 

Informacje te podaje 
się już poprzez 
wypełnienie opisu 
budynku w ramach 
systemu Level(s) 
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Rysunek 2. Schemat procesu dokonywania oceny zgodnie z normą EN 159782 

 

L2.2. Krok 3b: Zasady obliczania odnoszące się do etapów cyklu życia 

W celu dokonania oceny z wykorzystaniem wskaźnika 1.2 ważne jest zrozumienie etapów cyklu życia, które 
przedstawiono graficznie na Rysunek 3. Dla każdego etapu cyklu życia istnieją powiązane zasady obliczania, które 
należy wziąć pod uwagę. Bardziej szczegółowe opisy modułów w ramach każdego etapu cyklu życia przedstawiono 
w tabeli 2. 

 

 

Rysunek 3. Etapy w cyklu życia budynku 3 

 

Granice systemu i etapy cyklu życia dla nowych i odnowionych budynków 

Granice systemu dla nowych budynków obejmują wszystkie etapy cyklu życia przedstawione na Rysunek 3. W 
przypadku ważniejszych renowacji istniejących budynków granice systemu obejmują wszystkie etapy cyklu życia 
odnoszące się do wydłużonego okresu użytkowania budynku. W praktyce oznacza to etapy od B1, ponieważ etapy 
związane z pierwotną produkcją (A1–3) i budową (A4–5) miały już miejsce.  

Wszelkie pomięcia z granic systemu na potrzeby dokonania oceny efektywności przy użyciu systemu Level(s) należy 
wyraźnie wskazać w sprawozdawczości. Wytyczne dotyczące oświadczeń, które powinny towarzyszyć 
sprawozdawczości, podano w niniejszej sekcji.  

W odniesieniu do każdego etapu (lub modułu) cyklu życia, do którego przypisane są czynniki wpływu, system 
obejmuje wszystkie procesy wyższego i niższego szczebla niezbędne do ustanowienia i utrzymania funkcji budynku. 
Obejmuje to punkt, w którym materiały i energia opuszczają granice systemu w trakcie lub na końcu cyklu życia 
budynku, nazwany w normie referencyjnej EN 15978 modułem D cyklu życia. 

                                                           
2 Opracowano na podstawie CEN (2011). EN 15978. Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych 

budynków. Metoda obliczania. 
3 Opracowano na podstawie CEN (2011). EN 15978. Zrównoważone obiekty budowlane. Ocena środowiskowych właściwości użytkowych 

budynków. Metoda obliczania. 
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W niektórych przypadkach konieczne może być wyburzenie już istniejących budynków na terenie robót przed 
rozpoczęciem budowy nowego budynku lub istniejący budynek może zostać poddany demontażowi elementów lub 
przebudowie przed przeprowadzeniem ważniejszej renowacji. W obu tych przypadkach uznaje się, że korzyści i 
obciążenia wynikające z odzysku materiałów z wyburzenia lub demontażu znajdują się poza granicami systemu. Te 
korzyści i obciążenia muszą być zatem przypisane do poprzedniego budynku, aby uniknąć podwójnego liczenia.  

Zrozumienie działań i procesów przypisanych do każdego etapu cyklu życia 

Aby modelować i analizować efektywność w cyklu życia budynku, ważne jest zrozumienie koncepcji etapów cyklu 
życia. W normie EN 15978 zdefiniowano cztery główne etapy cyklu życia podzielone na moduły, do których 
przypisany jest wpływ na środowisko związany z działaniami i procesami. Przegląd etapów cyklu życia i powiązanych 

modułów przedstawiono w tabeli Tabela 2.  

 

Tabela 2. Opisy zbiorcze i zasady dotyczące etapów cyklu życia i modułów 

Etap cyklu życia Moduły Opis i zasady 

Etap wytwarzania 

A1–3 
Granice dla modułów A1–A3 obejmują procesy „od kołyski do drzwi” dla materiałów i 
usług wykorzystywanych w budownictwie; zasady określania ich wpływu i aspektów 
zdefiniowano w normie EN 15804. 

A3–4 
Etap procesu budowy obejmuje procesy od drzwi fabryki poszczególnych wyrobów 
budowlanych do praktycznego ukończenia obiektu budowlanego.  

Etap użytkowania 

B1–5 

Etap użytkowania obejmuje okres od praktycznego ukończenia obiektu budowlanego 
do momentu, w którym budynek zostaje rozebrany/wyburzony. Granice systemu 
obejmują:  

 wykorzystanie wyrobów budowlanych i usług do ochrony, zachowania, 
moderowania lub kontrolowania budynku;  

 scenariusze utrzymania, w tym czyszczenia, obsługi i wymiany maszyn; 

 wpływ i aspekty systemu technicznego zintegrowanego z budynkiem oraz 
mebli, wyposażenia i armatury związanych z budynkiem.  

B6 
Granice obejmują energię zużywaną przez systemy techniczne zintegrowane z 
budynkiem w trakcie eksploatacji budynku. 

B7 
Granice obejmują całą zużytą wodę i jej uzdatnianie (przed użyciem i po nim) w trakcie 
normalnej eksploatacji budynku (z wyjątkiem utrzymania, napraw, wymiany i 
modernizacji), 

Etap zakończenia 
eksploatacji 

C1–4 

Etap zakończenia eksploatacji rozpoczyna się z chwilą wycofania budynku z użytku, gdy 
dalsze użytkowanie nie jest planowane. Na tym etapie rozbiórkę/demontaż budynku 
można uznać za proces wieloproduktowy, stanowiący źródło materiałów, wyrobów i 
elementów budynku, które mają zostać odrzucone, odzyskane, poddane recyklingowi 
lub ponownie użyte4.  

Korzyści i 
obciążenia poza 

granicami 
systemu 

D 

Komponenty do ponownego użycia oraz materiały do recyklingu i odzysku energii są 
uważane za potencjalne zasoby do wykorzystania w przyszłości. W module D określa się 
ilościowo korzyści lub obciążenia dla środowiska netto wynikające z ponownego użycia, 
recyklingu i odzysku energii, wynikające z przepływów netto materiałów i 
eksportowanej energii wychodzących poza granice systemu. 

 

 

                                                           
4 Scenariusze dla tych wariantów zakończenia eksploatacji wyrobów i materiałów określają granice systemu. 
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Dowiedz się więcej: 

Przykłady przypisania wpływu do etapów cyklu życia i modułów 

Przykład 1: Naprawy 

Cały wpływ i wszystkie aspekty wynikające z nieplanowanej wymiany pękniętej szyby okiennej na etapie 
użytkowania, obejmujące produkcję, transport, wykorzystanie materiałów pomocniczych, odpady 
opakowaniowe i recykling, przypisano do modułu B3 „Naprawa”. 

Przykład 2: Wymiany 

Cały wpływ i wszystkie aspekty wynikające z planowanej wymiany całego okna (szyby, ramy, klamek i zamków 
itp.) na etapie użytkowania, obejmujące produkcję, transport, wykorzystanie materiałów pomocniczych, odpady 
opakowaniowe i recykling, przypisano do modułu B4 „Wymiana”. 

Przykład 3: Modernizacja 

Cały wpływ i wszystkie aspekty wynikające z wymiany wszystkich okien w fasadzie (szyb, ram, klamek i zamków 
itp.) w ramach ważniejszej renowacji na etapie użytkowania, obejmujące produkcję, transport, wykorzystanie 
materiałów pomocniczych, odpady opakowaniowe i recykling, przypisano do modułu B5 „Modernizacja”.  

Opracowano na podstawie CEN (2011) 

 

Referencyjny okres badania 

Referencyjny okres badania to okres, w którym analizowane są cechy budynku zależne od czasu. Oceny w ramach 
systemu Level(s) należy przeprowadzać dla referencyjnego okresu badania wynoszącego 50 lat. Wszelkie odstępstwa 
od tej zasady należy jasno określić i uzasadnić. Referencyjny okres badania może się różnić od wymaganego okresu 
użytkowania.  

Ponadto należy zauważyć, że: 

 Wpływ w ujęciu bezwzględnym na etapie przed budową (moduł A0), etapie produktu (moduły A1, A2, A3), 
etapie procesu/budowy (moduły A4, A5) i etapie zakończenia eksploatacji (moduły C1–C4) jest niezależny 
od wartości referencyjnego okresu badania.  

 Wpływ w ujęciu bezwzględnym na etapie użytkowania (moduły B1–B7 i B8) oraz korzyści i obciążenia 
przedstawione w module D, które pochodzą z modułów B1–B7 i B8, są proporcjonalne do długości 
referencyjnego okresu badania. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy wyniki normalizuje się do m² na rok. 

 Scenariusze, w których porównuje się modernizację z rozbiórką i nową budową oraz które potencjalnie 
prowadzą do wydłużenia okresu użytkowania, muszą odnosić się do równoważnego nowego budynku. 
Należy uwzględnić pełną wartość wpływu i aspektów zarówno dla rzeczywistego wymaganego okresu 
użytkowania, jak i dla wydłużenia okresu użytkowania. 

Uproszczone warianty dotyczące obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia  

Przewiduje się, że z czasem większa dostępność danych i oprogramowania, a także lepszy dostęp do szkolenia 
zawodowego ułatwi obliczanie współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia w całej UE. W perspektywie 
krótkoterminowej system Level(s) stanowi jednak zachętę dla specjalistów ds. projektowania do rozpoczęcia 
obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia poprzez przeprowadzanie uproszczonych analiz, w 
ramach których można skupić się na zmniejszonej liczbie etapów cyklu życia i elementów budynku.  

Można zastosować dwa uproszczone podejścia. W wariancie 1 można przyjąć uproszczone podejście poprzez 
skoncentrowanie się na możliwym kompromisie między wbudowanym wpływem materiałów budowlanych a 
osiągnięciem efektywności budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wpływ 
związany z produkcją materiałów budowlanych będzie miał miejsce jeszcze przed ukończeniu budynku, a ponadto 
mogą na niego bezpośrednio oddziałać decyzje projektowe.  
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Oprócz wbudowanego wpływu związanego z materiałami budowlanymi moduły etapu użytkowania dotyczące 
utrzymania, naprawy i wymiany (B2, 3 i 4) opierają się na wymaganym przez klienta okresie użytkowania budynku, 
a także na planowanym utrzymaniu, planowanych naprawach i wymianach wyrobów budowlanych. 

W wariancie 2, zamiast analizować etapy cyklu życia związane z naprawami i wymianą, nacisk kładzie się na „bank 
materiałów budowlanych”. Etap D ma na celu przedstawienie korzyści netto płynących z materiałów użytych w 
budynku, w przypadku gdyby miały one zostać ponownie użyte lub poddane recyklingowi – czasami jest to nazywane 
bankiem materiałów budowlanych – i jest również punktem wyjścia do rozważenia, czy budynek jest łatwy do 
rozbiórki do celów ponownego użycia i recyklingu. Należy przestrzegać szczegółowych zasad obliczania określonych 
w normie EN 15978. 

Tabela 3. Uproszczone warianty sprawozdawczości w ramach wskaźnika 1.2 

Uproszczony wariant sprawozdawczości nr 1:  

„niepełny cykl życia: etap produktu, obliczona 
charakterystyka energetyczna budynku i 
przewidywany okres użytkowania” 

 etap produktu (A1–3) 

 etap użytkowania (B4, B5, B6) 

Uproszczony wariant sprawozdawczości nr 2:  

„niepełny cykl życia: etap produktu, obliczona 
charakterystyka energetyczna budynku i bank 
materiałów budowlanych” 

 etap produktu (A1–3) 

 etap użytkowania (B6) 

 etap zakończenia eksploatacji (C3–4) 

 Korzyści i obciążenia poza granicami systemu 
(D) 

Zasady wyłączające i luki w danych 

Na podstawie zasad wyłączających wyklucza się dane wejściowe i wyjściowe w modułach cyklu życia według 
określonych kryteriów. Za ich pomocą ustanawia się niższe progi udziału materiału lub procesu we wpływie lub w 
masie materiałów. Należy przestrzegać następujących zasad ustanowionych w normie EN 15804 dla wyrobów 
budowlanych: 

Dowiedz się więcej: 

Obliczeniowe zasady wyłączające na potrzeby określenia modelu budynku 

 W obliczeniach uwzględnia się wszystkie dane wejściowe i wyjściowe w ramach procesu 
(jednostkowego), dla którego dostępne są dane. Luki w danych można uzupełnić, przyjmując ostrożne 
założenia na podstawie uśrednionych lub uogólnionych danych. Wszelkie założenia dotyczące takich 
wyborów należy udokumentować. 

 W przypadku niewystarczających danych wejściowych lub luk w danych odnoszących się do procesu 
jednostkowego, kryteria wyłączenia wynoszą 1% zużycia odnawialnej i nieodnawialnej energii 
pierwotnej i 1% całkowitego wkładu masowego w danym procesie jednostkowym.  

 Łączna ilość pominiętych przepływów wejściowych na moduł może wynosić maksymalnie 5% zużycia 
energii i masy. Aby wykazać zgodność z tymi kryteriami, można wykorzystać ostrożne założenia wraz z 
rozważaniami dotyczącymi prawdopodobieństwa i opinią ekspertów. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnienie przepływów materiałów i energii, o których 
wiadomo, że mogą potencjalnie powodować znaczące emisje do powietrza, wody lub gleby, związane z 
indeksami środowiskowymi określonymi w normie EN 15978. Aby wykazać zgodność z tymi kryteriami, 
można wykorzystać ostrożne założenia wraz z rozważaniami dotyczącymi prawdopodobieństwa i opinią 
ekspertów. 
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L2.2. Krok 4: Scenariusze dotyczące cyklu życia budynku 

Scenariusze są istotną koncepcją przy dokonywaniu oceny z wykorzystaniem wskaźnika 1.2. W scenariuszach cyklu 
życia opisuje się założenia w czasie dotyczące konkretnych cech budynku, jego lokalizacji i sposobu użytkowania. Te 
z kolei mogą mieć wpływ na efektywność budynku i związane z nią skutki na każdym etapie cyklu życia.  

Scenariusze mogą być dopracowywane w miarę uzyskiwania dodatkowych informacji i danych szczegółowych i 
muszą być oparte na rzeczywistych danych lub ocenach specjalistów. W przypadku gdy jako podstawę scenariuszy 
wykorzystuje się prognozy lub modelowanie probabilistyczne, należy podać źródło i założenia. W ramce poniżej 
przedstawiono główne scenariusze zalecane do opracowania przez użytkowników wskaźnika 1.2. 
 

Dowiedz się więcej: 

Scenariusze zalecane do opracowania przy stosowaniu wskaźnika 1.2. 

Scenariusze i założenia opracowuje się w celu uwzględnienia rodzajów wpływu wymienionych poniżej. W 
odniesieniu do każdego scenariusza podane są wytyczne i instrukcje. Należy odnieść się do innych wskaźników 
systemu Level(s), które – jeśli zostaną wykorzystane – mogą dostarczyć danych i założeń: 

− ocena porównawcza scenariuszy ponownego użycia istniejącego budynku i jego konstrukcji w 

porównaniu z jego rozbiórką i budową nowego budynku, z odniesieniem do przedmiaru robót w 

ramach wskaźnika 2.1; 

− warianty projektowe i specyfikacje służące spełnieniu wymogów klienta (wyrażonych w wytycznych), 

z odniesieniem do informacji producentów o wyrobach budowlanych oraz do przedmiaru robót w 

ramach wskaźnika 2.1; 

− planowanie okresu użytkowania, z odniesieniem do danych wejściowych pochodzących ze wskaźników 

2.1 i 6.1; 

− obecne i (przewidywane) przyszłe emisje z sieci elektroenergetycznej, z odniesieniem do danych 

wejściowych pochodzących ze wskaźnika 1.1; 

− obecne i (przewidywane) przyszłe warunki klimatyczne, z odniesieniem do danych wejściowych 

pochodzących ze wskaźników 1.1 i 5.1;  

− oceny rynku nieruchomości i przewidywane wzorce przyszłego użytkowania, z odniesieniem do 

danych wejściowych pochodzących ze wskaźnika 2.3; 

− lokalna i regionalna infrastruktura wycofana z użytku i infrastruktura o obiegu zamkniętym, z 

odniesieniem do danych wejściowych pochodzących ze wskaźników 2.2 i 2.4. 

 

Ocena porównawcza renowacji budynku w zestawieniu z rozbiórką i nową budową 

Wpływ na cykl życia: moduły A1–5 

Znaczenie tego scenariusza będzie wzrastać w miarę odchodzenia od podejścia, w ramach którego kładzie się nacisk 
na efektywność nowych budynków, na rzecz gruntownej renowacji na dużą skalę. Równoważność funkcjonalną 
należy ustalić na podstawie wytycznych klienta. Należy opracować scenariusze projektowe dla różnych zakresów 
renowacji.  

Jeżeli rezultatem jest renowacja, to kolejnym krokiem będzie ocena projektów renowacji. Zakres elementów 
budynku można zawężać w zależności od stopnia planowanych ingerencji w przegrody zewnętrzne istniejącego 
budynku, w tym przede wszystkim zmian rozkładu/ingerencji w rozkład, izolację, okna, ogrzewanie, wentylację i 
klimatyzację, oświetlenie, podłogi i wykończenie wnętrz. Najlepiej, aby obliczenia zostały porównane z dynamiczną 
symulacją energetyczną zwiększenia zapotrzebowania na energię pierwotną na etapie użytkowania. 

Warianty projektowe i specyfikacje służące spełnieniu wymogów klienta  

Wpływ na cykl życia: moduły A1–5, B5 
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Scenariusze te odnoszą się do wariantów projektowych, które mogą zostać opracowane w odpowiedzi na wymogi 
klienta. Może to prowadzić do wyraźnych różnic w zestawieniach podstawowych materiałów i związanych z nimi 
skutkach dla projektów. Mogłyby one dotyczyć przedsięwzięć z zakresu nowej budowy i ważniejszej renowacji i 
mogłyby mieć wpływ na moduły A4–5 (w przypadku nowej budowy) i B5 (w przypadku ważniejszej renowacji). 

Procesy projektowania mogą również, przy udziale wykonawców, skutkować nowymi scenariuszami procesu 
budowy. Mogłyby one również prowadzić do opracowania różnych zestawień materiałów, jak również wariantów 
ograniczenia odpadów budowlanych i poprawy wydajności – na przykład poprzez budowę prefabrykatów lub 
zespołów poza placem budowy. Mogłyby one mieć wpływ na moduły A4–5 i B5. 

Planowanie okresu użytkowania  

Wpływ na cykl życia: moduły B2–4 

Określone okresy użytkowania części i elementów budynku szacuje się zgodnie z metodą dotyczącą czynników 
zawartą w ISO 15686-8. Cenne mogą być również szczegółowe normy dotyczące elementów budynków, np. norma 
EN 15459 dotycząca systemów ogrzewania. W przypadku braku szacunków dokonanych przez producentów i 
dostawców ogólne okresy użytkowania przyjmuje się albo z oprogramowania do oceny cyklu życia, albo z narzędzia 
do obliczania kosztów budynków, albo z wewnętrznych szacunków stosowanych do celów zarządzania budynkiem. 
Alternatywnie stosuje się domyślne okresy użytkowania określone w Tabela 4.  
 

Dowiedz się więcej: 

Wykorzystanie danych z planów utrzymania, naprawy i wymiany klienta 

Jeżeli klient będzie realizował długoterminowy plan zarządzania zasobami budowlanymi, np. w przypadku 
mieszkań socjalnych, będzie on zawierał postanowienia dotyczące utrzymania, naprawy i wymiany elementów i 
komponentów budynku. Taki plan może zazwyczaj zawierać następujące nagłówki, które są również zgodne z 
nagłówkami określonymi we wskaźniku 6.1: Koszty całego cyklu życia: 

 Niezaplanowane koszty wymiany, naprawy i utrzymania: Dotyczą one nieprzewidzianych awarii lub 
uszkodzeń przed upływem zakładanego okresu eksploatacji. Można to zwykle oszacować na podstawie 
prawdopodobieństwa. 

 Okresowe przewidywane koszty wymiany, naprawy i utrzymania: Dotyczą one kosztów, które 
powracają w trakcie okresu użytkowania i które mogą obejmować przewidywany stopień zużycia w 
czasie elementów lub systemów. Przykładem może być malowanie ram okiennych i tynków 
zewnętrznych, naprawa/wymiana szyb, naprawa/wymiana kotłów domowych. 

 Okresowe niewielkie koszty wymiany, naprawy i utrzymania: Dotyczą one komponentów, które mogą 
wymagać interwencji kilka razy w ciągu okresu użytkowania, ale które same w sobie stanowią za 
każdym razem stosunkowo niewielkie koszty. Przykładem mogą być części zewnętrznego wyposażenia 
obiektu. 

 Okresowe poważniejsze planowane koszty wymiany: Dotyczą one planowanej wymiany głównych 
elementów budynku po wygaśnięciu ich zakładanego okresu eksploatacji, np. pokryć dachowych, 
tynków zewnętrznych, okładzin, okien i systemów HVAC. 

Dodatkowe wytyczne można znaleźć w sekcji 5.4.2 norm ISO 15686-5. 

 
Tabela 4. Domyślny okres użytkowania minimalnego zakresu części i elementów budynku 

Części budynku Powiązane elementy budynku 
Przewidywany okres 

użytkowania 

Powłoka budynku (podziemna i nadziemna część konstrukcji) 

Szkielet nośny 
 Szkielet (belki, słupy i płyty) 

 Górne stropy 
60 lat 
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Części budynku Powiązane elementy budynku 
Przewidywany okres 

użytkowania 

 Ściany zewnętrzne 

 Balkony 

Elementy nienośne 

 Płyta parteru 

 Ściany wewnętrzne, ściany działowe i drzwi 

 Schody i pochylnie 

30 lat 

Fasady 

 Zewnętrzne systemy ścian, okładziny i 
konstrukcje zacieniające 

 Otwory w elewacji (w tym okna i drzwi 
zewnętrzne) 

 Zewnętrzne farby, powłoki i tynki 

30 lat (35 lat 
oszklenie)_____ 

30 lat 

10 lat (farba), 30 lat (tynk) 

Dach 
 Struktura 

 Uszczelnianie 
30 lat 

Parkingi 
 Naziemne i podziemne (znajdujące się na 

terenie wokół budynku i służące 
użytkownikom budynku)5 

60 lat 

Trzon (armatura, wyposażenie i instalacje wewnętrzne) 

Armatura i wyposażenie 

 Armatura sanitarna 

 Szafki, szafy i powierzchnie robocze 

 Wykończenia, pokrycia i powłoki 
podłóg_______ 

 Listwy przypodłogowe i wykończeniowe 

 Gniazda i przełączniki 

 Wykończenia i powłoki ścian i 
sufitów_______ 

20 lat 

10 lat 

30 lat (wykończenia), 10 lat 
(powłoki) 

30 lat 

30 lat 

20 lat (wykończenia), 10 lat 
(powłoki) 

Wbudowany system 
oświetlenia 

 Oprawy oświetleniowe 

 Systemy kontroli i czujniki 
15 lat 

System energetyczny 

 Instalacja grzewcza i system dystrybucji 
ciepła 

 Kaloryfery 

 Instalacja chłodząca i układ chłodzenia 

 Wytwarzanie energii elektrycznej 

 Dystrybucja energii elektrycznej 

20 lat 

30 lat 

15 lat 

15 lat 

30 lat 

System wentylacyjny 
 Centrale klimatyzacyjne 

 Kanały i system dystrybucji 

20 lat 

30 lat 

Instalacje sanitarne 

 System rozprowadzania wody zimnej 

 System rozprowadzania wody gorącej 

 Systemy oczyszczania ścieków 

 System odwadniania 

25 lat 

Inne systemy 
 Windy i schody ruchome 

 Systemy gaśnicze 

20 lat 

30 lat 

                                                           
5 Jeżeli podziemna przestrzeń parkingowa (powierzchnia użytkowa plus obszar ruchu) stanowi ponad 25% całkowitej powierzchni użytkowej, 
należy odjąć obszar ruchu wchodzący w skład parkingu podziemnego od całkowitej powierzchni użytkowej. 
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Części budynku Powiązane elementy budynku 
Przewidywany okres 

użytkowania 

 Systemy komunikacji i bezpieczeństwa 

 Instalacje telekomunikacyjne i przesyłu 
danych 

15 lat 

15 lat 

Roboty zewnętrzne 

Media 
 Przyłącza i przebudowa sieci 

 Podstacje i sprzęt 
30 lat 

Architektura krajobrazu 

 Chodniki i inne powierzchnie utwardzone 

 Ogrodzenia, barierki i mury 

 Systemy odwadniania 

25 lat 

20 lat 

30 lat 

Opracowano na podstawie RICS (2017), ETool (2017 r.) 

 

Obecne i (przewidywane) przyszłe emisje z sieci elektroenergetycznej 

Wpływ na cykl życia: moduł B6 

Scenariusze dotyczące zużycia energii (moduł B6) obejmują (między innymi) energię pierwotną zużywaną w wyniku 
stosowania następujących systemów: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia i 
sterowania. Dane te pochodzą ze wskaźnika 1.1 i obejmują również produkcję energii związaną z budynkiem. 

W scenariuszu dotyczącym modułu B6 określa się – w odniesieniu do każdego nośnika energii – zarówno energię 
importowaną stosowaną do zaspokojenia określonego zapotrzebowania, jak i energię eksportowaną. W scenariuszu 
przedstawia się sposób ilościowego ujmowania importowanych i eksportowanych przepływów energii (np. szacunki 
dotyczące produkcji energii do celów technologii energii odnawialnej, w tym ilość energii produkowanej na miejscu 
i ilość energii eksportowanej). Eksportowaną energię zgłasza się w ramach modułu D. 

Dowiedz się więcej: 

Zasady obliczania odnoszące się do wykorzystania prognoz dotyczących emisji z sieci elektroenergetycznej  

W stosowanych scenariuszach uwzględnia się również przewidywane obniżenie emisyjności sieci 
elektroenergetycznej w państwie, w którym znajduje się budynek. Wykorzystywane prognozy mogą dotyczyć 
szczebla UE lub szczebla krajowego i należy je zaczerpnąć z modelu EU PRIMES6. Dane dotyczące UE i państw 
członkowskich można pobrać tutaj. 

 

Obecne i przyszłe (przewidywane) warunki klimatyczne 

Wpływ na cykl życia: etap B 

W odpowiednich scenariuszach stosuje się warunki klimatyczne, które są zgodne i spójne z warunkami wymaganymi 
na mocy przepisów europejskich lub krajowych do celów oceny wymogów energetycznych budynku i które są 
reprezentatywne dla lokalizacji budynku. Wskaźnik 5.1 zapewnia wytyczne dotyczące wyboru dokumentacji 
pogodowej opartej na scenariuszach IPCC oraz, w przypadku ich braku, najgorszych scenariuszach opartych na 
istniejącej dokumentacji pogodowej do wykorzystania w celu uwzględnienia zmiany klimatu. 

Oceny rynku nieruchomości i przewidywane wzorce przyszłego użytkowania 

                                                           
6 Komisja Europejska, Scenariusz referencyjny UE 2016 r. – https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-
modelling/eu-reference-scenario-2016_en 

https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2016_en
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Wpływ na cykl życia: A1–5, B5, okres użytkowania budynku 

Możliwość dostosowania budynku do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku nieruchomości może wpłynąć na 
wzorzec przyszłych renowacji, a także na cały okres użytkowania budynku. Wskaźnik 2.3 zapewnia metodę oceny 
możliwości adaptacji budynku w zakresie wielu aspektów. Scenariusze uzupełniające opracowuje się w oparciu o 
wiedzę na temat rynku nieruchomości. 

Dowiedz się więcej: 

Zasady obliczania odnoszące się do zasad opracowania scenariusza dotyczącego przyszłej możliwości adaptacji 

Najbardziej pesymistyczny, przewidywany i najbardziej optymistyczny scenariusz dalszego użytkowania budynku 
w przyszłości określa się we współpracy z ekspertem ds. rynku nieruchomości, który posiada wiedzę na temat 
warunków lokalnych i regionalnych.  

 Scenariusz najbardziej pesymistyczny: lokalne precedensy dotyczące niskiego/zerowego stopnia 
użytkowania budynków przeznaczonych do tych samych celów, co prowadziło do przedwczesnego 
wyburzenia.  

 Scenariusz przewidywany: lokalne precedensy odzwierciedlające przebieg przewidywanego okresu 
użytkowania określonego przez klienta. 

 Scenariusz najbardziej optymistyczny: lokalne precedensy dalszego użytkowania budynku w ten sam 
sposób, co wyeliminowało potrzebę wyburzenia.  

Na podstawie tej analizy określa się projekty precedensowe i wykorzystuje je do określenia wstępnych 
warunków projektowych do celów zapewnienie ciągłego wykorzystania budynku na przestrzeni czasu, a także 
wad projektowych, które mogły się w przeszłości przyczynić do niepowodzeń lub pustostanów.  

Skutki przeprowadzenia działań adaptacyjnych, które można uwzględnić w ramach projektu, modeluje się ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na etapy cyklu życia A1–3 i B5 (Modernizacja). Jeżeli zakłada się 
zmianę w sposobie użytkowania, etap użytkowania modeluje się tak, aby odzwierciedlił nowy sposób 
użytkowania w trakcie drugiego, standardowego okresu użytkowania. Uzasadnia się odchylenia od 
standardowego okresu.  

Jeżeli wyniki współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny cyklu życia mają być upublicznione, 
specjalista ds. rynku nieruchomości przeprowadza niezależny przegląd krytyczny założeń i jego opinia zostaje 
załączona do sprawozdania. 

 

Lokalna i regionalna infrastruktura wycofana z użytku i infrastruktura o obiegu zamkniętym 

Scenariusze dotyczące konkretnego przedsięwzięcia w zakresie zakończenia eksploatacji budynku opierają się na 
danych pierwotnych dotyczących technologii i rozwiązaniach stosowanych w sektorze prac budowlano-
wyburzeniowych na danym obszarze geograficznym. W przypadku braku danych dotyczących konkretnego 
przedsięwzięcia należy wykorzystać standardowe lub referencyjne scenariusze końca eksploatacji. Najlepiej oprzeć 
scenariusz standardowy lub referencyjny na danych regionalnych lub krajowych, a jeżeli takie dane nie są dostępne 
– na danych unijnych.  

Dane dotyczące współczynników ponownego użycia, recyklingu, odzysku i składowania odpadów, a także 
zastosowanych rozwiązań i technologii powinny się opierać na następujących danych, o ile są dostępne:  

 Standardowe scenariusze opracowane przez UE i państwa członkowskie mające na celu wsparcie 

stosowania oceny cyklu życia. Na przykład kryterium oceny cyklu życia w ramach systemów oceny DGNB7 

lub publicznie dostępne badania na temat oceny cyklu życia. 

                                                           
7 Dokument na temat tego kryterium można otrzymać, kontaktując się z DGNB – http://www.dgnb.de/en/services/request-dgnb-criteria/form/ 
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 Współczynniki ograniczania ilości odpadów kierowanych na składowiska opierają się na danych 
statystycznych państw członkowskich i badaniach przez nie prowadzonych8. Mogą uwzględniać informacje 
na temat konkretnych stosowanych technologii segregacji i przetwarzania odpadów.  

 Pierwotne dane dotyczące konkretnych technologii demontażu i regionalnych lub lokalnych 
współczynników ograniczania ilości składowanych odpadów. Mogą one obejmować deklaracje 
środowiskowe produktu „od kołyski do drzwi z wariantami” lub „pełnego cyklu życia” dotyczące 
konkretnych elementów budynku i materiałów oraz odnoszące się do nich ewentualne scenariusze 
zakończenia eksploatacji.  

Projekt EeBGuide zawiera dodatkowe wytyczne techniczne na temat określania scenariuszy zakończenia 
eksploatacji9. 

Dowiedz się więcej: 

Zasady obliczania odnoszące się do zasad opracowania scenariusza dotyczącego przyszłego demontażu 

Lokalne precedensy i najbardziej optymistyczne scenariusze selektywnego demontażu budynków tego samego 
typu w celu zmaksymalizowania ponownego użycia i recyklingu określa się we współpracy z wykonawcą prac 
rozbiórkowych lub specjalistą ds. gospodarowania odpadami, którzy posiadają wiedzę na temat lokalnych i 
regionalnych praktyk. 

Oblicza się usprawnienia w zakresie ponownego użycia i recyklingu na etapie zakończenia eksploatacji, w tym 
korzyści, które można podać w module D.  

Podstawą założeń dotyczących łatwości demontażu, ponownego użycia i recyklingu są rozwiązania i technologie, 
które sprawdziły się z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. Innymi słowy założenia powinny się 
opierać na istniejących rozwiązaniach i technologiach. 

Jeżeli wyniki oceny cyklu życia mają być upublicznione, wykonawca prac rozbiórkowych lub specjalista ds. 
gospodarowania odpadami przeprowadzają niezależny przegląd krytyczny i ich opinia zostaje załączona do 
sprawozdania. 

 

L2.2. Kroki 5 i 6: Dobór danych i ich jakość 

Stopień pewności, jaki można mieć w odniesieniu do wyników oceny, będzie zależał od poziomu precyzji i 
szczegółowości danych i informacji wykorzystanych do modelowania budynku poddanego ocenie. Gromadzenie i 
przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie EN ISO 14044:2006 oraz w odniesieniu 
do kwestii jakości danych określonych w normie EN 15804 i metody odnoszącej się do śladu środowiskowego 
produktu.  

Aby zrozumieć, w jaki sposób można ocenić jakość danych, należy podkreślić, że obliczenia współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia przeprowadza się zasadniczo na dwóch poziomach:  

 procesy pierwszoplanowe, które bezpośrednio wpływają na wyniki (np. rzeczywista zawartość betonu w 
słupie, zużycie energii elektrycznej podczas użytkowania budynku); 

 procesy drugoplanowe, które są powiązane z procesami pierwszoplanowymi i zagnieżdżone w tych 
procesach (np. produkcja i dostawa betonu / energii sieciowej). 

Ilościowe określenie danych w odniesieniu do procesów pierwszoplanowych i drugoplanowych może wiązać się z 
koniecznością połączenia: 

                                                           
8 Komisja Europejska, Resource efficient use of mixed wastes – Task 1 Member State factsheets, 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 
9 EeEBGuide Project, C-03 (Buildings) / C-08 (Products) LCA modelling of landfill/disposal, http://www.eebguide.eu/?p=2197 
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 danych pierwotnych, które są informacjami dotyczącymi konkretnego obszaru i opierają się na 
bezpośrednich pomiarach lub charakterystyce parametrów w określonym kontekście; 

 danych wtórnych zawartych w literaturze technicznej i przekazywanych przez dostawców danych (np. 
określone badania, bazy danych dotyczących oceny cyklu życia); 

 założeń, zwłaszcza w przypadku braku zadowalających danych. 

W przypadku ocen w ramach systemu Level(s) do ustalenia priorytetów w odniesieniu do wykorzystywanych danych 
stosuje się następującą hierarchię preferencji danych:  

 należy wykorzystać dane szczegółowe pochodzące z określonych procesów produkcji.  

Może to obejmować deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dotyczące produktu, który określono jako 
przeznaczony do wykorzystania w ramach budowy i w odniesieniu do którego wykonano obliczenia przy 
użyciu szczegółowych danych dotyczących przynajmniej procesów, na które ma wpływ producent danego 
produktu.  

 należy wykorzystać dane uśrednione pochodzące z określonych procesów produkcji.  

Mogą one obejmować EPD dotyczące przeciętnych produktów, w odniesieniu do których wykonano 
obliczenia przy użyciu reprezentatywnych danych uśrednionych.  

Informacje dotyczące EPD mogą być dostępne na poziomie zagregowanym dla części budynku, dla elementu 
budynku, komponentu budowlanego lub na poziomie produktu lub materiału. Jeżeli w EPD brakuje odpowiednich 
danych do oceny budynku lub jeżeli dane dotyczące scenariusza nie są istotne dla konkretnego rozważanego 
budynku, dane można uzyskać z innych źródeł, o ile można uzasadnić ich istotność i stosowność. Dane powinny być 
zgodne z ogólnymi zasadami określonymi w normie EN 15804. 

W przypadku gdy producent budynku nie ma wpływu na jego charakterystykę (np. wydobywanie surowców lub 
produkcję energii elektrycznej), w odniesieniu do procesów można wykorzystać dane ogólne. 

 

Dowiedz się więcej: 

Minimalne wymogi dotyczące jakości danych 

Uznaje się, że dane środowiskowe spełniają wymogi systemu Level(s) w odniesieniu do jakości danych, jeżeli są 
zgodne z wymogami dotyczącymi jakości danych określonymi w normie EN 15804/prEN15941. Jeżeli dane 
środowiskowe pochodzą z innych źródeł, które nie są zgodne z normą EN 15804, zastosowanie mają następujące 
wymogi dotyczące jakości danych: 

 dane zostały sprawdzone pod kątem wiarygodności i zgodności z zasadami określonymi w normie EN 
15804; 

 dane powinny być możliwie najbardziej aktualne. Ostatnia aktualizacja danych nie może być starsza niż 
10 lat w przypadku danych ogólnych oraz 5 lat w przypadku danych producenta; 

 zbiór danych służący do obliczeń powinien – w stosownych przypadkach – opierać się na danych 
uśrednionych dla jednego roku; należy wymienić powody uzasadniające inny okres oceny; 

 emisje z procesów unieszkodliwiania rozlicza się przez okres co najmniej 100 lat, z wyjątkiem emisji 
węgla biogennego, które są rozliczane bez ograniczeń czasowych; 

 emisje, które występują po upływie 100 lat, należy zinwentaryzować w zbiorze danych jako oddzielne 
„długotrwałe” przepływy podstawowe i w stosownych przypadkach należy uwzględnić je w ocenie 
skutków. 

Ponadto: 
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 procesy technologiczne związane z produktem muszą być reprezentatywne dla zgłoszonego produktu 
lub grupy produktów; 

 procesy technologiczne muszą być reprezentatywne dla regionu, w którym zlokalizowana jest 
produkcja. 

Znaczenie wpływu danych wybranych do oceny budynku określa się (np. poprzez analizę wrażliwości) i 
przedstawia w sprawozdaniu dotyczącym przedsięwzięcia. Dane wykorzystane do obliczenia oddziaływań dla 
wyrobów/materiałów/procesów, których łączny wkład stanowi co najmniej 80% bezwzględnego wpływu 
współczynnika globalnego ocieplenia lub innych dowolnych głównych wskaźników środowiskowych uznanych za 
istotne, podlegają zgłoszeniu. 

Opracowano na podstawie CEN (2019) 

 

Obliczenia wskaźnika jakości danych 

Ponieważ poziom 2 może być wykorzystywany do sprawozdawczości w zakresie efektywności środowiskowej 
budynku w domenie publicznej, jakość danych staje się ważną kwestią. Wskaźnik jakości danych należy obliczyć 
zgodnie z metodą określoną poniżej i dołącza się go wszelkich sprawozdań w domenie publicznej. Ogólna wartość 
wskaźnika jakości danych musi wynosić >2. W celu zapewnienia przejrzystości należy również wskazywać źródła 
danych. 

System ratingu ma formę macierzy, którą opracowano na podstawie metodyki Komisji Europejskiej w zakresie oceny 
jakości danych metodą śladu środowiskowego produktu. Rating przedstawiono w Tabela 5 i opiera się on na czterech 
parametrach: 

 reprezentatywności technologicznej danych (TeR); 

 reprezentatywności geograficznej danych (GR); 

 reprezentatywności danych pod względem czasu (TiR); 

 niepewności danych (U). 

Poziom ratingu należy oceniać dla każdego parametru zgodnie z macierzą przedstawioną w tabeli poniżej. Ogólny 
rating jest równy wskaźnikowi jakości danych (DQI), który można obliczyć na podstawie poszczególnych ratingów w 
następujący sposób: 

DQI = ((TeR+GR+TiR)/3+U)/2 

Rating oblicza się dla każdego newralgicznego punktu wpływu na środowisko zidentyfikowanego na podstawie 
obliczeń współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia10. Punkty newralgiczne mogą być związane z etapami 
cyklu życia budynku lub modułami, procesami, komponentami (elementami, częściami konstrukcyjnymi, wyrobami, 
materiałami) lub przepływem podstawowym, lub ich kombinacją. Punktem newralgicznym może być na przykład 
instalacja i wymiana fasady w modułach cyklu życia B1–3 i B5. Zasady identyfikacji punktów newralgicznych znajdują 
się w sekcji L2.2. Krok 10. 

Ogólną jakość danych oblicza się następnie jako ważoną wkładem średnią jakości danych dla każdego punktu 
newralgicznego:  

DQI ogółem = Σi (DQI punktu,I x wkład punktu,i) / Σi (wkład punktu,i) 
 

Tabela 5. Macierz oceny jakości danych 

                                                           
10 Punkty newralgiczne to punkty w cyklu życia produktu, które mają największy wpływ/największe znaczenie dla 
ogólnego wyniku współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia. 
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Aspekt ratingu 
Krótki opis 

każdego 
aspektu 

Wynik ratingu 

0 1 2 3 

Reprezentatywno
ść technologiczna 

Stopień, w 
jakim zbiór 
danych 
odzwierciedla 
rzeczywistą 
populację 
będącą 
przedmiotem 
zainteresowani
a w odniesieniu 
do technologii 
(np. 
charakterystykę 
technologiczną, 
w tym warunki 
eksploatacji) 

Nie 
przeprowadzon
o oceny 

Wykorzystane dane 
nie odzwierciedlają w 
zadowalający sposób 
charakterystyki 
technicznej systemu 
(np. cement 
portlandzki, bez 
innych specyfikacji) 

Wykorzystane dane 
częściowo 
odzwierciedlają 
charakterystykę 
techniczną systemu 
(np. cement 
portlandzki typ II, bez 
dalszych specyfikacji) 

Wykorzystane 
dane 
odzwierciedlaj
ą 
charakterystyk
ę techniczną 
systemu (np. 
cement 
portlandzki 
typ II B-M)  

Reprezentatywno
ść geograficzna 

Stopień, w 
jakim zbiór 
danych 
odzwierciedla 
rzeczywistą 
populację 
będącą 
przedmiotem 
zainteresowani
a w odniesieniu 
do geografii 
(np. dana 
lokalizacja/tere
n, region, 
państwo, rynek, 
kontynent) 

Nie 
przeprowadzon
o oceny 

Wykorzystane dane 
odnoszą się do 
zupełnie innego 
kontekstu 
geograficznego (np. 
Szwecji zamiast 
Hiszpanii). 

Wykorzystane dane 
odnoszą się do 
podobnego kontekstu 
geograficznego (np. 
Włoch zamiast 
Hiszpanii). 

Wykorzystane 
dane odnoszą 
się do 
konkretnego 
kontekstu 
geograficzneg
o (np. 
Hiszpanii). 

Reprezentatywno
ść pod względem 
czasu 

Stopień, w 
jakim zbiór 
danych 
odzwierciedla 
szczególne 
warunki 
rozważanego 
systemu w 
odniesieniu do 
czasu/wieku 
danych (np. 
dany rok w 
porównaniu z 
rokiem 
referencyjnym 
analizy). 

Nie 
przeprowadzon
o oceny 

Okres między 
okresem ważności 
wykorzystanych 
danych a rokiem 
referencyjnym, 
którego te dane 
dotyczą, wynosi 
ponad 6 lat. 

Okres między 
okresem ważności 
wykorzystanych 
danych a rokiem 
referencyjnym, 
którego te dane 
dotyczą, wynosi 2–4 
lata. 

Okres między 
okresem 
ważności 
wykorzystanyc
h danych a 
rokiem 
referencyjnym
, którego te 
dane dotyczą, 
wynosi mniej 
niż 2 lata. 

Niepewność 

Jakościowa 
ocena 
ekspercka lub 
względne 
odchylenie 
standardowe 

Nie 
przeprowadzon
o oceny 

Wykorzystywane są 
dane 
modelowane/podobn
e. Dokładność i 
precyzja danych 
zostały ocenione pod 

Wykorzystywane są 
dane 
modelowane/podobn
e, które uznaje się za 
wystarczająco 
dokładne i precyzyjne 

Wykorzystuje 
się dane 
specyficzne 
dla danego 
terenu i 
zweryfikowan
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Aspekt ratingu 
Krótki opis 

każdego 
aspektu 

Wynik ratingu 

0 1 2 3 

wyrażone 
procentowo.  

względem 
jakościowym (np. na 
podstawie oceny 
eksperckiej 
dostawców i 
wykonawców 
procesów) 

na podstawie 
ilościowego 
oszacowania 
niepewności danych 
(np. dane 
reprezentatywne z 
organizacji 
branżowych poddane 
analizie wrażliwości).  

e, które uznaje 
się za 
wystarczająco 
dokładne i 
precyzyjne 
(np. system 
okien, w 
odniesieniu do 
którego 
dostępna jest 
zweryfikowan
a deklaracja 
środowiskowa 
produktu). 

Hierarchia 
przypisania 
została 
zachowana. 

 

L2.2. Krok 10: Przeprowadzenie analizy punktów newralgicznych 

Po wykonaniu obliczeń i uzyskaniu pierwszych wyników możliwe jest przeprowadzenie analizy punktów 
newralgicznych. Punkty newralgiczne to etapy cyklu życia, procesy lub bezpośrednie przepływy podstawowe, które 
w największym stopniu przyczyniają się do ogólnego współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku. 
Analiza punktów newralgicznych może wspierać plany doskonalenia projektu i strategiczne plany doskonalenia, a 
także może zapewnić informacje zwrotne na potrzeby udoskonalenia niektórych scenariuszy opracowanych na 
podstawie wytycznych określonych w sekcji L2.5. 

Dowiedz się więcej:  

Zasady obliczania odnoszące się do identyfikacji punktów newralgicznych w zakresie współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia 

 Najistotniejszymi etapami cyklu życia są te, których łączny wkład stanowi co najmniej 80% 
którejkolwiek z najistotniejszych zidentyfikowanych kategorii wpływu (tj. współczynnik globalnego 
ocieplenia). Identyfikację należy przeprowadzać od największego do najmniejszego wkładu.  

 Najistotniejsze procesy określa się poprzez analizę najbardziej znaczących czynników wpływających na 
najistotniejsze etapy cyklu życia określone w poprzednim kroku. Najistotniejszymi procesami są te, 
których łączny wkład stanowi co najmniej 80% którejkolwiek z najistotniejszych zidentyfikowanych 
kategorii wpływu. 

 Najistotniejsze bezpośrednie przepływy podstawowe definiuje się jako te bezpośrednie przepływy 
podstawowe, których łączny wkład stanowi co najmniej 80% całkowitego wpływu wywieranego przez 
bezpośrednie przepływy podstawowe procesu, w przypadku najistotniejszych kategorii oddziaływania. 

We wszystkich przypadkach, jeżeli etap użytkowania odpowiada za ponad 50% całkowitego wpływu, procedurę 
trzeba przeprowadzić ponownie, wyłączając etap użytkowania. W tym przypadku wykaz najistotniejszych 
etapów cyklu życia musi obejmować etapy wybrane w ramach tej ostatniej procedury oraz etap użytkowania. 
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Szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia przepływów podstawowych znajdują się w wytycznych dotyczących 
śladu środowiskowego produktu11. 

Źródło: Wytyczne w sprawie zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu, wersja 6.3 (2018 r.). 

 

L2.6. Dalsze działania: Ocena pełnego cyklu życia  

W przypadku wskaźnika 1.2 istnieje możliwość podjęcia dalszych działań i wybrania w ich ramach pełnego zestawu 
wskaźników kategorii wpływu na środowisko określonych w poniższej tabeli, a nie tylko współczynnika globalnego 
ocieplenia. Wyniki uzyskuje się, stosując tę samą metodykę w odniesieniu do każdej kategorii wpływu w celu 
obliczenia wpływu na środowisko na potrzeby analizy zbioru wejść i wyjść. Stanowi to ocenę pełnego cyklu życia 
(LCA). 
 

Tabela 6. Główne wskaźniki kategorii wpływu na środowisko określone w normach EN 15804 i EN 15978 

Kategoria wpływu Wskaźnik Jednostka 

Zmiana klimatu – ogółema Współczynnik globalnego ocieplenia ogółem (GWP-ogółem) 
kg ekwiwalentu 

CO2 

Zmiana klimatu – źródła kopalne 
Współczynnik globalnego ocieplenia – paliwa kopalne (GWP-
źródła kopalne) 

kg ekwiwalentu 
CO2 

Zmiana klimatu – źródła biogeniczne 
Współczynniki globalnego ocieplenia – źródła biogeniczne 
(GWP – źródła biogeniczne) 

kg ekwiwalentu 
CO2 

Zmiana klimatu – użytkowanie gruntów 
i zmiany użytkowania gruntówb 

Współczynnik globalnego ocieplenia – użytkowanie gruntów i 
zmiany użytkowania gruntów (GWP-użytkowanie gruntów i 
zmiany użytkowania gruntów) 

kg ekwiwalentu 
CO2 

Zubożenie warstwy ozonowej Potencjał niszczenia ozonu w stratosferze (ODP) 
kg ekwiwalentu 

CFC 11 

Zakwaszanie Potencjał zakwaszenia, skumulowane przekroczenie (AP) 
ekwiwalent mola 

H+ 

Eutrofizacja wody w akwenach 
słodkowodnych 

Potencjał eutrofizacji, frakcja substancji biogennych 
docierających do końcowego przedziału wód słodkich (EP-
wód słodkich) 

kg ekwiwalentu 
PO4 

Eutrofizacja wody w akwenach 
morskich 

Potencjał eutrofizacji, frakcja substancji biogennych 
docierających do końcowego przedziału wód słodkich (EP-
wód morskich) 

kg ekwiwalentu N 

Eutrofizacja lądowa 
Potencjał eutrofizacji, skumulowane przekroczenie (EP-
lądowa) 

Ekwiwalent mola 
N 

Powstawanie ozonu w drodze reakcji 
fotochemicznych 

Potencjał wytwarzania ozonu w warstwie troposferycznej 
(POCP); 

kg ekwiwalentu 
NMLZO 

Zubożenie zasobów abiotycznych – 
minerałów i metalic d 

Współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych (ADP 
minerałów i metali) dla zasobów niekopalnych 

kg ekwiwalentu 
Sb 

Zubożenie zasobów abiotycznych – 
paliw kopalnychc 

Współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych (ADP-paliw 
kopalnych) dla zasobów kopalnych 

MJ, wartość 
opałowa 

Zużycie wody 
Potencjał pozbawienia (użytkownika) wody, zużycie wody 
ważone pozbawieniem (WDP) 

m3 światowego 
ekwiwalentu 
pozbawienia 

a Całkowity współczynnik globalnego ocieplenia jest sumą: 

                                                           
11 Komisja Europejska, wytyczne PEFCR – wytyczne w sprawie opracowywania zasad dotyczących kategorii śladu środowiskowego produktu, 

wersja 6.3, grudzień 2017 r. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf 
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Kategoria wpływu Wskaźnik Jednostka 

− współczynnika globalnego ocieplenia – źródła kopalne 

− współczynnika globalnego ocieplenia – źródła biogeniczne 

− współczynnika globalnego ocieplenia – użytkowanie gruntów i zmiany użytkowania gruntów 

b Dozwolone jest pominięcie współczynnika globalnego ocieplenia – użytkowanie gruntów i zmiany użytkowania 
gruntów jako oddzielnej informacji, jeżeli jego wkład wynosi <5% współczynnika globalnego ocieplenia ogółem w odniesieniu 
do zgłoszonych modułów, z wyjątkiem modułu D. 

c Współczynnik zubożenia zasobów abiotycznych jest obliczany i zgłaszany w postaci dwóch różnych wskaźników: 

− ADP minerałów i metali obejmuje wszystkie nieodnawialne, abiotyczne zasoby materialne (tj. z wyjątkiem zasobów 

kopalnych); 

− ADP paliw kopalnych obejmuje wszystkie zasoby kopalne oraz uran. 

d model ostatecznej wielkości rezerwy w modelu ADP minerałów i metali 

Źródło: CEN (2019 r.) 
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