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Level(s) – wskaźnik 2.1: Podręcznik użytkownika dotyczący przedmiaru robót, materiałów i 

trwałości: 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 (LCCA). 
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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. 
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Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Dostępność 
Możliwość łatwego dostępu do komponentów budowlanych na potrzeby demontażu, 
modernizacji, wymiany lub ulepszenia. 

Możliwość 
adaptacji 

Możliwości poddania przedmiotu oceny lub jego części zmianie lub modyfikacji w trakcie 
jego okresu użyteczności, tak aby nadawał się do nowej lub dostosowanej funkcji. 

Montaż Układ więcej niż jednego materiału lub komponentu służący konkretnym celom ogólnym. 

Przegrody 
zewnętrzne 
budynku 

Wszystkie obiekty budowlane, które są trwale zespojone z budynkiem w taki sposób, że 
demontaż lub wymiana produktu stanowi roboty budowlane. 

Komponent 
budowlany 

Wyrób budowlany wyprodukowany jako odrębna jednostka do pełnienia określonej 
funkcji lub określonych funkcji. 

Demontaż 

Zgodnie z ISO/FDIS 20887:2020 oznacza nieobejmujące niszczenia rozebranie obiektu 
budowlanego lub środka trwałego na materiały składowe lub komponenty (uwaga: 
termin „rozbieranie” należy traktować jako synonim „demontażu”, który zdefiniowano 
jako „usunięcie elementów budowlanych z terenu rozbiórki w celu maksymalizacji ich 
odzysku i ponownego użycia” w wytycznych z 2018 r. dotyczących kontroli odpadów 
przed rozbiórką i renowacją budynków). 

Szacowany 
okres 
użytkowania 

Okres użytkowania, jakiego oczekuje się od budynku lub zmontowanego systemu w 
zestawie konkretnych warunków rzeczywistego użytkowania, określony na podstawie 
danych z referencyjnego okresu użytkowania po uwzględnieniu różnic w stosunku do 
referencyjnych warunków rzeczywistego użytkowania. 

Warunki 
rzeczywistego 
użytkowania 

Wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na efektywność budynku lub 
zmontowanego systemu w normalnych warunkach jego użytkowania. 

Oddzielenie 
materiałów 

Działanie mające na celu oddzielanie materiałów, łącznie z procesami mechanicznymi, 
chemicznymi lub termicznymi (np. rozdrabnianie, wytapianie, sortowanie itp.), inne niż 
demontaż lub rozłożenie.  

Przygotowanie 
do ponownego 
użycia 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza procesy odzysku polegające 
na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki 
produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, by mogły 
być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania 
wstępnego. 

Odzysk 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces, którego 
głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez 
zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do 
spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia 
takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce. Załącznik II (do tej samej 
dyrektywy) zawiera niewyczerpujący wykaz procesów odzysku. 

Zdolność do 
recyklingu 

Możliwość poddania produktu odpadowego recyklingowi na podstawie rzeczywistych 
praktyk.  

Recykling 

Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces odzysku, w 
ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały 
lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to 
ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do 
celów wypełniania wyrobisk.  
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Termin Definicja 

Referencyjny 
okres 
użytkowania 

Okres użytkowania wyrobu budowlanego, powszechnie oczekiwany w określonym 
referencyjnym układzie warunków rzeczywistego użytkowania, który to okres 
użytkowania może stanowić podstawę do oszacowania okresu użytkowania w innych 
warunkach rzeczywistego użytkowania. 

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

Ponowne użycie 
Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów oznacza jakikolwiek proces, w wyniku 
którego produkty lub składniki niebędące odpadami są wykorzystywane ponownie do 
tego samego celu, do którego były przeznaczone. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Budowa i użytkowanie budynków w UE pochłania około połowy wszystkich wydobywanych materiałów1. W 
miarę poprawy efektywności energetycznej budynków wbudowany wpływ materiałów (np. CO2) oraz koszt 
materiałów stają się coraz bardziej znaczące w całym cyklu życia budynku.  

Zebrane informacje o wskaźniku 2.1 stanowią podstawę oceny szeregu innych wskaźników systemu Level(s) 
(zwłaszcza 1.2, 2.2 oraz wszelkich analiz ocen cyklu życia (LCA) lub kosztów całego cyklu życia (LCC)). Wskaźnik 
ten, wraz ze wskaźnikiem 1.1, ma zasadnicze znaczenie dla zachęcania do lepszego projektowania budynków, w 
którego ramach zestawia się wykorzystanie zasobów z potrzebami i funkcjami budynku2. 

Wskaźnik 2.1 daje możliwość:  

 przekształcenia przedmiaru robót (BoQ) w zestawienie podstawowych materiałów (BoM), które jest 
zgodne z wymogami w zakresie sprawozdawczości na temat odpadów z budowy i rozbiórki (powiązanie 
ze wskaźnikiem 2.2);  

 uwzględnienia elementów kosztowych dla każdego zakupionego materiału/produktu (powiązanie z 
kosztem całego cyklu życia we wskaźniku 6.1) oraz  

 przypisania określonych cyklów życia każdego zakupionego elementu budynku/materiału w stosunku 
do planowanego okresu trwałości budynku (powiązanie ze wskaźnikami 1.2 i 6.1). 

W przypadku przeprowadzenia analizy śladu węglowego lub LCA budynku, dane wprowadzone dla BoQ można 
powiązać z danymi deklaracji środowiskowej produktu lub z odpowiednimi analizami zbioru wejść i wyjść 
(powiązanie ze wskaźnikiem 1.2 lub LCA).  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Poziomy 2 i 3 tego wskaźnika służą do oszacowania i pomiaru masy wyrobów i materiałów budowlanych 

potrzebnych do ukończenia poszczególnych części budynku (przy czym wszystkie te części są pogrupowane 

według powłoki, trzonu lub aspektów zewnętrznych budynku). Dla każdej pozycji masa jest zdezagregowana na 

różne frakcje materiałowe (beton/cegła/płytki, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, mieszanki bitumiczne, 

metale, materiały izolacyjne, gips, zmieszane i sprzęt elektryczny i elektroniczny3). W przypadku wprowadzenia 

opcjonalnych danych dotyczących kosztów, przeprowadzony zostanie pomiar kosztu każdej pozycji. W 

przypadku wprowadzenia opcjonalnych okresów użytkowania dla każdej pozycji, możliwe będzie 

przeprowadzenie pomiaru masy i kosztów materiałów w okresie trwałości budynku, przy założeniu wymiany na 

identyczne materiały.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 2.1 

1. Projekt koncepcyjny (wybór formy 
budynku oraz głównych materiałów, 
elementów i metod budowlanych)  

 W przypadku projektu koncepcyjnego podaje się informacje mające skłonić 
do dyskusji i podejmowania decyzji dotyczących aspektów przedsięwzięcia, 
które bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na wybór konstrukcji budynku i 
podstawowe materiały do wykorzystania w powłoce i trzonie budynku. 

2. Szczegółowy projekt i budowa (w 
oparciu o rysunki i oszacowania)  

 Na etapach szczegółowego projektu i budowy szacunki dotyczące BoQ 
można zestawić w wykazie według formularza Excel systemu Level(s). 

3. Etap powykonawczy i warunki 
rzeczywistego użytkowania (na 
podstawie faktur i dokumentacji 
budowy) 

 Ślad materiałowy budynku w stanie powykonawczym można obliczyć, 
sporządzając rzeczywisty przedmiar robót. Wszelką wymianę komponentów 
budowlanych (ponieważ ich okres użytkowania dobiegł końca lub z innych 
powodów) można odnotować w ramach monitorowania efektywności 
rzeczywistego użytkowania. 

                                                           
1 COM(2011) 571 final. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy. 
2 COM(2014) 445 final. Możliwości efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze budownictwa. 
3 Sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
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Jednostka miary 

Dane podaje się w tonach i % masy całkowitej wraz z dodatkowymi podziałami na:  

 rodzaj materiału (tj. beton, drewno, metale itp.); oraz  

 aspekt budynku (tj. powłoka, trzon lub aspekt zewnętrzny).  

W przypadku wprowadzania opcjonalnych danych dotyczących kosztów, odnotowuje się je w jednostkach 

tysiąca euro (‘000 EUR) i ogólnie dzieli na powłokę, trzon i zewnętrzne aspekty budynku. Aby umożliwić lepszą 

porównywalność, dane dotyczące kosztów normalizuje się również do EUR/t i EUR/m2. Te same jednostki mają 

zastosowanie niezależnie od tego, czy BoQ odnosi się wyłącznie do budowy, czy do czasu trwania 

przewidywanego okresu trwałości budynku (tj. z uwzględnieniem planowanych napraw i wymiany). 

Granice systemu  

W kontekście etapów cyklu życia modułów A–D określonych w normie EN 15978 wskaźnik zasadniczo dotyczy 
etapu A5 (budowa i montaż) cyklu życia budynku. Wybór i ilość materiałów mają jednak duży wpływ na etapy 
A1–A3 (produkt) i A4 (transport) ze względu na skutki związane z ich produkcją i transportem na miejsce budowy. 
Jeśli okresy użytkowania różnych elementów budynku i materiałów budowlanych są uwzględniane w 
„przedmiarze robót w całym okresie trwałości”, skutki modułu B (etap użytkowania) stają się istotne także dla 
wszelkich zakupionych materiałów do wymiany, a skutki modułu C (koniec okresu eksploatacji) – dla materiałów 
unieszkodliwianych. 

Zakres 

Zakres obejmuje dane dla wszystkich wyrobów i materiałów budowlanych, które są kupowane na potrzeby 

budowy lub renowacji budynku. Związek między danym wejściowymi dla wskaźnika 2.1 i dla innych wskaźników 

przedstawiono poniżej. 

 

Rysunek 2. Przedstawienie danych wejściowych i wyjściowych dotyczących wskaźnika 2.1 oraz potencjalnego związku z BIM 

Jeżeli zostaną prawidłowo wypełnione, dane ze wskaźnika 2.1 będą nadawały się do wykorzystania jako 

podstawa do dokonania szacunków dotyczących odpadów z budowy (CW) przedsięwzięcia budowlanego 

(istotnych dla wskaźnika 2.2), dostarczą informacji o kosztach materiałów dla wskaźnika 6.1 (koszty cyklu życia) 

i zapewnią podstawę do przeprowadzenia oceny cyklu życia (LCA) lub śladu węglowego (CF) zgodnie ze 

wskaźnikiem 1.2. 

Warto zauważyć, że BIM (model informacji dotyczących budynku) również jest w stanie utworzyć te same 

powiązania co formularz systemu Level(s) dla wskaźnika 2.1 (i nie tylko). W przypadkach gdy użytkownicy stosują 
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już BIM, bardziej odpowiednie dla nich może być dalsze korzystanie z oprogramowania BIM do opracowywania 

danych i operowania nimi w odniesieniu do BoQ, BoM i powiązanych kosztów oraz szacunków dotyczących 

okresu użytkowania. 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Podstawą obliczenia stosowanego dla poziomu 2 i 3 jest formularz sprawozdawczości systemu Level(s) dla BoQ 
bazujący na arkuszu Excel. Dane w zielonych komórkach muszą zostać wprowadzone, a dane w żółtych 
komórkach są opcjonalne. W sytuacjach, w których użytkownik zamierza oszacować ilość odpadów z budowy, 
musi określić procentowy podział masy na jedną z 10 frakcji materiałów zgodnych ze wskaźnikiem 2.2 (odpady z 
budowy i rozbiórki, CDW).  

Formularz Excel po prostu dodaje/mnoży liczby i umożliwia ich automatyczne odnotowanie (w czerwonych 
komórkach) i znormalizowanie (czerwone komórki) w sposób zgodny z formatem sprawozdawczości systemu 
Level(s).  

Użytkownikowi zaleca się, aby uwzględniając opcjonalne dane dotyczące okresu użytkowania dla każdej pozycji 
w BoQ, postępował zgodnie z zasadami przedstawionymi w sekcji 9.3.3 normy EN 15978, normą ISO 15686-8, 
narzędziami takimi jak BCIS, DGNB czy ETool, szczegółowymi normami dla konkretnych elementów (np. normą 
EN 15459 dotyczącą systemów ogrzewania) oraz wiedzą fachową zdobytą dzięki doświadczeniu z takimi 
elementami w podobnych budynkach i okolicznościach. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1  

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom 1 koncentruje się na uświadomieniu czytelnikowi 6 bardzo istotnych aspektów optymalizacji 
zużycia materiałów i wyrobów budowlanych, niezależnie od tego, czy zamierza on sporządzić BoQ na 
poziomie 2 lub 3. Użytkownicy systemu Level(s) powinni następnie krótko opisać, w jaki sposób te 
aspekty zostały uwzględnione (lub nie) podczas dyskusji i podejmowania decyzji na etapie projektu 
koncepcyjnego w tabeli podsumowującej.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 19). 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektu materiałooszczędnego w punkcie L1.4 
oraz z opisami podstawowymi zawartymi w wytycznych technicznych dla poziomu 1.  

2. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektu materiałooszczędnego mogą być wprowadzone do procesu projektowania.  

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać wszelkie uwzględnione koncepcje 
projektu materiałooszczędnego, wykorzystując format sprawozdawczości L1 (zob. L1.5).  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie projektu koncepcyjnego głównymi podmiotami są: architekt koncepcyjny, właściciel budynku 
oraz właściwy organ budowlany, który udziela pozwolenia na prace budowlane lub renowacyjne.  

Na późniejszym etapie przedsięwzięcia konieczna będzie konsultacja z kosztorysantem (najlepiej 
niezależnym od wykonawcy), wykonawcą i dostawcami elementów i materiałów budowlanych, aby 
lepiej zrozumieć, jakie ilości będą musiały zostać zakupione, oraz potencjalny okres użytkowania 
każdego elementu/materiału. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

1. Uwzględnienie formy 
budynku w odniesieniu do 
naturalnej efektywności 
materiałowej konstrukcji. 

Zawsze w ramach specyfikacji klienta i ograniczeń projektowych; stosownym 
przykładem dotyczącym osiedli mieszkaniowych byłby wybór między blokami 
mieszkalnymi, domami w zabudowie szeregowej i domami wolnostojącymi. W 
przypadku mieszkań występują naturalne oszczędności materiałowe ze względu 
na wspólny dach i wspólne elementy konstrukcyjne, ale słupy konstrukcyjne 
będą większe i zajmą większą część powierzchni podłogi. Domy w zabudowie 
szeregowej wykazują naturalne oszczędności materiałowe w porównaniu z 
domami w zabudowie bliźniaczej lub domami wolnostojącymi, ponieważ mają 
wspólne ściany. 

Jeżeli chodzi o budynki biurowe, wyższe konstrukcje zasadniczo mają takie same 
nieodłączne skutki co wyższe bloki mieszkalne, ale w przypadku osiągania 
bardzo wysokich konstrukcji, np. >30 pięter w konstrukcjach stalowych, 
dodatkowy materiał na zapewnienie wytrzymałości poprzecznej staje się 
bardziej dominujący w stosunku do całkowitej masy konstrukcyjnej. 

2. W przypadku danego 
projektu konstrukcyjnego 
należy rozważyć zakres 
optymalizacji wydajności 
materiałowej. 

W ramach ograniczeń wyznaczonych przez współczynniki bezpieczeństwa 
Eurocode i miejsce budowy (np. obciążenia wiatrem, aktywność sejsmiczna itp.) 
należy rozważyć potencjał optymalizacji nośności obliczeniowej belek, słupów i 
płyt podłogowych w celu zaspokojenia potrzeb klienta.  

3. Rozważenie 
potencjalnych 
kompromisów i korzyści 

Starania na rzecz ograniczenia śladu materiałowego w przypadku danego 
projektu budynku mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na 
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Koncepcja projektu na 
poziomie 1 

Krótki opis 

wynikających z 
materiałooszczędnych 
wariantów projektowych. 

takie aspekty jak inercja cieplna, hałas, nasłonecznienie, oświetlenie światłem 
dziennym, szybkość budowy, koszt i ogólny ślad węglowy.  

4. Trwałe i nadające się do 
naprawy komponenty i 
systemy budowlane. 

Okresy użytkowania wszystkich komponentów i systemów budowlanych należy 
rozważyć w kontekście szacunkowego okresu trwałości budynku. W stosownych 
przypadkach należy rozważyć bardziej trwałe opcje. Należy również rozważyć 
właściwości projektu, które maksymalizują łatwość dostępu do komponentów 
budowlanych, ich naprawy, demontażu lub usunięcia (np. przy minimalnym 
uszkodzeniu materiałów wyposażenia). 

5. Optymalne wykorzystanie 
materiałów wyposażenia. 

W miarę możliwości należy uzyskać specyfikacje użytkownika w zakresie 
materiałów wyposażenia przed zakończeniem etapu budowy, aby uniknąć 
stosowania domyślnych materiałów wyposażenia, które później zostaną 
wyrzucone. 

Należy rozważyć łatwość demontażu materiałów wyposażenia w odniesieniu do 
ewentualnego ich ponownego użycia w innych budynkach.  

6. Wprowadzenie 
materiałów pochodzących z 
recyklingu. 

Specyfikacja prefabrykowanych wyrobów i materiałów budowlanych z 
zawartością materiałów z recyklingu lub wprowadzenie kruszyw pochodzących 
z recyklingu do gotowych mieszanek wylewek betonowych na miejscu budowy. 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Materiałooszczędna 
koncepcja projektu 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Uwzględnienie 
formy budynku w 
odniesieniu do 
naturalnej 
efektywności 
materiałowej 
konstrukcji. 

Tak 

Osiedle mieszkaniowe ma pozwolenie na budowę do 200 
jednostek mieszkalnych o wysokości nie większej niż 40 m nad 
ziemią. Przewidziano budowę wysokiej klasy domów 
wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej oraz bardziej 
ekonomicznych domów w zabudowie szeregowej oraz 
mieszkań. Zaplanowano budowę wysokiego odsetka domów w 
zabudowie szeregowej, co zapewni znaczne oszczędności 
materiałowe dzięki wspólnym ścianom bocznym. Mieszkania 
zostaną zbudowane na pięciu kondygnacjach w budynku z 
parkingiem podziemnym, co zwiększy wykorzystanie m3 
betonu konstrukcyjnego na m2 powierzchni mieszkalnej.  

Wysokość od podłogi do sufitu zmniejszono z początkowych 3 
m do 2,7 m, co ogranicza tym samym ilości potrzebnych 
materiałów ściennych. 

2. W przypadku 
danego projektu 
konstrukcyjnego należy 
rozważyć zakres 
optymalizacji 
wydajności 
materiałowej. 

Tak 

W odniesieniu do betonowych płyt stropowych wybrano 
bardziej materiałooszczędne rozwiązanie polegające na 
zastosowaniu sprężonych płyt z pustą przestrzenią, które 
spełniają wymogi w zakresie nośności, ale są lżejsze. W 
przypadku tego rozwiązania zawartość betonu w samej płycie 
jest niższa i pozwala na zastosowanie mniejszych kolumn i 
fundamentów.  

3. Rozważenie 
potencjalnych 
kompromisów i 
korzyści wynikających z 
materiałooszczędnych 
wariantów 
projektowych. 

Tak 

Chociaż sprężone płyty z pustą przestrzenią zapewniają 25% 
oszczędności materiałowych wyrażonych w tonach betonu, 
całkowita ilość cementu użytego w płycie była w rzeczywistości 
w przypadku lżejszej płyty o 5% wyższa. Wszelkie przecinanie 
płyty w związku z przyszłymi renowacjami będzie bardziej 
skomplikowane.  

Zmniejszenie odległości od podłogi do sufitu o 10% obniży 
zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia, ale może 
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Materiałooszczędna 
koncepcja projektu 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

doprowadzić do większego ryzyka przegrzania i gorszego 
postrzegania jakości powietrza wewnątrz budynku. 

4. Trwałe i nadające się 
do naprawy 
komponenty i systemy 
budowlane. 

Tak 

Należy zapewnić dostęp do instalacji wewnętrznych (instalacja 
elektryczna, linia telefoniczna, woda pitna, szara woda, ścieki, 
orurowanie kaloryferów) poprzez możliwe do usunięcia panele 
podłogowe i ścienne. 

5. Optymalne 
wykorzystanie 
materiałów 
wyposażenia. 

Tak 

Klienci będą mieli do wyboru szereg standardowych materiałów 
wyposażenia stanowiących część kosztów. Ewentualnie mogą 
oni zdecydować się na brak materiałów wyposażenia i 
zaoszczędzić 3 000 EUR z ceny zakupu.  

6. Wprowadzenie 
materiałów 
pochodzących z 
recyklingu. 

Tak 

Zagregowana zawartość materiałów z recyklingu w betonie 
konstrukcyjnym będzie wynosić 20%. Stal zbrojeniowa będzie 
pochodziła z recyklingu w co najmniej 98%, a zawartość 
materiałów z recyklingu w drewnopochodnych laminowanych 
podłogach wyniesie przynajmniej 30%.  
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Przeznaczeniem poziomu 2 jest zapewnienie użytkownikom możliwości oszacowania BoQ na etapie 
projektowania. Przybliżone szacunki będą wymagane na wczesnych etapach projektowania w celu 
zapewnienia przestrzegania limitów budżetowych.  

Narzędzie do wstawiania danych BoQ i zarządzania nimi zapewnia formularz inwentaryzacji systemu 
Level(s) dla BoQ. Ponadto, dzięki wprowadzeniu opcjonalnych danych dotyczących kosztów i okresów 
użytkowania, formularz dla BoQ może wygenerować dane wyjściowe przydatne w przypadku innych 
wskaźników systemu Level(s).  

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 25). 

Przy szacowaniu BoQ dla przedsięwzięcia należy postępować zgodnie z następującymi krokami 1–4: 

1. Określenie specyfikacji technicznych i rozkładu budynku. Na przykład projekt konstrukcyjny, 
plany piętra, wymagana nośność itp. 

2. Pobranie formularza systemu Level(s) dla BoQ. 

3. Odbycie konsultacji z inżynierem budownictwa i kosztorysantem w celu sporządzenia 
wstępnego BoQ dotyczącego powłoki budynku zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w 
formularzu systemu Level(s) dla BoQ. Jeżeli dostępne są wystarczające informacje, należy 
wprowadzić również szacunki odnoszące się do trzonu i elementów zewnętrznych. 

4. W miarę udostępniania bardziej szczegółowych informacji należy doprecyzować pozycje w 
formularzu dla BoQ. 

5. Krok opcjonalny: w przypadku prowadzenia sprawozdawczości również w zakresie 
szacunkowych odpadów z budowy (CW) w ramach wskaźnika 2.2, należy skorzystać z 
formularza systemu Level(s) dla BoQ bazującego na arkuszu Excel, aby przekształcić BoQ w 
BoM i dokonać uproszczonego szacunku dotyczącego odpadów z budowy w arkuszu „BoM (w 
odniesieniu do budowy)”. Ewentualnie, aby uzyskać bardziej szczegółowe oszacowanie, część 
danych BoQ można bezpośrednio zaimportować do formularza wskaźnika 2.2. 

6. Krok opcjonalny: w przypadku prowadzenia sprawozdawczości również w ramach wskaźnika 
6.1 należy wprowadzić szacunkowe okresy użytkowania dla każdej pozycji BoQ i wykorzystać 
dane wyjściowe BoM (dla okresu trwałości) jako podstawę do oszacowania kosztu wyrobów i 
materiałów budowlanych.  

7. Krok opcjonalny: w przypadku prowadzenia sprawozdawczości również w ramach wskaźnika 
1.2 lub przeprowadzania LCA, należy wprowadzić szacunkowe okresy użytkowania dla każdej 
pozycji BoQ i wykorzystać arkusz „Dane wyjściowe BoM (dla okresu trwałości)” jako podstawę 
do oszacowania emisji dwutlenku węgla lub innych wpływów cyklu życia powodowanych przez 
wyroby i materiały budowlane w całym okresie użytkowania budynku.  

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s); 

 formularz systemu Level(s) dla BoQ bazujący na arkuszu Excel (lub oprogramowanie BIM) do 
sporządzenia BoQ; 

 stosowna dokumentacja budowlana i obliczenia projektowe odnoszące się do materiałów i 
wymiarów; 

 (opcjonalnie) założenia dotyczące podziału wyrobów i materiałów budowlanych na różne 
frakcje materiałów, koszty jednostkowe i szacowany okres użytkowania. 
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L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

W realizację kroku 1 należy zaangażować architekta, właściciela budynku, organ ds. zagospodarowania 
przestrzennego i inżyniera budownictwa. Inżynier budownictwa i kosztorysant powinni zostać w 
znacznym stopniu zaangażowani w przeprowadzanie kroku 2. Krok 3 i 4 będzie wymagał konsultacji 
inżyniera budownictwa i kosztorysanta z dostawcami wyrobów i materiałów budowlanych. Podczas 
realizacji opcjonalnego kroku 5 konieczna będzie współpraca z właściwą osobą lub zespołem 
odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami (osobą gospodarującą odpadami). Ponadto w 
przypadku opcjonalnego kroku 6 i 7 stanowczo zaleca się uzyskanie dodatkowych danych wejściowych 
od architekta i dostawców.  

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Ujednolicenie wyników według m2 pomaga zapewnić porównywalność między różnymi projektami, a 
nawet między różnymi budynkami. Dane na temat kosztów nie powinny obejmować kosztów pracy, 
ponieważ mogą się one znacząco różnić w zależności od państwa i oszacowanie ich jest zdecydowanie 
bardziej złożone w porównaniu z materiałami.  

Porównanie przedsięwzięć wyłącznie pod względem materiałów powłoki, które muszą być dokładnie 
znane dla wszystkich budynków w projekcie powykonawczym, zapewnia dokładniejsze porównanie 
między budynkami, które mogą mieć zupełnie inny trzon i odmienne elementy zewnętrzne. Aby lepiej 
zrozumieć, co oznacza powłoka, trzon i elementy zewnętrzne, zob. Tabela 2 w sekcji zawierającej 
wytyczne. 

L2.6. Dalsze działania  

Kroki opcjonalne 5, 6 i 7 dostarczają przykładów, co można jeszcze zrobić z danymi BoQ ze wskaźnika 
2.1. Wykorzystuje się w nich dane BoQ jako podstawę do oszacowania odpowiednio odpadów z 
budowy, kosztów cyklu życia oraz emisji dwutlenku węgla/innych wpływów LCA. Szczegółowe 
informacje na temat tego, jak to zrobić, znajdują się w dalszych częściach wytycznych (zob. str. 27 i 
nast.). 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny  

Podstawowe dane wyjściowe dotyczące BoQ obejmują:  

 całkowitą ilość użytych materiałów (w tonach i według podziału procentowego dla dziesięciu 
zdefiniowanych frakcji materiałowych); 

 ilość użytych materiałów w podziale na aspekty budynku (w tonach i według podziału 
procentowego dla powłoki i trzonu budynku oraz elementów zewnętrznych); 

 koszt użytych materiałów w podziale na aspekty budynku (w EUR i według podziału 
procentowego dla powłoki i trzonu budynku oraz elementów zewnętrznych); 

 znormalizowany materiał całkowity (w kg/m2); oraz 

 znormalizowany koszt całkowity (w EUR/m2). 

Dane wyjściowe, które są automatycznie generowane w formularzu Excel Level(s), pokazano na 
poniższym zrzucie ekranu.  
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Rysunek 3. Format sprawozdawczości w odniesieniu do pkt 2.1 Przedmiar robót, materiałów i trwałości 

Jedyne dane, które należy wprowadzić, to całkowita powierzchnia użytkowa w zielonej komórce w 
prawym górnym rogu. Powinna to być ta sama liczba co w opisie budynku. Wszystkie liczby w 
czerwonych komórkach są generowane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do 
komórek zielonych i żółtych w arkuszu danych wejściowych. 

Powyższy zrzut ekranu dotyczy danych wyjściowych dotyczących materiałów zużytych w trakcie całego 
okresu trwałości budynku (tj. uwzględniających wymianę materiałów na etapie użytkowania). 
Dokładnie taki sam format sprawozdawczości jest również tworzony w oddzielnym arkuszu, który 
uwzględnia tylko materiały wykorzystane podczas budowy. To, który arkusz zostanie użyty, zależy od 
celów użytkownika. 
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Podczas gdy poziom 2 koncentruje się na czysto szacunkowym BoQ, poziom 3 opiera się na 
rzeczywistych ofertach cenowych i zakupach, gdzie dane BoQ są rejestrowane i zapisywane w miarę 
zamawiania i dostarczania na miejsce materiałów i produktów. Scentralizowany zapis zakupów będzie 
pomocny w śledzeniu wydatków zgodnie z budżetami i harmonogramami przedsięwzięcia. Formularz 
inwentaryzacji systemu Level(s) dla BoQ zapewnia narzędzie do wstawiania danych BoQ i zarządzania 
nimi, nie tylko w odniesieniu do rzeczywistych zakupów, ale także w odniesieniu do innych otrzymanych 
ofert cenowych – w celu ułatwienia porównania. Jeżeli zdefiniowany zakres jest taki sam (tj. 
powłoka/trzon/elementy zewnętrzne), sprawozdawczość na poziomie 3 umożliwia bezpośrednie 
porównanie z szacunkami na poziomie 2.  

L3.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 3 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 35). 

Przy gromadzeniu faktycznych danych dotyczących BoQ dla przedsięwzięcia należy postępować zgodnie 
z następującymi krokami 1–4: 

1. Należy pobrać formularz systemu Level(s) dla BoQ (te same arkusze stosuje się zarówno dla 
poziomu 2, jak i 3). 

2. Przy korzystaniu z szacunków na poziomie 2 lub z innych źródeł jako podstawy należy 
zgromadzić uzyskane oferty cenowe dotyczące BoQ. Jeżeli jest to możliwe, należy uzyskać 
oferty cenowe od 3 różnych dostawców.  

3. (opcjonalnie) Wypełnij arkusz „Oferty cenowe” w formularzu systemu Level(s) BoQ dla BoQ.  

4. Należy bezpośrednio wstawić lub skopiować dane zakupionego materiału do arkusza „Dane 
wejściowe BoQ”.  

5. (opcjonalnie) W przypadku prowadzenia sprawozdawczości w ramach wskaźnika 6.1 należy 
wprowadzić szacunkowe okresy użytkowania dla każdej pozycji BoQ i wykorzystać arkusz 
„Dane wyjściowe BoM (dla okresu trwałości)” jako podstawę do obliczenia kosztu wyrobów i 
materiałów budowlanych.  

6. (opcjonalnie) W przypadku prowadzenia sprawozdawczości w ramach wskaźnika 1.2 lub 
przeprowadzania LCA, należy wprowadzić szacunkowe okresy użytkowania dla każdej pozycji 
BoQ i wykorzystać arkusz „Dane wyjściowe BoM (dla okresu trwałości)” jako podstawę do 
obliczenia emisji dwutlenku węgla lub innych wpływów cyklu życia zawartych w wyrobach i 
materiałach budowlanych w całym okresie trwałości budynku.  

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 dokumentacja na temat przesyłanych przez dostawców ofert cenowych wraz ze szczegółami 
technicznymi danego wyrobu lub materiału budowlanego; 

 dowody zakupu i faktury za wyroby i materiały budowlane faktycznie dostarczone na miejsce; 

 formularz systemu Level(s) dla BoQ (lub oprogramowanie BIM); 

 opcjonalnie i wyłącznie w przypadku podjęcia dalszych działań, dostęp do oprogramowania do 
obliczania śladu węglowego lub LCA. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Kosztorysant i kierownik projektu są odpowiedzialni za uzgodnienie informacji, które należy 
przedstawić w kroku 1, a także należy ich zaangażować wraz z wykonawcą w działania przedstawione 
w krokach 2, 3 i 4. W przypadku przyjęcia opcjonalnych podejść z kroków 5 i 6 należy bezpośrednio 
zaangażować producentów, dostawców i innych odpowiednich ekspertów lub skonsultować się z nimi.  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 
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Ze względu na identyczny format sprawozdawczości możliwe jest bezpośrednie porównanie szacunków 
na poziomie 2 i faktycznych danych na poziomie 3. W przypadku każdego porównania poziomu 2 i 
poziomu 3 ważne jest, aby zakres BoQ również był porównywalny oraz aby zakres kosztów dla każdej 
pozycji BoQ był taki sam (tj. tylko koszty materiałów? Czy również koszty dostawy na miejsce? Czy 
również koszty instalacji? itp.).  

L3.6. Dalsze działania  

Kroki opcjonalne 3, 5 i 6 dostarczają przykładów, co można jeszcze zrobić z danymi BoQ ze wskaźnika 
2.1. Krok 3 pokazuje, że oferty cenowe mogłyby być rejestrowane i przechowywane jako część cennych, 
szczególnie chronionych informacji handlowych, które pomogłyby przedsiębiorstwu sporządzać 
dokładniejsze szacunki kosztów w przyszłości oraz monitorować poszczególnych dostawców, z którymi 
przedsiębiorstwo się kontaktowało. 

W krokach 5 i 6 wykorzystuje się dane BoQ jako podstawę do oszacowania odpowiednio kosztów cyklu 
życia oraz emisji dwutlenku węgla/innych wpływów LCA. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to 
zrobić, znajdują się w dalszych częściach wytycznych (zob. str. 27). 

L3.7. Format zgłaszania wyników oceny  

Podstawowe dane wyjściowe dotyczące BoQ obejmują:  

 całkowitą ilość użytych materiałów (w tonach i według podziału procentowego dla dziesięciu 
zdefiniowanych frakcji materiałowych); 

 ilość użytych materiałów w podziale na aspekty budynku (w tonach i według podziału 
procentowego dla powłoki i trzonu budynku oraz elementów zewnętrznych); 

 znormalizowany materiał całkowity (w kg/m2); oraz 

 opcjonalnie koszt użytych materiałów w podziale na aspekty budynku (w EUR i według 
podziału procentowego dla powłoki i trzonu budynku oraz elementów zewnętrznych); 

 opcjonalnie znormalizowany koszt całkowity (w EUR/m2). 

Dane wyjściowe, jak również sam format sprawozdawczości, są takie same, jak te określone dla 
poziomu 2. Aby zobaczyć zrzut ekranu przedstawiający format sprawozdawczości, należy zapoznać się 
z sekcją L2.7 instrukcji dla poziomu 2. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

Dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczą trzech kluczowych pojęć wprowadzonych na liście 
kontrolnej koncepcji projektu na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji projektu 1: uwzględnienie formy budynku w odniesieniu 
do naturalnej efektywności materiałowej konstrukcji; 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji projektu 2: optymalizacja wydajności materiałowej dla 
danej formy budynku; 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji projektu 3: potencjalne kompromisy i korzyści wynikające 
z materiałooszczędnych wariantów projektowych. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Uwzględnienie formy budynku w odniesieniu do 
naturalnej efektywności materiałowej konstrukcji. 

Form budynków zasadniczo nie projektuje się z uwzględnieniem optymalizacji BoQ. Ze względu na 
dominujący wpływ konstrukcji budynku i innych elementów powłoki na całkowitą masę 
wykorzystanych materiałów, forma budynku ma nieodłączny wpływ na BoQ.  

W przypadku budynków mieszkalnych Nemry i in. (2008)4 oraz Cuéllar-Franca i Azapagic (2012)5 
stwierdzili, że budynki wielorodzinne (w zabudowie bliźniaczej i szeregowej) oraz wysokie budynki 
mieszkalne są zazwyczaj bardziej energo- i materiałooszczędne w porównaniu z budynkami 
jednorodzinnymi. Ponadto wniosek ten popierają Norman i in. (2006)6, którzy przeanalizowali budowę 
i użytkowanie budynków oraz związany z tym transport za pomocą ekonomicznego modelu LCA 
przepływów międzygałęziowych, a także Steemers (2003) 7, który określił potencjał optymalizacji 
efektywności energetycznej budynków poprzez zwiększenie gęstości zabudowy mieszkalnej do 200 
budynków na hektar (0,01 km2).  

Przedstawione poniżej porównanie obejmuje co najmniej 80 % masy materiałów i wyraźnie ilustruje 
pozytywną korelację między zwartą formą, utratą ciepła przez przegrody zewnętrzne budynków i masą 
materiałów.  

Tabela 1. Porównanie intensywności materiałowej trzech form budynków mieszkalnych (Cuéllar-Franca i 
Azapagic) 

Kluczowe zmienne Dom wolnostojący Dom w zabudowie 
bliźniaczej 

Dom w zabudowie 
szeregowej 

Założenia LCA 

Wielkość gospodarstwa 
domowego (liczba osób) 

2,3 2,3 2,3 

Sypialnie 4 3 2 

Powierzchnia użytkowa (w 
m2) 

130 90 60 

Utrata ciepła przez 
przegrody zewnętrzne (w 

W/K) 

220 170 120 

Materiały budowlane (w kg) 

Cegła    

                                                           
4 Nemry i in. (2008) Environmental improvement potentials of residential buildings (IMPRO-Buildings) [Potencjał poprawy stanu 
środowiska w budynkach mieszkalnych], JRC IPTS, Komisja Europejska. 
5 Cuéllar-Franca. R.M. i Azapagic A., Environmental impacts of the UK residential sector: Life cycle assessment of houses [Wpływ 
brytyjskiego sektora mieszkaniowego na środowisko: ocena cyklu życia domów], Building and Environment 54 (2012) s. 86–99 
6 Norman. J, MacLean. H, i Kennedy C., Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and 

Greenhouse Gas Emissions [Porównanie wysokiej i niskiej intensywności zabudowy: analiza pełnego cyklu życia pod kątem 
zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych], Journal of Urban Planning and Development, marzec 2006 r., t. 132, nr 1: s. 10–21 
7 Steemers. K, Energy and the city, density, buildings and transport, Energy and Buildings 35 (2003) 3–14 
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- Ściana wewnętrzna 
- Ściana zewnętrzna 
- Inne 

22 302 
43 828 
16 144 

19 199 
31 747 
13 362 

9 809 
20 193 
10 956 

Zaprawa cementowa 11 662 8 447 5 373 

Beton 
- Blok (napowietrzany) 
- Płyta 
- Inne 

 
14 577 
19 615 
15 600 

 
10 559 
16 157 
10 824 

 
6 716 

13 094 
7 200 

Całkowita ilość materiału 
(w kg) 

143 728 110 295 73 341 

Autorzy sprawdzili również te same przykłady pod kątem kompromisów w zakresie wbudowanego 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku (w okresie 50 lat). Łączne wartości 
współczynnika globalnego ocieplenia były niższe w odniesieniu do materiałów, energii i transportu w 
bardziej materiałooszczędnych formach.  

Porównując ślady materiałów konstrukcyjnych dla 41 budynków mieszkalnych i 29 budynków 
biurowych, De Wolf i in. (2015)8 stwierdzili, że konkretne ilości materiałów konstrukcyjnych były o wiele 
bardziej zróżnicowane w budynkach mieszkalnych (rozstęp ćwiartkowy wahał się od około 350 do 1350 
kg/m2) niż w budynkach biurowych (rozstęp ćwiartkowy od około 400 do 700 kg/m2). Na tej podstawie 
można stwierdzić, że zakres możliwej optymalizacji wydajności materiałów konstrukcyjnych w 
konstrukcjach budowlanych jest większy w budynkach mieszkalnych niż w budynkach biurowych. 

De Wolf i in. (2015) przeanalizowali również wpływ takich czynników jak wielkość i wysokość budynku 
na masę materiałów konstrukcyjnych na m2 powierzchni użytkowej. Im wyższe budynki, tym w 
konstrukcji potrzeba więcej stali, co zilustrowano na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 4. Ogólna zależność między określoną ilością stali konstrukcyjnej a wysokością budynku (liczba pięter) 

Z powyższego rysunku jasno wynika, że ilość stali wykorzystywanej w szkielecie stropu pozostaje stała 
w kg/m2, ale względna ilość stali w słupach i ścianach stężających (kg) wzrasta szybciej niż powierzchnia 
użytkowa (m2) wraz z wysokością budynku. Od około 30 pięter wzwyż ilość stali konstrukcyjnej 
potrzebna do wytrzymania bocznych obciążeń wiatrem znacznie wzrasta. 

Dalsza analiza danych zebranych przez De Wolfa pokazuje związek pomiędzy ilością materiałów 
konstrukcyjnych, wbudowaną emisją dwutlenku węgla a wysokością budynku. 

                                                           
8 De Wolf C., Yang F., Cox D., Charlson A., Hattan AS., Ochsendorf J., 2015. Material quantities and embodied carbon dioxide in 
structures [Ilości materiałów i wbudowana emisja dwutlenku węgla w konstrukcjach budynków], ICE Proceedings, sierpień. 
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Rysunek 5. Zależności pomiędzy wysokością budynku, ekwiwalentami wbudowanej emisji CO2 i ilościami 
materiałów konstrukcyjnych 

Wydaje się, że istnieje pewien stopień korelacji między ilościami materiałów konstrukcyjnych (SMQ) a 
wbudowaną emisją dwutlenku węgla, zarówno dla całej grupy danych, jak i dla poszczególnych kategorii 
wysokości budynków. Dane nie wykazują jednak wyraźnego związku między wyższymi budynkami o 
większych ilościach materiałów konstrukcyjnych, przynajmniej w przypadku budynków o więcej niż 5 
piętrach. 

Jeden z głównych wniosków płynących z literatury brzmi, że lepiej jest poprawić efektywność 
materiałową w danym przypadku, niż wybrać jedną konkretną formę budynku lub jeden konkretny 
projekt konstrukcyjny. Wynika to po części z faktu, że ulepszenia można wprowadzić w przypadku 
wszystkich rozmiarów i form budynków. Wniosek ten jest poparty analizą przeprowadzoną przez Arup 
(Kaethner i Burridge, 2012)9.  

De Wolf (2015) sugeruje ponadto, że wskaźniki dotyczące materiałów i ekwiwalentu wbudowanej emisji 
CO2 można stosować jako narzędzia zachęcające do lepszego projektowania budynków, gdy są 
porównywane z innymi budynkami o podobnej powierzchni użytkowej, wielkości lub wysokości.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2 – optymalizacja wydajności materiałowej dla danej formy 
budynku 

Ogólnie rzecz biorąc, zastosowanie metod opartych na Eurokodach do projektu konstrukcyjnego oraz 
wytycznych klienta będzie decydować o tolerancji projektu konstrukcyjnego budynku wielopiętrowego.  

Istnieje jednak prawdopodobieństwo częstego zawyżania przez inżynierów budownictwa specyfikacji 
konstrukcji i gatunków konstrukcji materiałowych, podczas gdy przy bardziej szczegółowych 
obliczeniach projektowych można oszczędzić znaczną ilość materiałów konstrukcyjnych bez 
ograniczania wymagań w zakresie projektowania i funkcjonalności.  

W przypadku konstrukcji betonowych warto odnieść się do wskaźnika zużycia betonu10 jako wskaźnika 
i punktu odniesienia dla podobnych typów budynków (jest on wyrażony jako m3 betonu/m2 powierzchni 
użytkowej). Istnieje kilka możliwości zmniejszenia określonej ilości betonu konstrukcyjnego. Niektóre 
przykłady wymienione przez Concrete Centre (2018)11 obejmują: 

 stosowanie w możliwie największym stopniu płaskich płyt o równej rozpiętości (tj. 
kwadratowych); 

                                                           
9 Kaethner SC. i Burridge JA., 2012. Embodied CO2 of structural frames [Wbudowana emisja dwutlenku węgla w ramach 
konstrukcyjnych], The Structural Engineer, maj. 
10 Urząd ds. Budownictwa i Konstrukcji (2012 r.), A guide on Concrete Useage Index [Przewodnik dotyczący wskaźnika zużycia 
betonu], BCA Sustainable Construction Series - 6, Singapur 
11 Material Efficiency, 2018 r. Zob.: https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-
Efficiency.aspx  

https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
https://www.concretecentre.com/Publications-Software/Publications/Material-Efficiency.aspx
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 stosowanie standardowych form belek i płyt (oraz deskowania) w celu zmniejszenia 
prawdopodobnych wskaźników straty; 

 stosowanie sprężonych płyt do uzyskania większych rozpiętości (tj. mniejszej liczby słupów) 
oraz cieńszych stropów przy danej nośności w porównaniu ze zwykłymi płytami stropowymi; 

 stosowanie płyt stropowych z pustą przestrzenią, które są lżejsze i mogą być wspierane przez 
mniejsze fundamenty; 

 stosowanie odsłoniętych form betonowych (podłoga, ściana lub sufit) w celu zmniejszenia 
późniejszego zapotrzebowania na materiały wyposażenia (korzyść ta nie ma faktycznego 
wpływu na wartość materiałów konstrukcyjnych). 

Należy również rozważyć ewentualne kompromisy. Cieńsze płyty będą na przykład stanowić mniejszą 
barierą dla hałasu i mogą wymagać zastosowania sufitu podwieszanego w celu zachowania właściwości 
akustycznych budynku. Cieńsze płyty będą wymagały wyższej zawartości procentowej cementu, co 
może całkowicie zniwelować wpływ na środowisko wynikający z mniejszej ilości m3 betonu w płycie.  

W przypadku konstrukcji stalowych Moynihan i Allwood (2014) dokonali przeglądu możliwych 
oszczędności związanych ze stalą konstrukcyjną dla 23 różnych konstrukcji budowlanych12. Stalowe 
słupy i belki dostarcza się w znormalizowanych rozmiarach, a analizując daną konstrukcję, obciążenie 
obliczeniowe, któremu poddany jest każdy element, można porównać z obciążeniem, które dany profil 
stalowy jest w stanie utrzymać. Przeanalizowano efektywność wykorzystania każdej belki w danej 
konstrukcji w celu określenia możliwości zmniejszenia masy stali bez uszczerbku dla projektowych 
wymagań eksploatacyjnych i współczynników bezpieczeństwa.  

 

Rysunek 6. Przykładowy wykres stropu prezentujący stopień wykorzystania i ciężar profilu (źródło: Moynihan i 
Allwood, 2014 r.). 

Badanie wykazało, że średnio stopień wykorzystania analizowanych belek wynosił mniej niż 50% ich 
nośności. Oznacza to, że ich pełna nośność nie jest wykorzystywana. Jako istotną potencjalną przyczynę 
wskazano „racjonalizację” – wybór belek w oparciu o dostępność, czas i koszt. Ponadto zasugerowano, 
że aspekty konstrukcji „nie są zaprojektowane w sposób jednoznaczny”.  

Odniesienie do katalogu belek standardowych podczas analizy wskazywało, że można zaoszczędzić 
średnio 36% masy belek. Aby osiągnąć taką skalę oszczędności, autorzy badania zalecają szersze 

                                                           
12 Moynihan M. C. i Allwood J. M., Utilisation of structural steel in buildings [Wykorzystanie stali konstrukcyjnej w budynkach], 
Proceedings of the Royal Society, 470 (2014)  
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wykorzystanie istniejącego oprogramowania do projektowania i optymalizacji. Zalecają również, aby 
systemy oceny budynków zachęcały do poprawy stopnia wykorzystania oraz aby początkowym krokiem 
było „wprowadzenie obowiązku zgłaszania średniego stopnia wykorzystania”.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: potencjalne kompromisy i korzyści wynikające z 
materiałooszczędnych wariantów projektowych 

Nadanie priorytetu masie materiałów konstrukcyjnych może przynieść inne korzyści dla środowiska, ale 
należy rozważyć, czy korzyści te przekładają się na przykład na zmniejszenie ilości wbudowanej emisji 
dwutlenku węgla. 

 

Rysunek 7. Zależność pomiędzy ilością materiałów konstrukcyjnych a wbudowaną emisją dwutlenku węgla w 
przypadku budynków mieszkalnych (źródło: De Wolf, komunikacja osobista). 

 

 

Rysunek 8. Zależność pomiędzy ilością materiałów konstrukcyjnych a wbudowaną emisją dwutlenku węgla w 
przypadku budynków biurowych (źródło: De Wolf, komunikacja osobista). 

Z powyższych danych wyraźnie wynika, że istnieje silna korelacja w przypadku budynków mieszkalnych, 
ale tylko niewielka korelacja w przypadku budynków biurowych. 

Mniejsze ślady materiałowe budynków mieszkalnych wynikają z bardziej zwartych przestrzeni 
budynków, które zapewniają ograniczenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla, przy czym bardziej 
zwarte przestrzenie mogą prowadzić do niekorzystnych kompromisów z niewystarczającymi pasywnym 
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nasłonecznieniem i oświetleniem dziennym, zwłaszcza w północnym klimacie (Strømen-Andersen i 
Sattrup (2011)13 oraz Trigaux i in. (2014)14). 

 

                                                           
13 Strømen-Andersen.J i P.A.Sattrup, The urban canyon and building energy use: urban density versus daylight and passive solar 
gains [Kanion miejski a zużycie energii w budynku: gęstość zaludnienia miasta a światło dzienne i uzyski pasywnego ciepła 
słonecznego], Energy and buildings, 43(2011) s. 2011-2020 
14 Trigaux D., Allacker K. i de Troyer F., A simplified Approach to integrate Energy Calculations in the Life Cycle Assessment of 
Neighbourhoods, prezentacja na 30. Międzynarodową Konferencję PLEA Conference, 16–18 grudnia 2014 r., CEPT University, 
Ahmedabad 
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

Dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczą 6 kroków przedstawionych w instrukcji dotyczących poziomu 2, a 
mianowicie: 

 L2.2 Krok 2: szybki przegląd formularza systemu Level(s) dla BoQ 

 L2.2 Krok 3: dane BoQ w odniesieniu do „powłoki”, „trzonu” i elementów „zewnętrznych” 

 L2.2 Kroki 3 i 4: sposób wypełnienia formularza systemu Level(s) dla BoQ 
 L2.2 Krok 5: (opcjonalne) dalsze działania, szacowanie BoM i powiązanie ze wskaźnikiem 2.2 

(oszacowania dotyczące odpadów z budowy) 
 L2.2 Krok 6: (opcjonalne) dalsze działania, oszacowanie BoQ i kosztów w trakcie przewidywanego 

okresu trwałości budynku 
 L2.2 Krok 7: (opcjonalne) dalsze działania, powiązanie BoQ z EPD lub LCI w celu obliczenia śladu 

węglowego i wszelkich innych wpływów cyklu życia na środowisko 
 

L2.2. Krok 2: szybki przegląd formularza systemu Level(s) dla BoQ 

Kluczowym arkuszem dla użytkownika są dane wejściowe BoQ. Format sprawozdawczości systemu Level(s) w 
arkuszach BoM to po prostu dane wyjściowe z danych wejściowych BoQ. Krótki opis arkuszy zamieszczono poniżej. 

 

Rysunek 9. Opis czterech głównych arkuszy w formularzu Excel systemu Level(s) dla wskaźnika 2.1. 

Istnieją oddzielne arkusze w zależności od tego, czy BoQ odpowiada po prostu materiałom użytym do budowy (patrz 
dane wyjściowe w arkuszu BoM dotyczącym budowy), czy też uwzględnia się przyszłą wymianę materiałów w trakcie 
przewidywanego okresu użytkowania budynku (patrz dane wyjściowe w arkuszu BoM dla okresu trwałości). 

 

L2.2. Krok 3: dane BoQ w odniesieniu do „powłoki”, „trzonu” i elementów „zewnętrznych” 

Aby poprawić spójność sprawozdawczości w ramach systemu Level(s) oraz możliwość porównywania „pod 
jednakowymi względami” poszczególnych przedsięwzięć budowlanych, zaleca się korzystanie z hierarchii określania 
zakresu stosowania wyrobów i materiałów budowlanych.  

We wszystkich projektach najwyższe kategorie dla danych wejściowych BoQ muszą być określone jako „powłoka”, 
„trzon” i „elementy zewnętrzne”. Jest to rozwiązanie wbudowane w formularz systemu Level(s) dla BoQ bazujący na 
arkuszu Excel. Użytkownicy mają możliwość ponownego określenia opisów lub dodawania nowych opisów do 
niższych poziomów hierarchii, chociaż w miarę możliwości powinno się to ograniczać tylko do kategorii trzeciego 
rzędu. 
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Tabela 2. Objaśnienia różnych elementów i komponentów budowlanych, które należą do kategorii „powłoki”, „trzonu” i 
„elementów zewnętrznych” w ramach sprawozdawczości dotyczącej BoQ. 

Kategorie 
1. rzędu 

Kategorie 2. rzędu 
Kategorie 3. rzędu 

Powłoka 
budynku 

Fundamenty (podziemna część 
konstrukcji) (i) Pale; (ii) Kondygnacje podziemne; (iii) Ściany oporowe 

Szkielet nośny 
(i) Szkielet (belki, słupy i płyty); (ii) Górne stropy; (iii) Ściany 
zewnętrzne; (iv) Balkony 

Elementy nienośne 
(i) Płyta parteru; (ii) Ściany wewnętrzne; (iii) Ściany działowe i drzwi; 
(iv) Schody i pochylnie 

Fasady 
(i) Zewnętrzne systemy ścian; (ii) Okładziny i konstrukcje zacieniające; 
(iii) Otwory w elewacji (w tym okna i drzwi zewnętrzne); (iv) 
Zewnętrzne farby, powłoki i tynki 

Dach (i) Konstrukcja; (ii) Uszczelnianie 

Parkingi 
(i) Naziemne i podziemne (znajdujące się na terenie wokół budynku i 
służące użytkownikom budynku) 

Trzon 

Armatura i wyposażenie 
(i) Armatura sanitarna; (ii) Szafki, szafy i powierzchnie robocze (jeżeli 
są zapewnione w nieruchomości mieszkalnej); (iii) Sufity; (iv) 
Wykończenia ścian i sufitów; (v) Pokrycia i wykończenia podłogowe 

Wbudowany system oświetlenia (i) Oprawy oświetleniowe; (ii) Systemy kontroli i czujniki 

System energetyczny 
(i) Instalacja grzewcza i system dystrybucji ciepła; (ii) Instalacja 
chłodząca i układ chłodzenia; (iii) System wytwarzania i dystrybucji 
energii elektrycznej 

System wentylacyjny (i) Centrale klimatyzacyjne; (ii) Kanały i system dystrybucji 

Instalacje sanitarne 
(i) System rozprowadzania wody zimnej; (ii) System rozprowadzania 
wody gorącej; (iii) Systemy oczyszczania ścieków; (iv) System 
odwadniania 

Inne systemy 
(i) Windy i schody ruchome; (ii) Systemy gaśnicze; (iii) Systemy 
komunikacji i bezpieczeństwa; (iv) Instalacje telekomunikacyjne i 
przesyłu danych 

Roboty 
zewnętrzne 

Media (i) Przyłącza i przebudowa sieci; (ii) Podstacje i sprzęt 

Architektura krajobrazu 
(i) Chodniki i inne powierzchnie utwardzone; (ii) Ogrodzenia, barierki i 
mury; (iii) System odwadniania 

Opracowano na podstawie CEN (2011), BCIS (2012), DGNB (2014), BRE (2016) 

 

Zakres obejmuje dane dotyczące wszystkich wyrobów i materiałów budowlanych, które są zamawiane na potrzeby 
budowy lub renowacji budynku. W ramach wspólnego minimalnego zakresu zaleca się, aby wszyscy użytkownicy 
sporządzali sprawozdania na temat elementów „powłoki”. 

Wyroby budowlane, materiały i wyposażenie zamawiane i instalowane przez użytkowników, którzy nie są 
zaangażowani w ocenę w ramach systemu Level(s), należy zasadniczo uznać za wykraczające poza zakres 
sprawozdawczości. 
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L2.2. Kroki 3 i 4: sposób wypełnienia formularza systemu Level(s) dla BoQ 

Poniżej pokazano zrzut ekranu pierwszej części danych wejściowych BoQ, wraz z uwagami, które osadzono w 
niektórych komórkach.  

 

Rysunek 10. Zrzut ekranu przedstawiający 8 pierwszych kolumn, które powinien wypełnić użytkownik (zaznaczone kolorem 
zielonym i żółtym). 

Pozycje w pierwszych trzech kolumnach są dostępne z poziomu rozwijanego menu, najpierw należy wybrać opcję z 
kolumny A, następnie z kolumny B, a potem z kolumny C. Taka kolejność wynika z tego, że opcje rozwijane w 
kolumnie C są zależne od tego, co zostało wybrane w kolumnie B, a opcje w kolumnie B są zależne od tego, co zostało 
wybrane w kolumnie A. Podczas gdy opcje w kolumnie A są stałe (np. „powłoka”, „trzon” lub „element zewnętrzny”), 
opcje rozwijane w kolumnach B i C można zastąpić. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu ostrzeżenia, w 
odpowiedzi na który użytkownik powinien po prostu kliknąć „OK”. 

Kolumna D jest pozycją opcjonalną, w której można wpisać dowolny tekst. W rzeczywistości użytkownik zawsze 
będzie musiał wprowadzić w tej kolumnie jakieś dodatkowe informacje. Takimi informacjami mogą być po prostu 
nazwy handlowe produktów, opis techniczny produktu lub materiału (zwłaszcza jeśli jest on złożony), minimalne 
specyfikacje w zakresie efektywności itd. Jeżeli użytkownik zamierza wykorzystać BoQ jako podstawę do 
oszacowania wbudowanej emisji dwutlenku węgla lub innego wpływu cyklu życia, wówczas można wpisać w tej 
kolumnie dane EPD lub odniesienie do najbardziej odpowiedniego opisu LCI. 

Pozostałe kolumny na powyższym rysunku odnoszą się do danych liczbowych i prostych operacji matematycznych. 

 

L2.2. Krok 5: (opcjonalne) dalsze działania, szacowanie BoM i powiązanie ze wskaźnikiem 2.2 

Jeżeli użytkownik chce skonwertować dane BoQ na format przydatny do oszacowania ilości odpadów z budowy (CW) 
dla wskaźnika 2.2, musi oszacować podział procentowy każdego kupowanego wyrobu budowlanego/materiału 
pomiędzy poszczególne frakcje materiałowe w kolumnach M–V. Na przykład, jeżeli zamówiono 100 okien, ile to jest 
kg szkła, metalu i tworzywa sztucznego? Na zrzucie ekranu poniżej przedstawiono odpowiednie komórki w arkuszu 
z danymi wejściowymi BoQ wraz z osadzonymi w nich komentarzami. 
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Rysunek 11. Zrzut ekranu przedstawiający kolejne kolumny (maks. 10), które może wypełnić użytkownik (zaznaczone kolorem 
żółtym). 

W przypadkach gdy materiały kupuje się w celu wymieszania betonu na miejscu budowy (np. piasek, żwir i cement), 
należy je zgłosić jako oddzielne pozycje, a wszystkie kwoty zsumować w kolumnie „beton”. Przykład pokazany 
powyżej dotyczy betonu zbrojonego, w którego przypadku masa wynosi około 95% betonu i 5% stalowych prętów 
zbrojeniowych. W celu szybkiego sprawdzenia, czy nie wystąpiły błędy w ręcznym przypisaniu podziałów 
procentowych, wartości w kolumnie W powinny sumować się do 100% dla każdego wiersza.  

Wartości procentowe w kolumnach M–V są następnie mnożone przez odpowiednią ilość całkowitą (w kg) w kolumnie 
H i przeliczane na kg dla każdej frakcji materiału w kolumnach AC–AL w tym samym arkuszu z „danymi wejściowymi 
BoQ”. 

Dane wyjściowe pojawiają się następnie w formacie sprawozdawczości (zarówno w arkuszu „BoM (dla budowy)” jak 
i „BoM (dla okresu trwałości)”), wyrażone zarówno jako masa jak i w podziale procentowym na 10 frakcji 
materiałowych. Uproszczone oszacowanie odpadów z budowy (CW) można wykonać w arkuszu „BoM (dotyczącym 
budowy)”, jeżeli średni odsetek BoQ dla każdego działania materiałowego, po którego zakończeniu pozostają odpady 
lub materiał zamówiony w nadmiarze, poda się w żółtych komórkach w kolumnie O, zob. przykładowy zrzut ekranu 
poniżej. 
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Rysunek 12. Zrzut ekranu wbudowanego uproszczonego oszacowania odpadów z budowy w formularzu Excel „wskaźnik 2.1” 

Powyższe podejście jest uproszczone, ponieważ zakłada jeden wskaźnik straty, jeden rodzaj odpadów i jeden kod 
odpadów dla każdej z 10 frakcji odpadów. W rzeczywistości czynniki te mogą być różne dla różnych 
materiałów/produktów, które mieszczą się w tej samej frakcji odpadów. Uproszczone podejście daje wyobrażenie 
o prawdopodobnym podziale na wytworzone odpady obojętne, inne niż niebezpieczne i niebezpieczne.  

Jeśli użytkownicy chcą bardziej szczegółowo zbadać potencjał ponownego użycia, recyklingu i odzysku różnych frakcji 
odpadów, konieczne jest przeniesienie danych BoQ do formularza sprawozdawczego dla wskaźnika 2.2 (który 
zawiera bardziej szczegółowe dane na temat odpadów z budowy i rozbiórki). W tym przypadku użytkownicy powinni 
skopiować odpowiednie dane wejściowe BoQ do arkusza wskaźnika 2.2 zatytułowanego „Oszacowanie odpadów z 
budowy L2”. 

 

 

Rysunek 13. Zrzut ekranu przedstawiający dane wejściowe (na zielono) potrzebne do wykonania pełnego oszacowania odpadów 
z budowy w arkuszu kalkulacyjnym dla wskaźnika 2.2. 

Jeżeli użytkownik chce użyć danych BoQ jako podstawy do oszacowania odpadów z budowy, związek między 
danymi wejściowymi dla formularza wskaźnika 2.1 i formularza wskaźnika 2.2 jest następujący: 

 kolumna A w 2.1       kolumna A w 2.2 

 kolumna B w 2.1       kolumna B w 2.2 

 kolumna D w 2.1     kolumna C w 2.2 

 *Jedna z kolumn AC–AL w 2.1   kolumna F w 2.2 

 kolumna J w 2.1     kolumna I w 2.2 
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* w przypadkach gdy pozycje BoQ zawierają więcej niż jedną frakcję materiału (np. beton zbrojony posiadający zarówno frakcje 
betonowe, jak i metalowe), zwykłe wprowadzenie łącznej wartości całkowitej (kolumna H w 2.1) nie zapewniłoby wystarczająco 
szczegółowych danych na potrzeby oszacowania odpadów z budowy w formularzu wskaźnika 2.2. W przypadku betonu 
zbrojonego połączoną pozycję w formularzu wskaźnika 2.1 należy podzielić na dwie pozycje w formularzu wskaźnika 2.2 (jedną 
dla betonu, wykorzystując wartość z kolumny AC, i jedną dla metalu, wykorzystując wartość z kolumny AH). Ta sama logika 
obowiązuje w odniesieniu do wszelkich innych wielomateriałowych pozycji BoQ. 

 

L2.2. Krok 6: (opcjonalne) dalsze działania, oszacowanie BoQ i kosztów w trakcie przewidywanego okresu 
trwałości budynku 

Perspektywa kosztów cyklu życia (LCC) jest szczególnie interesująca dla właściciela budynku, jeżeli zamierza on 
wynajmować lub użytkować budynek przez długi czas. System Level(s) umożliwia użytkownikom zgłaszanie kosztów 
cyklu życia we wskaźniku 6.1. Jednym z istotnych czynników wpływających na koszty cyklu życia budynków są użyte 
materiały, zarówno podczas budowy, jak i podczas wszelkich interwencji konserwacyjnych. 

Formularz Excel systemu Level(s) do wprowadzania danych wejściowych BoQ w ramach wskaźnika 2.1 umożliwia 
uproszczone oszacowanie dodatkowych kosztów materiałów i produktów budowlanych poprzez opcjonalne 
przypisanie każdej pozycji szacowanego okresu trwałości i porównanie go z przewidywanym okresem trwałości 
budynku. Formularz zakłada proste porównanie podobnych pozycji i brak różnic w kosztach w przyszłości.  

Koszty powinny obejmować jedynie cenę zakupu i dostawę na miejsce, ale nie koszty pracy. Na zrzucie ekranu poniżej 
przedstawiono najistotniejsze komórki wraz z osadzonymi w nich komentarzami. 

 

Rysunek 14. Zrzut ekranu przedstawiający odpowiednie komórki w arkuszu z danymi wejściowymi BoQ dotyczącymi czynników 
kosztowych 

Na powyższym zrzucie ekranu komórki dotyczące wyłącznie kosztu materiałów budowlanych znajdują się po lewej 
stronie. Wszystkie liczby opierają się na koszcie/cenie jednostkowej, którą opcjonalnie podaje się w kolumnie I. 
Następnie mnoży się ją przez całkowitą liczbę zakupionych jednostek (w kolumnie E, niepokazanej powyżej), aby 
wygenerować wartość w kolumnie K. Poprzez podzielenie wartości w kolumnie K przez wartość w kolumnie H 
wygenerowany zostanie koszt/kg, pokazany w kolumnie J. 

W celu uwzględnienia wymiany wyrobów i materiałów budowlanych w okresie trwałości budynku konieczne jest 
najpierw określenie przewidywanego okresu trwałości budynku (komórka Y2). Sugeruje się domyślną wartość 50 lat. 
Następnie w kolumnie X należy przypisać szacunkowy okres użytkowania dla każdej pozycji danych wejściowych BoQ. 
Spowoduje to wygenerowanie wartości w kolumnie Y.  

Należy zauważyć, że jeśli okres użytkowania elementu jest dłuższy niż przewidywany okres trwałości budynku, w 
kolumnie Y zostanie wygenerowana liczba < 1 (np. na powyższym zrzucie ekranu jest to wartość 0,8). Nie oznacza to 
jednak, że w obliczeniach uwzględnia się tylko 80% tej pozycji BoQ, ponieważ w rzeczywistości wynik dla zestawienia 
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podstawowych materiałów w całym okresie trwałości budynku nigdy nie może być mniejszy niż rachunek za samą 
budowę (por. np. liczby w kolumnie H i kolumnie Z na powyższym zrzucie ekranu). Aby tak się nie stało, w ramach 
obliczeń w kolumnie Z automatycznie zaokrągla się w górę dowolną wartość w kolumnie Y, która wynosi < 1, do =1. 
W przypadkach gdy wartości w kolumnie Y wynoszą > 1, znormalizowany współczynnik trwałości jest bezpośrednio 
mnożony przez wartość skonstruowaną (tj. kolumna H x kolumna Y).  

Jeśli użytkownik ma wykonać przedmiar robót dla cyklu życia, podczas szacowania okresów użytkowania dla każdej 
pozycji w arkuszu danych wejściowych BoQ należy skorzystać z następujących źródeł informacji: 

 Należy zapoznać się ze średnimi wartościami podanymi w narzędziach takich jak BCIS, ETool lub system 

oceny budynków DGNB. 

 Metoda dotycząca czynników określona w ISO 15686-8. 

 Szczegółowe normy dotyczące określonych materiałów/produktów/systemów (np. norma EN 15459 

dotycząca systemów ogrzewania). 

 Oszacowania producentów na podstawie badań wytrzymałości i informacji zwrotnych od klientów. 

 Doświadczenia praktyczne specjalistów budowlanych, zarządców budynków i zarządców portfeli. 

 Ogólne okresy użytkowania na podstawie narzędzi do obliczania śladu węglowego i do LCA. 

Jeżeli brak jest oszacowań z powyższych źródeł, można wykorzystać typowe okresy użytkowania przedstawione w 
tabeli poniżej. 

Tabela 3. Typowy okres użytkowania minimalnego zakresu części i elementów budynku 

Aspekt 
budynku 
kategorii 
1. rzędu 

Aspekt 
budynku 

kategorii 2. 
rzędu 

Aspekt budynku kategorii 3. rzędu 
Przewidywany okres 

użytkowania 

Powłoka 

budynku 

Szkielet nośny 

 Szkielet (belki, słupy i płyty) 

 Górne stropy 

 Ściany zewnętrzne 

 Balkony 

60 lat 

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 
 Konstrukcja 

 Uszczelnianie 
30 lat 

Parkingi 

 Naziemne i podziemne (znajdujące się na terenie 

wokół budynku i służące użytkownikom budynku) 15 

 

60 lat 

Trzon 
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) 

                                                           
15 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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Aspekt 
budynku 
kategorii 
1. rzędu 

Aspekt 
budynku 

kategorii 2. 
rzędu 

Aspekt budynku kategorii 3. rzędu 
Przewidywany okres 

użytkowania 

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 

 Systemy komunikacji i bezpieczeństwa 

 Instalacje telekomunikacyjne i przesyłu danych 

20 lat 

30 lat 

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 

Źródło: Opracowano na podstawie RICS (2017) i ETool (2017) 

Należy określić, jakie źródło wykorzystano do oszacowania okresu użytkowania.  

Dane wyjściowe dla BoQ i BoM w całym okresie trwałości budynku pojawiają się w osobnym arkuszu zatytułowanym 
„BoM (dla okresu trwałości)”. Tak jak w przypadku arkusza „BoM (dla budowy)”, jeżeli pożądany jest podział na 
poszczególne frakcje materiałowe, konieczne jest oszacowanie podziału procentowego każdej pozycji BoQ na 10 
różnych frakcji materiałowych zdefiniowanych w kolumnach M–V arkusza danych wejściowych BoQ. 

Użytkownicy, którzy chcą przyjąć bardziej zaawansowane podejście do oceny przedmiarów robót w całym okresie 
trwałości oraz powiązanych kosztów, powinni skorzystać z indywidualnego oprogramowania lub indywidualnych 
narzędzi obliczeniowych. Jednym ze szczególnie istotnych przykładów jest finansowany ze środków UE projekt 
CILECCTA16, w którego ramach przygotowano oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom analizę przyszłych 
scenariuszy dotyczących różnych konfiguracji budynków i potencjalnego wpływu tych scenariuszy na koszt i 
środowisko.  

Użytkownik może określić – najlepiej w oparciu o wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe – lokalne warunki 
rynkowe, prawdopodobieństwo ich wystąpienia w trakcie założonego okresu badania oraz specyfikacje budynku, 
które mogą umożliwić adaptację w sytuacji ewentualnych przyszłych zmian warunków rynkowych. Do przykładów 
należy możliwość zwiększenia wysokości budynku albo zmiany pierwotnych sposobów użytkowania budynku.  

Można określić obecne i przyszłe koszty adaptacji, a następnie wykorzystać je jako wartości odniesienia podczas 
sprawdzania modelu dla określonego przedziału czasowego przy wykorzystaniu symulacji Monte Carlo. W ten sposób 

                                                           
16 CORDIS (2014) CILECCTA Streszczenie raportu http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_pl.html 
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można przeprowadzić ocenę obecnych kosztów netto poszczególnych działań adaptacyjnych w oparciu o 
uzasadnione założenia na temat przyszłych warunków rynkowych. 

Oprogramowanie CILECCTA jest dostępne w próbnej wersji beta na platformie internetowej. Można wystąpić do 
twórców oprogramowania o dostęp do celów niekomercyjnych. 

 

L2.2. Krok 7: (opcjonalne) dalsze działania, powiązanie BoQ z deklaracjami środowiskowymi produktów (EPD) lub 
analizami zbioru wejść i wyjść (LCI) w celu obliczenia śladu węglowego i wszelkich innych wpływów cyklu życia na 
środowisko.  

W celu zapewnienia dokładnego oszacowania wbudowanych emisji dwutlenku węgla i wszelkich innych istotnych 
wpływów cyklu życia, konieczne jest powiązanie każdej pozycji BoQ z podziałem BoM, który jest bardziej szczegółowy 
niż 10 frakcji materiałowych podanych w formularzu systemu Level(s) dla BoQ.  

Więcej szczegółowych informacji, które odnoszą się do wpływu na środowisko lub prowadzą do jego oszacowania, 
można uzyskać, zapoznając się z każdą powiązaną deklaracją środowiskową produktu, która jest dostarczana wraz z 
zakupionym wyrobem lub materiałem budowlanym.  

W przypadku braku deklaracji środowiskowej produktu zapewnia się identyfikację odpowiedniego produktu lub 
materiału z wykazu powiązanego z bazą danych dotyczącą LCA. Takie wykazy można wykorzystywać w bardziej 
kompleksowej ocenie przepływów w ramach analizy zbioru wejść i wyjść oraz związanego z nimi wpływu na 
środowisko. Poniżej przedstawiono przykład wariantów, które mogą pojawić się w pakiecie oprogramowania LCA dla 
ościeżnic okiennych. 

 

Rysunek 15. Zrzut ekranu przedstawiający warianty ościeżnic okiennych w oprogramowaniu do oceny cyklu życia 

Jak widać na zrzucie ekranu, w tym konkretnym pakiecie oprogramowania po wybraniu z menu pozycji „procesy”, 
następnie „materiały”, a potem „budownictwo”, pojawia się szeroka gama materiałów i produktów budowlanych do 
wyboru. 
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Po wybraniu opcji „okna” pojawia się ponad 20 wariantów z ościeżnicami wykonanymi z aluminium, PVC, drewna i 
metalu lub tylko z drewna. W przypadku każdego materiału, z którego wykonana jest ościeżnica okienna, należy 
dokonać różnych wyborów w zależności od tego, czy badanie LCA ma być oparte na alokacji, czy na wynikach. W celu 
dokonania spójnego i zgodnego wyboru analizy zbioru wejść i wyjść dla odpowiednich wyrobów i materiałów 
budowlanych, niezbędne jest posiadanie określonego poziomu wiedzy eksperckiej w zakresie LCA. Poniżej 
przedstawiono drugi przykład, dotyczący betonu. 

 

Rysunek 16. Zrzut ekranu przedstawiający warianty dla betonu w oprogramowaniu do oceny cyklu życia 

Po wyszukaniu reprezentatywnego zbioru danych w bazie danych dotyczących oceny cyklu życia należy dopasować 
materiały wejściowe wymienione na ekranie do przepływów w zbiorze wejść i wyjść związanych z produkcją każdego 
materiału, używając w tym celu oprogramowania do oceny cyklu życia. W ten sposób wygenerowany zostanie tak 
zwany „przepływ odniesienia” dla docelowego elementu budynku. W przypadku modelowania złożonych elementów 
budynku z wieloma komponentami konieczne może być kontynuowanie analizy na poziomie komponentów i 
podkomponentów. 

Tabela 4. Wybrane materiały wejściowe w przypadku betonu do analizy zbioru wejść i wyjść 

Produkty Ilość Jednos
tka 

Normalny beton produkowany z użyciem cementu CEM II/A (średnie warunki 
światowe)* 

1 m3 

Zasoby materialne Ilość Jednos
tka 

Olej smarowy 0,02 kg 

Piasek  720 kg 

Zakład mieszania betonu 4.17E-07 p 

Żwir, okrągły  1 280 kg 

Kauczuk syntetyczny 0,12 kg 
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Woda wodociągowa (CA-QC) 0,1912 kg 

Woda wodociągowa (Europa oprócz Szwajcarii) 67,95 kg 

Woda wodociągowa (reszta świata) 101,9 kg 

Cement, alternatywne składniki 6–20% 20,82 kg 

Cement, alternatywne składniki 6–20% 179,2 kg 

(*) Uwagi: Klasa ekspozycji zgodnie z normą EN 206–1: X0, gęstość: 2 370 kg/m3, zawartość cementu: 200 kg/m3 

 

Każdy zasób materiałowy będzie się charakteryzować własnym procesem produkcji i związanym z nim śladem zasobu 
materiałowego. Ze względu na szeroki zakres możliwych materiałów wejściowych i podstawowych założeń 
związanych z każdym z nich, wszelkimi danymi wejściowymi z deklaracji środowiskowych produktów lub analiz zbioru 
wejść i wyjść należy zarządzać oddzielnie za pomocą kompatybilnego oprogramowaniu do oceny cyklu życia, a nie w 
formularzu inwentaryzacji systemu Level(s) dla BoQ.  

Danymi wyjściowymi w przypadku takiej analizy będą różne wpływy cyklu życia, na przykład współczynnik globalnego 
ocieplenia (bezpośrednio związany ze wskaźnikiem 1.2) oraz inne wpływy cyklu życia, takie jak potencjał 
zakwaszania, potencjał niszczenia ozonu itp. (bezpośrednio istotne, gdy przeprowadzana jest ocena cyklu życia na 
poziomie budynku).  

Jak wspomniano na końcu wytycznych dotyczących L2.2, krok 6 (zob. str. 29), wykorzystanie oprogramowania 
CILECCTA może być również odpowiednim sposobem oceny wpływu budynku na środowisko w odniesieniu do 
różnych scenariuszy użytkowania budynku.  

 

 

Dotyczące stosowania poziomu 3  

Aby zapewnić pomoc przy pomiarze na potrzeby przedmiaru robót i zestawienia materiałów na poziomie 3, 
przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia. Ponieważ znaczna część tych wytycznych jest tożsama z 
wytycznymi podanymi dla poziomu 2, w takich przypadkach czytelników odesłano po prostu do odpowiedniej sekcji 
wytycznych dla poziomu 2.  

 L3.2. Krok 2: szybki przegląd formularza systemu Level(s) dla BoQ (zob. wytyczne L2.2 dotyczące kroku 2). 

 L3.2. Krok 3a: dane BoQ w odniesieniu do „powłoki”, „trzonu” i elementów „zewnętrznych” (zob. wytyczne 
L2.2 dotyczące kroku 3). 

 L3.2. Krok 3b: szybki przegląd arkusza „Oferty cenowe” systemu Level(s). 

 L3.2. Kroki 3 i 4: Sposób wypełnienia formularza systemu Level(s) dla BoQ (zob. wytyczne L2.2 dla kroków 3 
i 4). 

 L3.2. Krok 5: (opcjonalne) dalsze działania, oszacowanie BoQ i kosztów w trakcie przewidywanego okresu 
trwałości budynku (zob. wytyczne L2.2 dla opcjonalnego kroku 6). 

 L3.2. Krok 6: (opcjonalne) dalsze działania, powiązanie BoQ z EPD lub LCI w celu obliczenia śladu węglowego 
i wszelkich innych wpływów cyklu życia na środowisko (zob. wytyczne L2.2 dotyczące kroku opcjonalnego 
7). 

 

L3.2. Krok 3: szybki przegląd arkusza „Oferty cenowe” 

Odsyła się czytelnika do sekcji zawierającej wytyczne dla poziomu 2 w celu zapoznania się z formularzem, ponieważ 
formularz Excel systemu Level(s) dla BoQ dla poziomów 2 i 3 jest taki sam.  

Poniżej przedstawiono jeszcze konkretne wskazówki dotyczące arkusza „Oferty cenowe” w formularzu Excel systemu 
Level(s) dla BoQ. Zrzut ekranu przedstawiający arkusz zamieszczono poniżej. 
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Rysunek 17. Zrzut ekranu przedstawiający arkusz „Oferty cenowe” z formularza Excel systemu Level(s) 

 

Arkusz ofert cenowych umożliwia umieszczenie obok siebie wielu ofert cenowych dla tego samego wymogu 
dotyczącego BoQ. W rzeczywistości oferty cenowe nie będą pojawiać się równocześnie. Niemniej jednak, jeżeli 
pozycje w kolumnie E pozostają spójne przy podejmowaniu decyzji o uzyskaniu ofert cenowych dla danego wymogu 
dotyczącego BoQ, pozycje w kolumnie E można posortować od A do Z lub nawet przefiltrować w taki sposób, aby 
wszystkie odpowiednie oferty cenowe dla danego wymogu dotyczącego BoQ były wymienione obok siebie.  

Pozycje w kolumnie A są typowe dla arkusza ofert cenowych. Pozycja powinna zawierać wystarczające dane, aby 
użytkownik mógł sprawdzić ofertę cenową (np. nazwa firmy, dane kontaktowe itd.). Więcej informacji można podać 
w sekcji zawierającej dodatkowe informacje w kolumnie M.  

Kolumny B–L arkusza „Oferty cenowe” są identyczne z kolumnami A–K arkusza „Dane wejściowe BoQ” i można je 
bezpośrednio kopiować.  
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