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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 2.3: Podręcznik użytkownika dotyczący projektowania uwzględniającego 

możliwości adaptacji i renowację: 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). 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home


3 

 

 

 

Spis treści 

 

Struktura dokumentu Level(s) ......................................................................................... 4 

Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników ..................... 5 

Stosowane terminy techniczne i definicje ............................................................................. 6 

Briefing wprowadzający ............................................................................................... 7 

Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach........................................ 9 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 .................................................................................... 9 

Instrukcje dotyczące poziomu 2 .................................................................................. 13 

Instrukcje dotyczące poziomu 3 .................................................................................. 16 

Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika .................................................. 18 

Dotyczące stosowania poziomu 1 ................................................................................ 18 

L1.4a. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników .......... 18 

L1.4b. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku 

nieruchomości ................................................................................................... 19 

L1.4c. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie nieruchomości mieszkalnych do zmian w sytuacji życiowej 20 

Dotyczące stosowania poziomu 2 ................................................................................ 22 

L2.2. Krok 2: Scenariusze dotyczące przyszłych warunków na rynku nieruchomości ..................... 22 

L2.2. Krok 3: Europejskie zasady techniczne dotyczące oceny i modernizacji istniejących konstrukcji .. 22 

L2.2. Krok 7: Ocena efektywności środowiskowej projektów budynków w cyklu życia ................... 23 

 

 

 

  



4 

 

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  

 wzory sprawozdań.  

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

Scenariusz Zbiór założeń i informacji dotyczących przewidywanej serii możliwych przyszłych zdarzeń. 

Okres użytkowania 
(okres eksploatacji) 

Okres po instalacji, podczas którego budynek lub zmontowany system spełnia lub przekracza 
wymogi w zakresie efektywności technicznej i funkcjonalności. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Przewidywany okres użytkowania budynku ma istotny konsekwencje, jeśli chodzi o możliwy do osiągnięcia 
poziom wykorzystania funkcjonalnego materiałów i zasobów, jakie zainwestowano w pierwotną budowę 
budynku. W przypadku budowy budynku najbardziej znaczące elementy wpływu na środowisko związane są 
z jego konstrukcją i fasadą. Jeżeli możliwe jest przedłużenie okresu użyteczności budynku, a zatem również 
jego konstrukcji, może to wiązać się z istotnymi korzyściami dla środowiska.  

Okres użytkowania budynku może zakończyć się wcześniej niż jego potencjalny zakładany okres eksploatacji. 
Może to być częściowo spowodowane czynnikami rynkowymi, które sprawiają, że staje się on przestarzały, 
takimi jak zmieniające się wymagania i potrzeby użytkowników. Podkreśla to znaczenie rozważenia na etapie 
projektowania, w jaki sposób można rozwiązać kwestię przyszłej elastyczności i możliwości adaptacji do 
zmieniających się potrzeb. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) określiła trzy główne sposoby, dzięki 
którym projekty budynków mogą być bardziej adaptacyjne1:  

 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 elementów takich jak konstrukcja. Ograniczy to 
konieczność wywierania znacznego wpływu na środowisko w związku z etapem budowy.  

 Lepsza wydajność operacyjna: łatwiejsze przejście na nową, bardziej wydajną technologię, gdy staje 
się ona dostępna. Może to obejmować innowacje technologiczne w zakresie oświetlenia, ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji oraz produkcji energii. W ciągu ostatniej dekady średnia wydajność wielu 
technologii energetycznych w budynkach poprawiła się o 20–100%.  

Uwzględnienie tych aspektów projektu wiąże się jednak z wysokim stopniem niepewności i dlatego może 
stanowić wyzwanie, które należy rozważyć w połączeniu z bezpośrednimi wymogami w zakresie 
funkcjonalności określonymi przez klienta lub potencjalnych nabywców i użytkowników. Dzięki zapewnieniu 
wskaźnika możliwości adaptacji uczestnicy przedsięwzięcia uzyskają wyraźne możliwości przyjęcia dłuższej 
perspektywy w odniesieniu do aspektów projektu i decyzji, które mogą mieć wpływ na okres użytkowania 
budynku. W efekcie ich decyzji może to umożliwić przedłużenie okresu użytkowania całego budynku albo 
dzięki ułatwieniu dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, albo dzięki ewentualnym przyszłym 
zmianom w sposobie użytkowania. To z kolei pozwoli na uzyskanie większej wartości z inwestycji początkowej.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten zapewnia ocenę półilościową zakresu, w jakim projekt budynku mógłby ułatwić dostosowanie się 
do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz warunków rynkowych w przyszłości. Stanowi on zatem 
wskaźnik zastępczy dla zdolności budynku do nieprzerwanego pełnienia swojej funkcji oraz wydłużenia jego 
okresu użytkowania w przyszłości.  

Za pomocą tego wskaźnika mierzy się szczególnie istotne aspekty związane z projektem i obsługą techniczną, 
określone na podstawie badania rynku i doświadczenia. Oceniane aspekty różnią się w zależności od tego, czy 
dany budynek jest budynkiem biurowym, czy mieszkalnym. 

 W przypadku budynków biurowych aspekty związane z projektem i obsługą techniczną dotyczą 
głównie elastyczności na rynku przestrzeni biurowych, a także elastyczności pod względem zmian 
użytkowania na rynku nieruchomości.  

 W przypadku budynków mieszkalnych lista kontrolna dotyczy głównie możliwości dostosowania 
przestrzeni do zmian warunków rodzinnych i osobistych w miarę upływu czasu, a także elastyczności 
pozwalającej wspierać zmiany użytkowania na rynku nieruchomości.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

                                           
1 Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Assessing buildings for adaptability [Ocena budynków pod kątem 
możliwości adaptacji], załącznik 31 – „Energy-related environmental impacts of buildings” [„Wpływ budynków 
na środowisko związany z energią”], listopad 2001 r. 
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 2.3 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny 
z zasadami projektowania)  

 Kluczowe aspekty projektu dla architekta i inżyniera budownictwa, które 
należy wziąć pod uwagę 

 Wycena wartości aspektów projektu przez inwestora budowlanego 
i kosztorysantów 

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

 Wymiary przestrzenne budynku i projektu konstrukcyjnego, w tym szerokości 
przęseł, rozstawy, wysokości kondygnacji, wielkości pomieszczeń i punkty 
dostępu 

 Projekt obsługi technicznej budynku, obejmujący pomieszczenia techniczne, 
kanały dostępu i sieci dystrybucyjne 

3. Etap powykonawczy i warunki 
rzeczywistego użytkowania (na 
podstawie ostatecznych 
właściwości projektu i kontroli) 

 Świadomość i informacje na temat możliwych do dostosowania właściwości 
projektu i ich potencjalnej przyszłej wartości 

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary jest bezwymiarowa ocena punktowa możliwości adaptacji budynku. Wynik stanowi 
sumę ważonych ocen punktowych dla każdego z aspektów projektu uwzględniających możliwość adaptacji, 
które zostały uwzględnione w projekcie budynku.  

Granice systemu  

Granicą oceny jest budynek oraz odpowiednie właściwości przestrzenne i konstrukcyjne projektu, które w nim 
uwzględniono.  

Zakres 

Aspekty, które mogą przyczynić się do oceny punktowej projektowania uwzględniającego możliwości adaptacji, 
obejmują głównie mechanikę konstrukcji budynku, rozkłady wewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje 
techniczne. 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Metodę obliczeniową przedstawia się jako indywidualną część systemu Level(s). Do stosowania przewidziano 
przejściową metodę obliczeniową, której podstawę stanowi częściowo narzędzie do obliczania elastyczności 
budynków udostępnione przez BREEAM-NL oraz norma dotycząca holenderskiego rynku nieruchomości. 
W celu przyznania punktów można również zastosować kryterium elastyczności i możliwości adaptacji ECO2.1 
Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (DGNB).  

W metodzie tej odwołano się dodatkowo do zasad i aspektów projektu zawartych w normach EN 15643-3, EN 
16309 oraz ISO 20887. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcieliby:  

 zrozumieć sposób, w jaki projekt budynku mógłby ułatwić dostosowanie się do zmieniających się 
potrzeb użytkowników oraz warunków rynkowych w przyszłości;  

 zrozumieć to, jak te aspekty projektu mogłyby umożliwić przedłużenie okresu użytkowania całego 
budynku albo dzięki ułatwieniu dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, albo dzięki 
ewentualnym przyszłym zmianom w sposobie użytkowania. 

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi, począwszy od str. 18. 

1. Należy upewnić się, że został sporządzony opis budynku w ramach systemu Level(s), ponieważ 
niektóre informacje mogą być potrzebne do sprawdzenia adekwatności koncepcji projektu. 

2. Należy zapoznać się z listą kontrolną dotyczącą koncepcji projektu uwzględniających możliwość 
adaptacji na poziomie L1.4 i przeczytać dalsze informacje zawarte w wytycznych dla poziomu 1, 
zamieszczone w dalszej części niniejszego podręcznika użytkownika. 

3. (opcjonalne) Należy zasięgnąć porady eksperta ds. rynku nieruchomości posiadającego odpowiednią 
wiedzę na temat rodzaju budynku oraz potrzeb rynku lokalnego, regionalnego lub krajowego 
(stosownie do charakteru dokonywanej inwestycji). 

4. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektu uwzględniające możliwość adaptacji mogą być wprowadzone do procesu projektowania.  

5. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 
uwzględniające możliwość adaptacji, wykorzystując wzór sprawozdania L1 (pod L1.5). 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektu koncepcyjnego, prowadzonego przez architekta koncepcyjnego. 
Koncepcje projektu uwzględniające możliwość adaptacji mogą być obiektem dalszych badań, gdy w projekt 
bardziej zaangażują się specjaliści, tacy jak inżynierowie budownictwa oraz inżynierowie instalacji 
wewnętrznych. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Poniższe koncepcje projektu uwzględniające możliwość adaptacji określono na podstawie ocen rynku 
nieruchomości i narzędzi służących do certyfikacji budynków. Przyczyniają się do projektowania budynków, 
które są bardziej adaptacyjne, i mogą zapewnić lepszą efektywność środowiskową w perspektywie 
długoterminowej. Koncepcje projektu podzielone są na koncepcje mające zastosowanie w budynkach 
biurowych (zob. tabela 1) oraz w budynkach mieszkalnych (zob. tabela 2).  

Tabela 1. Lista kontrolna koncepcji projektu uwzględniających możliwość adaptacji dla budynków biurowych 

Koncepcja 
projektu 

uwzględniająca 
możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

1. Zmiany 
podziału 
powierzchni 
wewnętrznej 

1.1 Rozstawy siatki słupów 
Szersze rozstawy słupów umożliwią bardziej elastyczne 
rozplanowanie kondygnacji. 

1.2 Rozmieszczenie elementów 
fasady 

Węższe przęsła zapewnią lepsze możliwości pod względem 
konfiguracji przestrzeni wewnętrznej.  

1.3 System ścian wewnętrznych Nienośne ściany wewnętrzne umożliwią łatwiejsze dokonanie 
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Koncepcja 
projektu 

uwzględniająca 
możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

zmian w rozplanowaniu kondygnacji. 

1.4 Wielkość pomieszczeń 
i dostęp do nich 

Zapewnienie możliwości dostępu do wyodrębnionych części 
pomieszczeń lub możliwości wyjścia z nich zwiększy 
możliwości w zakresie podnajmu. 

2. Zmiany 
w instalacjach 
wewnętrznyc
h budynków 

2.1 Łatwy dostęp do kanałów 
instalacji wewnętrznych 

Instalacje wewnętrzne, które nie są wbudowane 
w konstrukcję budynku, zapewnią lepszy dostęp. 

2.2 Łatwy dostęp do 
pomieszczeń technicznych 

Łatwy dostęp do pomieszczeń technicznych i sprzętu ułatwi 
zmianę sprzętu technicznego w przyszłości.  

2.3 Kanały wzdłużne do 
prowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

Uwzględnienie kanałów wzdłużnych zapewni elastyczność 
w rozmieszczeniu punktów odbioru mediów. 

2.4 Wyższa kondygnacja do 
poprowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

Wykorzystanie większej wysokości kondygnacji zwiększy 
elastyczność w zakresie prowadzenia instalacji wewnętrznych. 

2.5 Doprowadzenie instalacji 
wewnętrznych do 
wyodrębnionych części 
budynku 

Zapewnienie możliwości indywidualnej konserwacji 
pomieszczeń sanitarnych w wyodrębnionych częściach 
budynku zwiększy możliwości w zakresie podnajmu. 

3. Zmiany 
dotyczące 
fasady 
i konstrukcji 
budynku 

2.5 Fasady niepełniące funkcji 
nośnej 

Fasady niepełniące funkcji nośnej umożliwią łatwiejsze zmiany 
zarówno rozkładu wewnętrznego, jak i elementów 
zewnętrznych. 

2.6 Nośność konstrukcji 
zachowująca aktualność 

Wbudowanie niewykorzystanej nośności konstrukcji będzie 
sprzyjało przyszłym zmianom fasady i sposobu użytkowania 
budynku. 

2.7 Projekt konstrukcyjny 
sprzyjający rozbudowie 
w przyszłości 

Projekty konstrukcyjne o wytrzymałej konstrukcji poziomej 
pozwalającej udźwignąć dodatkowe kondygnacje umożliwi 
zwiększenie powierzchni użytkowej w przyszłości. 

 

Tabela 2. Lista kontrolna koncepcji projektu uwzględniających możliwość adaptacji dla budynków mieszkalnych 

Koncepcja 
projektu 

uwzględniająca 
możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

1. Zmiany 
podziału 
powierzchni 
wewnętrznej 

1.1 Systemy ścian 
umożliwiające zmiany 
w układzie pomieszczeń 

Ściany wewnętrzne zaprojektowane w sposób umożliwiający 
łatwe wprowadzenie zmian w układzie pomieszczeń. 

1.2 Większa wysokość 
kondygnacji do 
powierzchniowego 
poprowadzenia instalacji 

Wykorzystanie większej wysokości kondygnacji zwiększy 
elastyczność w zakresie prowadzenia instalacji wewnętrznych. 

2. Zmiany 
w instalacjach 
wewnętrznych 
budynków 

2.1 Łatwy dostęp do instalacji 
wewnętrznych budynku 

Rozmieszczenie instalacji wewnętrznych wewnątrz domu lub 
bloku mieszkalnego w sposób ułatwiający ich wymianę. 

2.2 Łatwe dostosowanie sieci 
dystrybucyjnych i złączy 

Rozkład wewnętrzny pomieszczeń, sieci dystrybucyjne i złącza 
można dostosować w przypadku jakichkolwiek zmian 
rozkładu. 

3. Zmiana 
sposobu 

3.1 Możliwość wyodrębnienia 
przestrzeni do pracy w domu 

Możliwość wyodrębnienia w domu przestrzeni o dostatecznej 
wielkości, z odpowiednim oświetleniem i instalacjami 
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użytkowania 
lokali lub 
pięter 

wewnętrznymi będzie ułatwieniem w pracy zdalnej. 

3.2 Możliwość przekształcenia 
parteru w niezależny lokal 

Możliwość przekształcenia parteru w niezależny lokal 
z przestrzenią sypialną, kuchnią, toaletą i prysznicem pomoże 
w dostosowaniu się do zmiany sytuacji w przyszłości. 

4. Zmiany 
wymogów 
dotyczących 
dostępu 

4.1 Łatwy dostęp do wszystkich 
lokali mieszkalnych 

Łatwy dostęp do lokali mieszkalnych w razie potrzeby 
skorzystania z wózków dziecięcych lub inwalidzkich. 

4.2 Dostęp do pomieszczeń 
i łatwość przemieszczania się 
między nimi  

Łatwy dostęp do pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i łazienki 
oraz przestrzeń do manewrowania zapewnią mobilność 
w razie potrzeby skorzystania z wózków dziecięcych lub 
inwalidzkich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1.5. Wzór sprawozdania 

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

Wzór sprawozdania dla budynku biurowego 

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość adaptacji 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Zmiany podziału 
powierzchni 
wewnętrznej 

  

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych 
budynków 

  

3. Zmiany dotyczące 
fasady i konstrukcji 
budynku 

  

Wzór sprawozdania dla budynku mieszkalnego 

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość adaptacji 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Zmiany podziału 
powierzchni 
wewnętrznej 

  

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych 
budynków 

  

3. Zmiana sposobu 
użytkowania lokali lub 
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pięter 

4. Zmiany wymogów 
dotyczących dostępu 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą wyznaczyć cele projektowe lub są na etapie 
podejmowania decyzji projektowych i chcą porównać warianty projektowe pod kątem możliwości ich 
adaptacji. 

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 22). 

1. Należy zorganizować spotkanie z architektem oraz z inżynierami budownictwa i inżynierami instalacji 
wewnętrznych w celu dokonania przeglądu aspektów projektu, które uwzględniono/planuje się 
uwzględnić.  

2. Krok opcjonalny: Należy zasięgnąć porady eksperta ds. rynku nieruchomości posiadającego 
odpowiednią wiedzę na temat rodzaju budynku oraz potrzeb rynku lokalnego, regionalnego lub 
krajowego (stosownie do charakteru dokonywanej inwestycji). 

3. W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji: należy określić aspekty projektu uwzględniające 
możliwość adaptacji, które wchodzą w zakres oddziaływania proponowanych prac. 

4. Należy opracować warianty projektu do wyceny, biorąc pod uwagę różne kombinacje aspektów 
projektu uwzględniających możliwość adaptacji. 

5. W przypadku osiedli mieszkaniowych składających się z kilku typów domów lub mieszkań należy 
dokonać reprezentatywnego wyboru projektów. 

6. Należy wskazać i zgromadzić odpowiednie rysunki projektu architektonicznego i konstrukcyjnego, 
plany instalacji wewnętrznych, jak również obliczenia uzupełniające niezbędne do sporządzenia oceny 
punktowej. 

7. Krok opcjonalny: Aby zbadać potencjał kompromisów w zakresie efektywności środowiskowej cyklu 
życia różnych koncepcji projektu uwzględniających możliwość adaptacji, można przeprowadzić ocenę 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub pełną ocenę cyklu życia. 

8. Należy wykorzystać matrycę aspektów projektu przedstawioną w tabelach 6 i 7 wytycznych 
technicznych dla poziomu 2, aby przypisać punkty do każdego uwzględnionego aspektu. 

9. Aby uzyskać ocenę punktową możliwości adaptacji dla projektu, należy pomnożyć ocenę punktową 
uzyskaną dla każdego aspektu projektu przez współczynnik wagowy, a następnie zsumować ważone 
oceny punktowe, by uzyskać ocenę punktową na 100 punktów. 

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 Projekt budynku, w tym plany konstrukcji i instalacji wewnętrznych, które powinny być wystarczająco 
zaawansowane, aby dostarczyć szczegółowe informacje, na podstawie których można dokonać oceny 
punktowej aspektów projektu uwzględniających możliwość adaptacji.  

 W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji – uzgodniony zakres prac, które umożliwią 
określenie wspomnianych aspektów projektu uwzględniających możliwość adaptacji, na które można 
mieć wpływ. 

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektowania szczegółowego pod przewodnictwem architekta oraz 
z udziałem inżynierów budownictwa i instalacji wewnętrznych. Konsultanci ds. energii/zrównoważonego 
rozwoju lub osoby z zespołu projektowego o kompetencjach wewnętrznych mogą wspierać proces oceny 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny pełnego cyklu życia.  

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 
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Do przeprowadzenia oceny przewidziano jedną metodę, którą powinni stosować użytkownicy systemu 
Level(s). Wszelkie oceny punktowe uzyskane za pomocą innych metod można przenieść do systemu oceny 
punktowej poziomu 2, ale muszą one odnosić się do tych samych konkretnych aspektów projektu. Następnie 
można określić ocenę punktową, korzystając z klas punktów przedstawionych w tabelach 6 i 7. 

L2.6. Dalsze działania  

Dostępne są dwa warianty optymalizacji projektów z uwzględnieniem możliwości adaptacji: 

1. efektywność w cyklu życia budynku: do oceny efektywności różnych wariantów projektowych 
budynku lub optymalizacji efektywności w cyklu życia projektu można wykorzystać wskaźnik 1.2 
„Współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia” lub pełną ocenę cyklu życia. W tym celu należy 
opracować i przetestować projekty oraz postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi modelowania 
scenariuszy dotyczących możliwości adaptacji budynków określonymi w podręczniku użytkownika 
zawierającym wytyczne dotyczące wskaźnika 1.2;  

2. scenariusze dotyczące rynku nieruchomości: jako uzupełnienie wariantu 1 albo oceny kosztów całego 
cyklu życia przeprowadzonej z wykorzystaniem wskaźnika 6.1 można wykorzystać narzędzia 
oprogramowania w celu przeprowadzenia analizy probabilistycznej dotyczącej uwzględniających 
sytuację rynkową scenariuszy cyklu życia dotyczących przyszłego użytkowania budynku (zob. 
podręcznik użytkownika dotyczący wskaźnika 6.1).  

Uwaga do wariantu 1: jeżeli wyniki współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny cyklu życia 
mają być upublicznione, zaleca się, aby specjalista ds. rynku nieruchomości przedstawił swoją opinię na ich 
temat oraz aby opinia ta została załączona do sprawozdania. 

L2.7. Wzór zgłaszania wyników oceny 

Ocena punktowa możliwości adaptacji dla projektu budynku biurowego 

Koncepcja projektu 
uwzględniająca możliwość 

adaptacji 

Konkretny aspekt projektu wymagający 
odniesienia 

Ważona ocena 
punktowa 

1. Zmiany podziału 
powierzchni wewnętrznej 

1.1 Rozstawy siatki słupów  

1.2 Rozmieszczenie elementów fasady  

1.3 System ścian wewnętrznych  

1.4 Wielkość pomieszczeń i dostęp do nich  

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych budynków 

2.1 Łatwy dostęp do kanałów instalacji 
wewnętrznych 

 

2.2 Łatwy dostęp do pomieszczeń technicznych  

2.3 Kanały wzdłużne do prowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

 

2.4 Wyższa kondygnacja do poprowadzenia 
instalacji wewnętrznych 

 

2.5 Doprowadzenie instalacji wewnętrznych do 
wyodrębnionych części budynku 

 

3. Zmiany dotyczące fasady 
i konstrukcji budynku 

3.1 Fasady niepełniące funkcji nośnej  

3.2 Nośność konstrukcji zachowująca aktualność  

3.3 Projekt konstrukcyjny sprzyjający rozbudowie 
w przyszłości 

 

Ważona ocena punktowa ogółem  

 

Ocena punktowa możliwości adaptacji dla projektu budynku mieszkalnego  
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Koncepcja projektu 
uwzględniająca możliwość 

adaptacji 

Konkretny aspekt projektu wymagający 
odniesienia 

Ważona ocena 
punktowa 

1. Zmiany podziału powierzchni 
wewnętrznej 

1.1 Systemy ścian umożliwiające zmiany w układzie 
pomieszczeń 

 

1.2 Większa wysokość kondygnacji do 
powierzchniowego poprowadzenia instalacji 

 

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych budynków 

2.1 Łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych 
budynku 

 

2.2 Łatwe dostosowanie sieci dystrybucyjnych 
i złączy 

 

3. Zmiana sposobu użytkowania 
lokali lub pięter 

3.1 Możliwość wyodrębnienia przestrzeni do pracy 
w domu 

 

3.2 Możliwość przekształcenia parteru 
w niezależny lokal 

 

4. Zmiany wymogów 
dotyczących dostępu 

4.1 Łatwy dostęp do wszystkich lokali mieszkalnych  

4.2 Dostęp do pomieszczeń i łatwość 
przemieszczania się między nimi  

 

Ważona ocena punktowa ogółem  
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla tych użytkowników, którzy chcą porównać ostateczny projekt powykonawczy 
z wcześniejszymi projektami szczegółowymi. Może również stanowić punkt wyjścia do długoterminowego 
monitorowania budynku i jego efektywności na lokalnym rynku nieruchomości. 

L3.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi dotyczącymi poziomu 3, począwszy od str. 17. 

1. Należy zorganizować spotkanie z architektem i wykonawcą oraz z inżynierami budownictwa 
i inżynierami instalacji wewnętrznych w celu wskazania uwzględnionych aspektów projektu. 

2. Należy wskazać i zgromadzić odpowiednie powykonawcze rysunki projektu architektonicznego 
i konstrukcyjnego, plany instalacji wewnętrznych, jak również obliczenia uzupełniające wymagane do 
sprawdzenia powykonawczej oceny punktowej. 

3. Należy dopilnować, aby zastosowany został taki sam reprezentatywny wybór rodzajów domów lub 
mieszkań, jak przy sporządzaniu oceny punktowej na poziomie 2.  

4. Aby uzyskać ocenę punktową możliwości adaptacji dla ukończonego projektu, należy pomnożyć ocenę 
punktową uzyskaną dla każdego aspektu projektu przez współczynnik wagowy, a następnie zsumować 
ważone oceny punktowe, by uzyskać ocenę punktową na 100 punktów. 

5. Krok opcjonalny: aby ocenić potencjał kompromisów w zakresie efektywności środowiskowej cyklu 
życia różnych koncepcji projektu uwzględniających możliwość adaptacji, można przeprowadzić ocenę 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub ocenę pełnego cyklu życia. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 Projekt powykonawczy budynku, w tym plany konstrukcji i instalacji wewnętrznych, aby dostarczyć 
szczegółowe informacje, na podstawie których można dokonać oceny punktowej aspektów projektu 
uwzględniających możliwość adaptacji.  

 W przypadku przedsięwzięć w zakresie renowacji – uzgodniony zakres prac, które umożliwią 
określenie wspomnianych aspektów projektu uwzględniających możliwość adaptacji, na które można 
mieć wpływ. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane w zakończenie budowy pod przewodnictwem architekta oraz z udziałem wykonawcy, 
inżynierów budownictwa i inżynierów instalacji wewnętrznych. Konsultanci ds. energii/zrównoważonego 
rozwoju lub osoby z zespołu projektowego o kompetencjach wewnętrznych mogą wspierać proces oceny 
współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub oceny pełnego cyklu życia.  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Do przeprowadzenia oceny przewidziano jedną metodę, którą powinni stosować użytkownicy systemu 
Level(s). Wszelkie oceny punktowe uzyskane za pomocą innych metod można przenieść do systemu oceny 
punktowej poziomu 2, ale muszą one odnosić się do tych samych konkretnych aspektów projektu. Następnie 
można określić ocenę punktową, korzystając z klas punktów przedstawionych w tabelach 6 i 7. 

L3.6. Wzór zgłaszania wyników oceny 

Ocena punktowa możliwości adaptacji dla ukończonego budynku biurowego  

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość adaptacji 

Konkretny aspekt projektu wymagający 
odniesienia 

Ważona ocena punktowa 

1. Zmiany podziału 1.1. Rozstawy siatki słupów  
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powierzchni wewnętrznej 1.2. Rozmieszczenie elementów fasady  

1.3. System ścian wewnętrznych  

1.4. Wielkość pomieszczeń i dostęp do nich  

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych budynków 

2.1. Łatwy dostęp do kanałów instalacji wewnętrznych  

2.2. Łatwy dostęp do pomieszczeń technicznych  

2.3. Kanały wzdłużne do prowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

 

2.4. Wyższa kondygnacja do poprowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

 

2.5. Doprowadzenie instalacji wewnętrznych do 
wyodrębnionych części budynku 

 

3. Zmiany dotyczące 
fasady i konstrukcji 
budynku 

3.1. Fasady niepełniące funkcji nośnej  

3.2. Nośność konstrukcji zachowująca aktualność  

3.3. Projekt konstrukcyjny sprzyjający rozbudowie 
w przyszłości 

 

Ważona ocena punktowa ogółem  

 

Ocena punktowa możliwości adaptacji dla ukończonego budynku mieszkalnego  

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość adaptacji 

Konkretny aspekt projektu wymagający 
odniesienia 

Ważona ocena punktowa 

1. Zmiany podziału 
powierzchni wewnętrznej 

1.1 Systemy ścian umożliwiające zmiany w układzie 
pomieszczeń 

 

1.2 Większa wysokość kondygnacji do 
powierzchniowego poprowadzenia instalacji 

 

2. Zmiany w instalacjach 
wewnętrznych budynków 

2.1 Łatwy dostęp do instalacji wewnętrznych budynku  

2.2 Łatwe dostosowanie sieci dystrybucyjnych i złączy  

3. Zmiana sposobu 
użytkowania lokali lub 
pięter 

3.1 Możliwość wyodrębnienia przestrzeni do pracy 
w domu 

 

3.2 Możliwość przekształcenia parteru w niezależny 
lokal 

 

4. Zmiany wymogów 
dotyczących dostępu 

4.1 Łatwy dostęp do wszystkich lokali mieszkalnych  

4.2 Dostęp do pomieszczeń i łatwość przemieszczania 
się między nimi  

 

Ważona ocena punktowa ogółem  
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje ogólne w odniesieniu do trzech 
najważniejszych koncepcji, które leżą u postaw listy kontrolnej koncepcji projektu uwzględniającej możliwość 
adaptacji na poziomie L1.4, mianowicie w odniesieniu do adaptacji następujących elementów: 

 L1.4a. Ogólna lista kontrolna: obecne i przyszłe potrzeby użytkowników, 

 L1.4b. Ogólna lista kontrolna: zmieniające się zapotrzebowanie na rynku nieruchomości 
w przyszłości, 

 L1.4c. Ogólna lista kontrolna: zmiany stylu życia w przypadku nieruchomości mieszkalnych. 

W ten sposób użytkownicy mogą lepiej zrozumieć, dlaczego uwzględnienie kwestii możliwości adaptacji jest 
istotne oraz jak może ona wpłynąć na okres użytkowania budynku w średniej i długiej perspektywie. 

L1.4a. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników 

Dostosowanie w celu odzwierciedlenia zmian potrzeb użytkowników jest elementem, który w sposób 
naturalny bierze się pod uwagę w przypadku klientów nieruchomości inwestycyjnych, ponieważ będą oni 
musieli rozważyć, jak zminimalizować puste przestrzenie oraz – jeżeli budynki i piętra są podzielone na 
mniejsze jednostki i wynajmowane różnym użytkownikom – uzyskać zakładany dochód lub stopę zwrotu. 
Dobrym przykładem jest holenderska norma dotycząca nieruchomości, w której wskazano czynniki związane 
z lokalizacją, działką i budynkiem i dąży się do powiązania ich z czynnikami ryzyka pustostanów2.  

Temu komercyjnemu spojrzeniu na możliwość adaptacji poświęcono również uwagę w ramach tzw. ruchu 
„otwartych budynków” w Holandii; uwzględniono je również w kryteriach dotyczących możliwości adaptacji 
ustanowionych w systemach certyfikacji budynków DGNB (Niemcy) i BREEAM (Holandia). Te dwa ostatnie 
systemy oraz badania przeprowadzone przez MAE wykorzystano do opracowania przejściowej metody oceny 
punktowej, którą należy stosować do zgłaszania tego wskaźnika.  

Przy projektowaniu budynku biurowego można wskazać cztery odrębne „warstwy”, z których każda ma typowy 
dla siebie średni okres trwałości: 

1. powłoka budynku: konstrukcja nośna, w tym fasada, jeśli stanowi ona konstrukcję nośną (okres 
użytkowania >50 lat); 

2. instalacje wewnętrzne: rury, kanały, kable, maszyny, windy, schody ruchome (okres użytkowania – 15 
lat); 

3. wygląd wnętrza: ścianki działowe, sufity, wykończenia (6 lat); 

4. urządzenie wnętrza: wyposażenie, meble, sprzęt informatyczny (lata lub miesiące). 

Dzięki odniesieniu danych zebranych w ramach wskaźnika 2.1 do ewentualnej potrzeby adaptacji i wymiany 
w miarę upływu czasu można lepiej zrozumieć, na co należy zwrócić uwagę, aby ułatwić elastyczność 
w przyszłości. 

Badania i doświadczenie pokazały, że w przypadku budynków biurowych znaczną przeszkodę w ich 
przebudowie mogą stanowić takie czynniki, jak wysokość kondygnacji oraz problemy z dostosowaniem 
rozmieszczenia instalacji wewnętrznych, takich jak energia elektryczna i klimatyzacja, które są przeważnie 
umiejscowione w sufitach. Inne ważne czynniki do rozważenia obejmują: 

 rozmieszczenie słupów i szerokości przęseł; 

 łatwość przesunięcia ścian wewnętrznych; 

 stopień podziału budynku na części lub skrzydła; 

 nośność pięter; 

 głębokość w rzucie poziomym i współczynnik penetracji światła dziennego. 

                                           
2 Real Estate Norm, Netherlands Foundation (1992). 
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Tego rodzaju czynniki, zwane też niekiedy aspektami „możliwości adaptacji funkcjonalnej”, należy uwzględniać 
zarówno na etapie koncepcji, jak i na etapie szczegółowego projektowania. Aspekty projektu uwzględnione 
w systemie Level(s) podsumowano w Tabela 3. 

 

 

 

 

Tabela 3. Aspekty projektu uwzględniające możliwość adaptacji funkcjonalnej 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

1.1 Rozstawy siatki słupów 
Szersze rozstawy słupów umożliwią bardziej elastyczne rozplanowanie 
kondygnacji. 

1.2 Rozmieszczenie elementów 
fasady 

Węższe przęsła zapewnią lepsze możliwości pod względem 
konfiguracji przestrzeni wewnętrznej.  

1.3 System ścian wewnętrznych 
Nienośne ściany wewnętrzne umożliwią łatwiejsze zmiany 
w rozplanowaniu kondygnacji. 

1.4 Wielkość pomieszczeń i dostęp 
do nich 

Zapewnienie możliwości dostępu do wyodrębnionych części 
pomieszczeń lub możliwości wyjścia z nich zwiększy możliwości 
w zakresie podnajmu. 

 

L1.4b. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku nieruchomości 

Dostosowanie do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku nieruchomości stanowi większe wyzwanie, gdyż 
zakłada potencjał zmian w zakresie ogólnego zapotrzebowania na konkretny sposób użytkowania, a nawet 
zmianę klasy użytkowania budynku. W konsekwencji reakcja rynku mogłaby obejmować przebudowę biur na 
budynki mieszkalne lub odwrotnie. Wśród ograniczeń, które mogą utrudniać prace i wynikać z pierwotnego 
projektu budynku mieszkalnego, można wymienić np. mniejszą wysokość kondygnacji, wąskie przęsła 
konstrukcyjne oraz podział powierzchni podłogowej na mniejsze części. 

Większym wyzwaniem pod względem technicznym jest potencjał reagowania na zmiany w zakresie obciążenia 
wewnętrznego konstrukcji – np. w przypadku biur, które mogą jeszcze potrzebować archiwów – oraz, 
w wyjątkowych przypadkach, wysokości i bryły budynku Zwiększenie wysokości budynku przez dodanie 
dodatkowej konstrukcji nośnej oraz ocena zdolności istniejącej konstrukcji nośnej i podziemnej części 
konstrukcji do utrzymania dodatkowego ciężaru wymaga uważnej oceny technicznej.  

Powiązaną kwestią do rozważenia jest potencjał w zakresie zmiany fasady. Wynika to z faktu, że estetyka 
projektów, a także względy dotyczące efektywności, mogą ulegać zmianom wraz z upływem czasu. Decyzja 
o zmianie lub modyfikacji fasady wiązałaby się z istotną inwestycją finansową.  

Aspekty projektu związane z konstrukcjami i fasadami uwzględnione w systemie Level(s) podsumowano w 
Tabela 4. Ten aspekt możliwości adaptacji omówiono szerzej w wytycznych dotyczących poziomu 2 zawartych 
w niniejszym podręczniku użytkownika.  

 

Tabela 4. Aspekty projektu uwzględniające możliwość adaptacji w związku z konstrukcją 

Aspekt 
W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 

możliwości adaptacji 

3.1 Fasady niepełniące funkcji nośnej 
Fasady niepełniące funkcji nośnej umożliwią łatwiejsze zmiany 
zarówno rozkładu wewnętrznego, jak i elementów zewnętrznych. 

3.2 Nośność konstrukcji zachowująca 
aktualność 

Wbudowanie niewykorzystanej nośności konstrukcji będzie 
sprzyjało przyszłym zmianom fasady i sposobu użytkowania 
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budynku. 

3.3 Projekt konstrukcyjny sprzyjający 
rozbudowie w przyszłości 

Projekty konstrukcyjne o wytrzymałej konstrukcji poziomej 
pozwalającej udźwignąć dodatkowe kondygnacje umożliwi 
zwiększenie powierzchni użytkowej w przyszłości. 

Dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest projektowanie systemów ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji w sposób umożliwiający adaptację do przyszłych zmian w cyklu życia budynku. Taka adaptacja 
może być związana ze zmianą paliwa lub źródła dostarczanej energii, ale też wzorców wykorzystywania, które 
mogą znaleźć odzwierciedlenie w intensywności wykorzystywania oraz rozkładzie wewnętrznym budynku. 

Podstawową kwestią, którą należy uwzględnić, jest też łatwość wymiany systemów ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji ze względu na potencjalną przyszłą potrzebę zmiany strategii w zakresie instalacji wewnętrznych 
i dokonywania zaplanowanych udoskonaleń dotyczących efektywności budynku.  

Aspekty projektu związane z instalacjami wewnętrznymi uwzględnione w systemie Level(s) podsumowano w 
Tabela 5.  

 

 

 

Tabela 5. Aspekty projektu uwzględniające możliwość adaptacji w związku z instalacjami wewnętrznymi 

Aspekt 
W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

2.1 Łatwy dostęp do kanałów instalacji 
wewnętrznych 

Instalacje wewnętrzne, które nie są wbudowane w konstrukcję 
budynku, zapewnią lepszy dostęp. 

2.2 Łatwy dostęp do pomieszczeń 
technicznych 

Łatwy dostęp do pomieszczeń technicznych i sprzętu ułatwi zmianę 
sprzętu technicznego w przyszłości.  

2.3 Kanały wzdłużne do prowadzenia 
instalacji wewnętrznych 

Uwzględnienie kanałów wzdłużnych zapewni elastyczność 
w rozmieszczeniu punktów odbioru mediów. 

2.4 Wyższa kondygnacja do 
poprowadzenia instalacji 
wewnętrznych 

Wykorzystanie większej wysokości kondygnacji zwiększy 
elastyczność w zakresie prowadzenia instalacji wewnętrznych. 

2.5 Doprowadzenie instalacji 
wewnętrznych do 
wyodrębnionych części budynku 

Zapewnienie możliwości indywidualnej konserwacji pomieszczeń 
sanitarnych w wyodrębnionych częściach budynku zwiększy 
możliwości w zakresie podnajmu. 

 

L1.4c. Ogólna lista kontrolna: dostosowanie nieruchomości mieszkalnych do zmian w sytuacji życiowej 

Chociaż niektóre aspekty projektowania związane z możliwością adaptacji pokrywają się z aspektami istotnymi 
dla budynków biurowych – na przykład zmiana sposobu użytkowania z mieszkalnego na biurowy – to 
w przypadku nieruchomości mieszkalnych występują również odrębne aspekty związane ze zmianami 
w sytuacji życiowej. Wśród przykładów można wymienić założenie rodziny lub zmianę sytuacji prowadzącą do 
ograniczonej mobilności. Izolacja na masową skalę spowodowana przez pandemię COVID-19 z 2020 r. również 
uwydatniła znaczenie elastyczności dla zapewnienia odpowiedniego środowiska do pracy w domu. 

Prawdopodobnie najważniejszym punktem odniesienia dla nieruchomości mieszkalnych jest zestaw kryteriów 
Lifetime Homes3. Lifetime Homes zostały opracowane w latach dziewięćdziesiątych i stanowią zbiór kryteriów 
projektowych mających na celu odzwierciedlenie zmieniających się potrzeb pojedynczych osób i rodzin na 
różnych etapach życia. Czasem określa się je jako kryteria „projektu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 
Ocena punktowa możliwości adaptacji systemu Level(s) obejmuje szereg aspektów uwzględnionych w tych 15 
kryteriach.  

                                           
3 Kryteria Lifetime Homes można uzyskać pod następującym adresem: http://www.lifetimehomes.org.uk/pages/revised-design-
criteria.html 
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Tabela 6. Aspekty projektu uwzględniające możliwość adaptacji budynków mieszkalnych w związku ze zmianami w sytuacji 
życiowej 

Konkretny aspekt projektu 
wymagający odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może przyczynić się do 
możliwości adaptacji 

3.1 Możliwość wyodrębnienia 
przestrzeni do pracy w domu 

Możliwość wyodrębnienia w domu przestrzeni i dostatecznej 
wielkości, z odpowiednim oświetleniem i instalacjami 
wewnętrznymi, która będzie ułatwieniem w pracy zdalnej. 

3.2 Możliwość przekształcenia parteru 
w niezależny lokal 

Możliwość przekształcenia parteru w niezależny lokal z przestrzenią 
sypialną, kuchnią, toaletą i prysznicem pomoże w dostosowaniu się 
do zmiany sytuacji w przyszłości. 

4.1 Łatwy dostęp do wszystkich lokali 
mieszkalnych 

Łatwy dostęp do lokali mieszkalnych w razie potrzeby skorzystania 
z wózków dziecięcych lub inwalidzkich. 

4.2 Dostęp do pomieszczeń i łatwość 
przemieszczania się między nimi  

Łatwy dostęp do pomieszczeń mieszkalnych, kuchni i łazienki oraz 
przestrzeń do manewrowania zapewnią mobilność w razie potrzeby 
skorzystania z wózków dziecięcych lub inwalidzkich. 
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej części wytycznych przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia, aby zapewnić pomoc przy ocenie 
możliwości adaptacji na poziomie 2. Obejmują one następujące tematy szczegółowe: 

 L2.2. Krok 2: Scenariusze dotyczące przyszłych warunków na rynku nieruchomości 

 L2.2. Krok 3: Europejskie zasady techniczne dotyczące oceny i modernizacji istniejących konstrukcji 

 L2.2. Krok 7: Ocena efektywności środowiskowej projektów budynków w cyklu życia 

Tabela 7, w której określono ocenę punktową i wagi stosowane w ocenie możliwości adaptacji na poziomie 2 
lub 3, znajduje się na końcu tej sekcji. 

 

L2.2. Krok 2: Scenariusze dotyczące przyszłych warunków na rynku nieruchomości 

Ze względu na naturalną niepewność związaną z decyzjami i inwestycjami dotyczącymi środków 
uwzględniających możliwość adaptacji zaleca się uzyskanie dodatkowo porad od specjalistów rynku 
nieruchomości komercyjnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat przyszłych potrzeb kupujących 
i najemców w perspektywie zarówno krótko- jak i średnioterminowej. W sektorze publicznym celem informacji 
dotyczącej przedsięwzięcia budowlanego powinno być ustalenie środka służącego wykorzystaniu tego 
elementu aktywów w perspektywie średnio- i długoterminowej.  

W celu dalszego uzasadnienia probabilistycznej analizy scenariuszy cyklu życia dotyczących przyszłego 
użytkowania budynku, oprócz wiedzy eksperckiej dotyczącej rynku, można wykorzystać specjalne 
oprogramowanie. Na przykład w ramach finansowanego ze środków UE projektu CILECCTA4 przygotowano 
oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom analizę przyszłych scenariuszy dotyczących różnych 
konfiguracji budynków i potencjalnego wpływu tych scenariuszy na koszt i środowisko.  

Korzystając z oprogramowania CILECCTA użytkownicy mogą 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. Wśród przykładów można wymienić 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 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 3: Europejskie zasady techniczne dotyczące oceny i modernizacji istniejących konstrukcji 

Wspólne Centrum Badawcze opublikowało Nowe europejskie zasady techniczne dotyczące oceny 
i modernizacji istniejących konstrukcji5. Opracowała je grupa robocza 2 CEN/TC250 ds. oceny i modernizacji 
istniejących konstrukcji.  

W przypadku remontu lub ponownego wykorzystania istniejących konstrukcji konieczne może być 
przeprowadzenie ich oceny. Może to obejmować sytuacje, w których dojdzie do zmiany sposobu użytkowania 
lub dodania nowych kondygnacji lub konstrukcji. Przeprowadzenie takiej oceny istniejącej konstrukcji może 
być wymagane w następujących przypadkach:  

 sprawdzanie adekwatności w celu ustalenia, czy istniejąca konstrukcja może wytrzymać obciążenie 
związane z wszelkimi przewidywanymi zmianami w zakresie wykorzystania obiektu, zmianami 
operacyjnymi lub przedłużeniem projektowanego okresu eksploatacji;  

                                           
4 CORDIS (2014) CILECCTA Streszczenie raportu http://cordis.europa.eu/result/rcn/141443_pl.html 
5 Wspólne Centrum Badawcze, Nowe europejskie zasady techniczne dotyczące oceny i modernizacji istniejących konstrukcji, Instytut ds. 

ochrony i bezpieczeństwa obywatela, Unia Europejska, 2015 r.  
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 naprawa istniejącej konstrukcji, która uległa zniszczeniu na skutek oddziaływań środowiska 
związanych z upływem czasu lub uległa uszkodzeniu w wyniku działań przypadkowych np. w wyniku 
uderzenia, wybuchu, pożaru lub trzęsienia ziemi;  

 wątpliwości dotyczące faktycznej niezawodności konstrukcji;  

 renowacja istniejącej konstrukcji budynku wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych budynku;  

 wymogi władz, zakładów ubezpieczeń, właścicieli lub wynikające z planu utrzymania.  

Należy uwzględnić pogorszenie się stanu istniejącej konstrukcji. Jeżeli odnotowano pogorszenie stanu 
istniejącej konstrukcji, ocena niezawodności konstrukcji staje się problemem pogorszenia zależnego od czasu, 
jak opisano w normie ISO 2394, i należy zastosować odpowiednią metodę analizy. 

 

L2.2. Krok 7: Ocena efektywności środowiskowej projektów budynków w cyklu życia 

Niektóre aspekty projektu uwzględniające możliwość adaptacji mogą wiązać się z kompromisami między 
większymi możliwościami adaptacji a efektywnością środowiskową. Oto kilka przykładów: 

 Wykorzystywanie betonu sprężonego zamiast betonu wylewanego na miejscu budowy do uzyskania 
większych rozstawów może prowadzić do wyższych emisji wpływających na współczynnik globalnego 
ocieplenia6.  

 Możliwość niezależnej adaptacji instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przez najemców 
budynków biurowych. Mogłoby to działać na niekorzyść projektu naturalnej wentylacji dla całego 
budynku oraz opcji pasywnego chłodzenia. W przypadku lokali mieszkalnych analogiczna możliwość 
mogłaby mieć zastosowanie do wspólnych systemów energii ze źródeł odnawialnych. 

 Elastyczne rozkłady przestrzeni mogłyby zachęcać do częstszej adaptacji biur. Na rys. 2 przedstawiono, 
w jaki sposób powtarzające się procesy wyposażania mogą przyczyniać się do wbudowanej emisji 
ekwiwalentu dwutlenku węgla w całym cyklu życia budynku. 

Tych kompromisów nie da się ująć ocenie punktowej dotyczącej możliwości adaptacji i można je określić 
ilościowo jedynie za pomocą oceny współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub pełnej oceny cyklu 
życia budynku. Umożliwi to obliczenie i porównanie efektywności projektów. W tym celu należy opracować 
i przetestować możliwe przyszłe scenariusze użytkowania budynku na podstawie opinii ekspertów. Należy 
przestrzegać przepisów szczegółowych dotyczących wskaźnika 1.2 określonych w podręczniku użytkownika.  

 

                                           

6 Kaethner, S.C i Burridge, J.A. Embodied CO2 of structural frames [Wbudowana emisja dwutlenku węgla w ramach 

konstrukcyjnych], The Structural Engineer, maj 2012. 
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Rysunek 2. Orientacyjny ślad węglowy w całym cyklu życia budynku biurowego w Europie Północnej 

Źródło: Buro Happold (2014). 
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Tabela 7. System oceny punktowej i wag dotyczący aspektów projektu uwzględniających możliwość adaptacji dla budynków biurowych 

Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt 
projektu 

wymagający 
odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może 
przyczynić się do możliwości adaptacji 

System oceny punktowej Współczynnik 
wagowy 

1. Zmiany podziału 
powierzchni 
wewnętrznej 

1.1 Rozstawy siatki 
słupów 

Szersze rozstawy słupów umożliwią bardziej 
elastyczne rozplanowanie kondygnacji. 

Odległość między słupami: 

- <5 400 mm             0 punktów 

- 5 400 mm <8 100 mm            1 punkt 

- >8 100 mm    2 punkty 

- wolny rozstaw    3 punkty 

1,5 

1.2 Rozmieszczenie 
elementów fasady 

Węższe przęsła zapewnią lepsze możliwości pod 
względem konfiguracji przestrzeni wewnętrznej.  

Odstępy między przęsłami: 

- od 1 350 do >1 800 mm   0 punktów  

- 1 350–1 800 mm   1 punkt 

- 1 350–1 800 mm, niektóre przęsła 900–1 350 mm   2 punkty 

- 900–1 350, niektóre przęsła <900 mm   3 punkty 

1,5 

1.3 System ścian 
wewnętrznych 

Nienośne ściany wewnętrzne umożliwią 
łatwiejsze zmiany w rozplanowaniu kondygnacji. 

- Niemożliwe do przesunięcia ściany wewnętrzne, różne funkcje
 0 punktów  

- Niemożliwe do przesunięcia ściany wewnętrzne, konstrukcje 
tymczasowe 1 punkt 

- Możliwe do przesunięcia ściany wewnętrzne, wymaga rozbiórki
 2 punkty 

- Łatwe do przesunięcia ściany wewnętrzne, system ścianek 
działowych 3 punkty 

4,5 

1.4 Wielkość 
pomieszczeń i dostęp 
do nich 

Zapewnienie możliwości dostępu do 
wyodrębnionych części pomieszczeń lub 
możliwości wyjścia z nich zwiększy możliwości 
w zakresie podnajmu. 

Średnia ważona powierzchnia całego lokalu/piętra: 

- >600 m2  0 punktów 

- 400–600 m2            1 punkt 

- 200–400 m2            2 punkty 

- <200 m2  3 punkty 

3,0 

2. Zmiany 
w instalacjach 
wewnętrznych 
budynków 

2.1 Łatwy dostęp do 
kanałów 
instalacji 
wewnętrznych 

Instalacje wewnętrzne, które nie są wbudowane 
w konstrukcję budynku, zapewnią lepszy dostęp. 

Umiejscowienie głównych kanałów instalacji wewnętrznych: 

- wbudowane w podłogę  0 punktów 

- między dwoma warstwami budynku  1 punkt 

- powyżej jednej warstwy budynku (podłoga)  2 punkty 

- poniżej jednej warstwy budynku (kondygnacja) 3 punkty 

1,5 

2.2 Łatwy dostęp do 
pomieszczeń 
technicznych 

Łatwy dostęp do pomieszczeń technicznych 
i sprzętu ułatwi zmianę sprzętu technicznego 
w przyszłości.  

- Wbudowane w podpiwniczeniu budynku 0 punktów 

- Zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na dachu lub na 
łatwo dostępnym patio 1 punkt 

1,5 
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Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt 
projektu 

wymagający 
odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może 
przyczynić się do możliwości adaptacji 

System oceny punktowej Współczynnik 
wagowy 

- Zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na parterze 
z możliwością łatwego dostępu z zewnątrz 2 punkty 

- Zlokalizowane na zewnątrz budynku z możliwością pełnego 
dostępu 3 punkty 

2.3 Kanały wzdłużne 
do prowadzenia 
instalacji 
wewnętrznych 

Uwzględnienie kanałów wzdłużnych zapewni 
elastyczność w rozmieszczeniu punktów odbioru 
mediów. 

- Jednokierunkowy system przyłączenia  0 punktów 

- Jednokierunkowy kanał na przewody             1 punkt 

- Dwukierunkowy system przyłączenia  2 punkty 

- Dwukierunkowy kanał na przewody            3 punkty 

1,5 

2.4 Wyższa 
kondygnacja do 
poprowadzenia 
instalacji 
wewnętrznych 

Wykorzystanie większej wysokości kondygnacji 
zwiększy elastyczność w zakresie prowadzenia 
instalacji wewnętrznych. 

Wysokość wewnętrzna (od powierzchni podłogi do powierzchni sufitu) 

- <3 000 mm  0 punktów 

- 3 000–3 500 mm           1 punkt 

- 3 500–4 000 mm           2 punkty    

- >4 000 mm  3 punkty 

4,5 

2.5 Doprowadzenie 
instalacji 
wewnętrznych 
do 
wyodrębnionych 
części budynku 

Zapewnienie możliwości indywidualnej 
konserwacji pomieszczeń sanitarnych 
w wyodrębnionych częściach budynku zwiększy 
możliwości w zakresie podnajmu. 

Średnia ważona powierzchnia całego lokalu/piętra w wyodrębnionej 
części budynku, w której można prowadzić prace konserwacyjne: 

- >600 m2  0 punktów 

- 400–600 m2           1 punkt 

- 200–400 m2           2 punkty 

- <200 m2  3 punkty 

3,0 

3. Zmiany dotyczące 
fasady 
i konstrukcji 
budynku 

3.1 Fasady 
niepełniące 
funkcji nośnej 

Fasady niepełniące funkcji nośnej umożliwią 
łatwiejsze zmiany zarówno rozkładu 
wewnętrznego, jak i elementów zewnętrznych. 

- Fasada nośna z elementami nośnymi  0 punktów 

- Fasada nośna bez elementów nośnych  1 punkt 

- Fasada niepełniąca funkcji nośnej z elementami nośnymi 
 2 punkty 

- Fasada niepełniąca funkcji nośnej bez elementów nośnych  3 
punkty 

Uwaga: przykładowe elementy nośne obejmują nośne ściany 
wewnętrzne, kolumny, szyby windowe lub kanały instalacyjne. 

4,5 

3.2 Nośność 
konstrukcji 
zachowująca 
aktualność 

Wbudowanie niewykorzystanej nośności 
konstrukcji będzie sprzyjało przyszłym zmianom 
fasady i sposobu użytkowania budynku. 

Zmienna nośność: 

- 1,75 kN/m20 punktów 

- 2,50 kN/m21 punkt 

- 4,00 kN/m2  2 punkty 

- 5,00 kN/m23 punkty 

4,5 

3.3 Projekt Projekty konstrukcyjne o wytrzymałej konstrukcji Możliwość dodania pięter: 1,5 
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Koncepcja projektu 
uwzględniająca 

możliwość 
adaptacji 

Konkretny aspekt 
projektu 

wymagający 
odniesienia 

W jaki sposób aspekt projektu może 
przyczynić się do możliwości adaptacji 

System oceny punktowej Współczynnik 
wagowy 

konstrukcyjny 
sprzyjający 
rozbudowie 
w przyszłości 

poziomej pozwalającej udźwignąć dodatkowe 
kondygnacje umożliwi zwiększenie powierzchni 
użytkowej w przyszłości. 

- 1 piętra  0 punktów 

- 2 pięter           1 punkt 

- 3 pięter           2 punkty    

- 4 lub większej liczby pięter 3 punkty 
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