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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 4.2: Czas poza zakresem komfortu cieplnego – Podręcznik użytkownika: 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 wewnątrz budynku. 

2. Główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny cyklu życia 

(LCA), które można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich wkładu w osiąganie 

poszczególnych makrocelów. 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on 

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków ku 

bardziej całościowemu podejściu, przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w Europie metody oceny 

cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (ang. life cycle cost assessment, LCCA). 

 

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

 

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

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

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

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

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

 Briefing wprowadzający: w sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 
 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  
 co dany wskaźnik mierzy;  
 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  
 jednostkę miary oraz  
 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

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

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  
 co jest potrzebne do dokonania oceny;  
 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  
 formaty sprawozdawczości.  

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

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

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

Termin Definicja 

Warunki adaptacyjne 
Fizjologiczne, psychologiczne lub behawioralne dostosowanie się użytkowników 
budynku do wewnętrznego (i zewnętrznego) środowiska termicznego w celu 
uniknięcia dyskomfortu. 

Klimatyzacja 
Połączenie elementów wymaganych dla zapewnienia formy obróbki powietrza w 
pomieszczeniach, za których pomocą temperatura jest kontrolowana lub może być 
obniżana. 

Budynki nieposiadające 
systemu mechanicznego 
chłodzenia 

Budynki, w których w celu zapobiegania przegrzaniu zmniejsza się wysoką 
temperaturę wewnętrzną w sezonie chłodniczym innymi sposobami, na przykład za 
pomocą stosowania niezbyt dużych okien, odpowiedniej ochrony przed słońcem, 
wykorzystania masy budynku, naturalnej wentylacji, kontroli zysków wewnętrznych, 
wentylacji w nocy itp. 

Przekazanie 
Krok, w którego ramach po zakończeniu prac władanie nad obiektem budowlanym 
zostaje przekazane klientowi, z zastrzeżeniami lub bez. 

Chłodzenie mechaniczne 
Chłodzenie środowiska wewnętrznego za pomocą środków mechanicznych 
stosowanych do chłodzenia powietrza nawiewanego, konwektorów 
wentylatorowych, powierzchni chłodzonych itp. 

Przewidywana średnia 
ocena (ang. predicted 
mean vote, PMV) 

Wskaźnik, za którego pomocą przewiduje się średnią ocenę dużej grupy osób 
określających swe wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen opartej na 
bilansie cieplnym ludzkiego ciała. 

Przewidywany odsetek 
osób niezadowolonych 
(ang. predicted percent 
of dissatisfied, PPD) 

Wskaźnik służący do ustalania ilościowej prognozy odsetka osób, które są 
niezadowolone ze środowiska termicznego (te, które oddałyby głos na „gorąco”, 
„ciepło”, „chłodno”, „zimno” na siedmiostopniowej skali termicznej) i którym jest 
zbyt zimno lub zbyt ciepło. 

System techniczny 
budynku 

Urządzenia techniczne do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia, wentylacji, ciepłej 
wody użytkowej, wbudowanego oświetlenia, systemów automatyki i sterowania 
budynku, wytwarzania energii elektrycznej na miejscu lub kombinacja takich 
systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w 
budynku lub module budynku. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Kontrola komfortu cieplnego, a w szczególności nasłonecznienia w okresie letnim, jest ważnym czynnikiem w 
przypadku wszystkich budynków.  Wynika to stąd, że nawet w miejscach położonych w Europie Północnej 
niekontrolowana przepuszczalność energii promieniowania słonecznego może prowadzić do niekomfortowych 
warunków, które z kolei wymagają dodatkowej energii do chłodzenia.   

Kontrola przegrzewania się budynków jest szczegółowo omówiona w dyrektywie 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, zmienionej dyrektywą (UE) 2018/8441. Dyrektywa ta stanowi, że: 

„należy skoncentrować się na środkach pozwalających uniknąć przegrzania, takich jak zacienianie oraz 
dostateczna pojemność cieplna konstrukcji budynku, a także na dalszym opracowywaniu i stosowaniu 
technologii pasywnego chłodzenia, szczególnie takich, które poprawiają warunki klimatyczne wnętrz 
oraz mikroklimat wokół budynków”. 

Chociaż wskaźnik ten skoncentrowany jest głównie na komforcie cieplnym w porze letniej, ważnym czynnikiem 
jest również możliwość utrzymania przez mieszkańców ciepła w lokalach mieszkalnych zimą.  Duża część 
zasobów mieszkaniowych w UE nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu komfortu cieplnego ze 
względu na kombinację czynników, które obejmują brak izolacji, niskiej jakości okna, mostki termiczne między 
przegrodami zewnętrznymi, wysoki poziom infiltracji powietrza oraz nieodpowiednie lub źle utrzymane 
systemy ogrzewania.  Może to doprowadzić do niedostatecznego ogrzewania i narazić bardziej podatnych na 
zagrożenia mieszkańców na ryzyko chorób sezonowych.  W tym kontekście dyrektywa w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków stanowi również, że: 

„[z]apotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, wentylacji, oświetlenia i innych systemów technicznych budynku oblicza się w celu 
zoptymalizowania korzyści zdrowotnych, dobrej jakości powietrza wewnątrz budynku oraz komfortu w 
odniesieniu do poziomów określonych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym lub 
regionalnym”. 

Niekorzystne warunki wynikające ze zmiany klimatu mogą w przyszłości nasilić oba te problemy, a zaradzić im 
można poprzez zastosowanie tego samego wskaźnika do obliczania i zgłaszania danych w ramach przyszłych 
scenariuszy klimatycznych zgodnie z makrocelem 5, wskaźnik 5.1. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do określenia odsetka czasu w roku, gdy użytkownicy budynku odczuwają komfort cieplny 
wewnątrz budynku.  Nicol i in. (2013 r.)2 opisali komfort cieplny jako: 

„stan umysłu, który wyraża zadowolenie z warunków termicznych. Niezadowolenie może być 
spowodowane dyskomfortem całego [ludzkiego] ciała związanym z ciepłem lub zimnem (...) lub 
wywołanym przez niechciane chłodzenie (lub ogrzewanie) jednej konkretnej części [ludzkiego] ciała”. 

W powiązaniu z powyższym wskaźnik ten służy również do pomiaru zdolności budynku (wyposażonego w 
instalacje wewnętrzne oraz nieposiadającego takich instalacji) do utrzymania wcześniej określonych warunków 
komfortu cieplnego w trakcie sezonu grzewczego i chłodniczego3.   

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 4.2 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny z 
zasadami projektowania)  

 Ocena ryzyka związanego z komfortem cieplnym jako część projektu budynku. 
 Wybór rozwiązań dostosowanych do ważniejszych prac renowacyjnych. 

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

 Obliczona ocena pozwolenia na budowę – jako część oceny przegrzania 
 Uwzględnienie różnych aspektów komfortu cieplnego, w tym miejscowych efektów 

dyskomfortu 

                                           
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. 
2 Nicol F., Humphreys M. i Roaf S. (2013 r.) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
3 Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego oraz Obserwatorium Zasobów Budowlanych UE dostarczają bardziej 

szczegółowych danych i wskaźników dotyczących warunków komfortu w europejskich zasobach budowlanych. 
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 4.2 

3. Efektywność użytkowa (na 
podstawie uruchomienia, testów 
i pomiarów) 

 Podtypy opartej na pomiarach oceny charakterystyki energetycznej budynków: 
skorygowana pod względem klimatu, skorygowana pod względem użytkowania lub 
standardowa 

 Uruchomienie: badanie efektywności funkcjonalnej  

 Porównanie szacunkowych poziomów zadowolenia z poziomami otrzymanymi w 
badaniach przeprowadzonych wśród użytkowników. 

Powiązane dodatkowe zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie można również zgłosić pod względem 
zapotrzebowania na energię pierwotną, stosując wskaźnik 1.1, oraz pod względem kosztów całego cyklu życia, 
stosując wskaźnik 6.1. 

Jednostka miary 

Jednostka miary to odsetek czasu przebywania poza zakresem określonych maksymalnych i minimalnych 
temperatur w trakcie sezonu grzewczego i chłodniczego.  Referencyjny zakres temperatur wynosi 18–27oC.   

Efektywność budynku należy oceniać zarówno z uwzględnieniem mechanicznego chłodzenia, jak i bez 
uwzględnienia go.  Zgłoszona efektywność odnosi się do przestrzeni lub stref, które stanowią >10% całkowitej 
powierzchni użytkowej budynku. 

Jeśli planowane jest przeprowadzenie badania wśród użytkowników, można również podać przewidywany 
odsetek osób niezadowolonych. 

Granice systemu  

Granice oceny stanowi budynek.  W obliczeniach należy uwzględnić straty i zyski ciepła, zarówno wewnętrzne, 
jak i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na warunki komfortu w budynku, a także energię do ogrzewania i 
chłodzenia, która może być konieczna do utrzymania tych warunków.  

Zakres 

W zakres wskaźnika wchodzi wewnętrzna temperatura i warunki komfortu użytkowników wewnątrz budynku.   

W przypadku budynków, które posiadają systemy chłodzenia w pełni mechanicznego lub w trybie mieszanym, 
dodatkowo ocenia się efektywność przegród zewnętrznych bez działania tych systemów mechanicznych.  To 
samo dotyczy budynków z systemami centralnego ogrzewania.  Ma to na celu ocenę naturalnej odporności 
termicznej przegród zewnętrznych. 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Obliczanie zgłaszanej efektywności musi być oparte na dynamicznej symulacji energetycznej i zgodne z metodą 
opisaną w załączniku A.2 do normy EN 16798-1.  Ocena przegrzania, która stanowi część krajowej metody 
obliczeniowej, jest akceptowana, jeśli opiera się na dynamicznej metodzie symulacji.  Jeżeli stosowana jest 
bardziej zaawansowana metoda obliczeniowa, musi być ona zgodna z serią norm ISO EN 52000-1.   

Jeśli ma zostać przeprowadzona ocena eksploatacyjna zadowolenia/niezadowolenia z warunków termicznych, 
należy oszacować przewidywany odsetek osób niezadowolonych na podstawie normy EN ISO 7730 (w 
przypadku budynków chłodzonych mechanicznie) lub dopuszczalnego zakresu temperatury w pomieszczeniach 
latem (w przypadku budynków nieposiadających systemu mechanicznego chłodzenia).  Następnie szacunkowy 
odsetek osób niezadowolonych można porównać z wynikami badań przeprowadzonych wśród użytkowników. 
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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:  

 ocenić ryzyko wystąpienia dyskomfortu cieplnego użytkowników w trakcie sezonu grzewczego i 
chłodniczego w przypadku ocenianego rodzaju budynku.  

 dowiedzieć się, jakie środki można zastosować w celu stworzenia komfortowego środowiska 
cieplnego w ocenianych rodzajach budynków. 

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi (zob. str. 17). 

1. Określenie poziomu komfortu cieplnego niezbędnego/wymaganego w przestrzeniach budynku, 
zgodnie z krajowymi/regionalnymi kodeksami budowlanymi 

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

3. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 
projektu dotyczące komfortu cieplnego mogą być wprowadzone do procesu projektowania.   

4. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 
dotyczące komfortu cieplnego, wykorzystując format sprawozdawczości L1. 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektu koncepcyjnego, prowadzonego przez architekta koncepcyjnego i 
inżynierów. Koncepcje projektu dotyczące komfortu cieplnego można przełożyć na szczegółowy projekt, gdy w 
przedsięwzięcie zaangażują się specjaliści tacy jak inżynierowie instalacji wewnętrznych, audytorzy 
energetyczni, konsultanci ds. energii/zrównoważonego rozwoju i kosztorysanci. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze 
zidentyfikowano następujące koncepcje projektu dotyczące komfortu cieplnego jako wyznaczniki osiągania 
lepszej efektywności.   

Chociaż wiele państw członkowskich UE wymaga przeprowadzenia jakiejś formy oceny przegrzania budynku w 
celu uzyskania pozwolenia na budowę, listę kontrolną można wykorzystać do opracowania koncepcji projektu i 
zwiększenia efektywności bez konieczności przeprowadzania bardziej zaawansowanych ocen w zakresie 
warunków komfortu cieplnego w budynku. 

Koncepcja 
projektu 

poziomu 1 
Krótki opis 

1. Identyfikacja i 
ocena 
czynników 
ryzyka 

Można zidentyfikować szereg czynników ryzyka, które mogą przyczynić się do ryzyka wystąpienia 
dyskomfortu cieplnego: 

 Lokalizacja: należy uwzględnić szereg czynników:  

- Orientacja będzie miała wpływ na ekspozycję na słońce latem i przeważające wiatry 
zimą. 

- Przeszkody, takie jak inne budynki lub pobliskie drzewa, mogą ograniczać 
nasłonecznienie zimą lub latem. 

- Mikroklimat miejski może powodować wzrost letnich temperatur w porównaniu z 
danymi z lokalnych stacji meteorologicznych. 

 Projekt budynku: szereg czynników projektowych może prowadzić do nadmiernego 
nasłonecznienia latem lub strat cieplnych zimą: 

- Współczynnik przeszklenia: wysokie współczynniki przeszklenia na elewacjach 
południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich mogą prowadzić 
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Koncepcja 
projektu 

poziomu 1 
Krótki opis 

do przegrzania w przypadku braku wystarczającej kontroli energii słonecznej. 

- Izolacja: niewystarczająca lub źle zamontowana izolacja z mostkami termicznymi w 
przegrodach zewnętrznych budynku. 

- Inercja cieplna: niewystarczająca inercja cieplna przegród zewnętrznych budynku 
może powodować znaczne wahania temperatury. 

- Ustawienie budynku: w przypadku gdy ustawienie budynku mieszkalnego 
uniemożliwia wystarczającą wentylację naturalną. 

- Zacienienie: w przypadku gdy balkony, tarasy i okiennice nie są zaprojektowane w 
sposób zapewniający odpowiednie zacienienie na elewacjach południowych, 
południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. 

- Szkło solarne: w przypadku gdy przeszklenie nie jest przeznaczone do ograniczania 
promieniowania podczerwonego lub ultrafioletowego. 

W niektórych lokalizacjach w UE może być wymagana ocena przegrzania, a jeśli została 
przeprowadzona, należy ją odnotować w sprawozdawczości na poziomie 1. 

2. 
Projektowanie 
uwzględniające 
komfortowe 
warunki cieplne 

Podczas projektowania nowego budynku lub ważniejszej renowacji na warunki cieplne panujące w 
budynku, na jego powierzchni i w jego otoczeniu ma wpływ szereg decyzji: 

 Projekt budynku: aby zminimalizować sezonowe wahania temperatury i miejscowy 
dyskomfort, można wykorzystać decyzje projektowe w trzech kluczowych obszarach: 

- Przegrody zewnętrzne: izolowane przegrody zewnętrzne o wysokiej efektywności 
wraz ze skutecznymi środkami kontroli energii słonecznej będą chronić przed 
warunkami zewnętrznymi i minimalizować sezonowe wahania temperatury 
wewnętrznej. 

- Konstrukcja: projekty konstrukcyjne, które zapewniają wentylację naturalną i 
ekspozycję inercji cieplnej na słońce. 

- Instalacje wewnętrzne: integracja projektu ogrzewania i chłodzenia z konstrukcją 
budynku oraz uwzględnienie dróg wentylacyjnych. Należy unikać miejscowych 
efektów wewnętrznych, takich jak przeciągi oraz gorące/zimne miejsca. 

 Projekt krajobrazu: szereg właściwości projektu związanych ze środowiskiem naturalnym 
może przyczynić się do złagodzenia lokalnego mikroklimatu:  

- Obecność drzew i roślinności na ulicach, dziedzińcach, patiach, a także na 
elewacjach i dachach   

- Obecność elementów wodnych, takich jak oczka wodne, kanały odwadniające i 
fontanny 

- Nieuszczelnione powierzchnie zamiast twardych, wybrukowanych lub ciemnych 
powierzchni 

3. 
Uwzględnienie 
warunków 
specyficznych 
dla danego 
terenu 

Przy projektowaniu budynku lub ważniejszej renowacji należy wziąć pod uwagę:  

 warunki specyficzne dla danego terenu, aby lepiej zrozumieć mikroklimat. Kroki, które 
można podjąć, obejmują: 

- odniesienie się do lokalnych danych pogodowych, aby zrozumieć różne warunki 
sezonowe, miesięczne, tygodniowe i dzienne; 

- odniesienie się do informacji o wszelkich lokalnych warunkach mikroklimatycznych, 
takich jak przeważające wiatry, efekt miejskiej wyspy ciepła oraz poziomy 
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem. 

W ten sposób projekt fizyczny, elewacje i instalacje wewnętrzne można zaprojektować tak, aby 
odpowiadały lokalnemu klimatowi, w tym potencjałowi pasywnego ogrzewania/chłodzenia, 
inteligentnych konstrukcji, wysokowydajnych odnawialnych źródeł energii i użytecznego 
oświetlenia dziennego. 

4. 
Uwzględnienie 
warunków 
specyficznych 

Planując renowację budynku, należy wykorzystać informacje zebrane podczas badania 
podstawowego w celu dostosowania usprawnień do efektywności i warunków lokalizacji, przegród 
zewnętrznych i architektury krajobrazu istniejącego budynku, biorąc pod uwagę: 

 orientację i ekspozycję elewacji i dachów 
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Koncepcja 
projektu 

poziomu 1 
Krótki opis 

dla renowacji  istniejące rozkłady pięter i drogi wentylacyjne   

 istniejące elementy kontroli energii słonecznej  

 sezonową reakcję przegród zewnętrznych na warunki pogodowe, w tym konstrukcyjne 
mostki termiczne 

 istniejące techniczne instalacje wewnętrzne (jeżeli mają być zachowane i 
zmodernizowane) 

Informacje uzyskane od poprzednich użytkowników mogą dostarczyć użytecznych danych na temat 
efektywności budynku. 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Aby wypełnić format sprawozdawczości 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. 

Koncepcja projektu 
dotycząca komfortu 

cieplnego 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Identyfikacja i ocena 
czynników ryzyka 

  

2. Projektowanie 
uwzględniające 
komfortowe warunki 
cieplne 

  

3. Uwzględnienie 
warunków specyficznych 
dla danego terenu 

  

4. Uwzględnienie 
warunków specyficznych 
dla renowacji 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy znajdują się na etapie wymagającym oceny wymogów 
energetycznych budynku i chcą ocenić ilościowo warunki cieplne wewnątrz budynku zgodnie z zakresami 
temperatur kategorii II przewidzianymi w normie EN 16978-1 (lub równoważnej normie krajowej).  Mogą oni 
również potrzebować oceny przegrzania budynku, aby uzyskać pozwolenie na budowę. 

L2.2 Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi (zob. str. 20). 

1. Określenie poziomu komfortu cieplnego niezbędnego/wymaganego w przestrzeniach budynku, 
zgodnie z krajowymi/regionalnymi kodeksami budowlanymi.  

2. W odniesieniu do wskaźnika 1.1 należy określić, czy krajowa/regionalna metoda obliczeniowa jest 
dynamiczna i czy ocena przegrzania również jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. 

3. Jeżeli krajowa/regionalna metoda obliczeniowa jest dynamiczna, można ją wykorzystać do obliczenia 
czasu poza zakresem.  Jeśli nie, należy wybrać dynamiczną metodę symulacji i narzędzie 
oprogramowania do jej zastosowania.  

4. Metodę obliczeniową, która zostanie zastosowana do obliczenia czasu poza zakresem, należy podać w 
tabeli sprawozdawczej. 

5. Krok opcjonalny: Należy zdecydować, czy zostanie przeprowadzona ocena eksploatacyjna 
zadowolenia/niezadowolenia użytkowników z warunków termicznych użytkowania. 

6. Jeśli tak, w tabeli sprawozdawczej należy odnotować, że ocena po rozpoczęciu użytkowania zostanie 
przeprowadzona, i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji L2.6.    

Kroki obliczania czasu poza zakresem w trakcie sezonu grzewczego i chłodniczego 

7. W przypadku osiedli mieszkaniowych składających się z wielu typów domów lub mieszkań należy 
dokonać reprezentatywnego wyboru projektów do modelowania. 

8. Konieczne jest ustalenie, czy należy stosować standardowe wartości dotyczące zapełnienia budynku 
przez użytkowników i warunków jego użytkowania, określone w krajowej metodzie obliczeniowej, czy 
też można przyjąć założenia rzeczywiste. Należy również ustalić, czy wymagane są dokumenty 
pogodowe. 

9. Jeśli nie skonfigurowano jeszcze symulacji dynamicznej do celów sprawozdawczości w zakresie 
wskaźnika 1.1, należy zidentyfikować i zebrać dane wejściowe, które będą potrzebne do 
przeprowadzenia obliczeń.  

10. Należy skonfigurować symulację dynamiczną, wprowadzając temperatury zadane określone w 
wytycznych dotyczących systemu Level(s). 

11. Opcjonalnie do celów dalszych działań: Jeśli istnieje dostęp do danych historycznych, można 
przeprowadzić analizę czasu trwania i intensywności fal upałów. 

12. Jeżeli w ramach symulacji nie oblicza się automatycznie czasu poza zakresem, należy z obliczeń 
wyprowadzić wynik, który można wykorzystać do uzyskania godzinowej temperatury wewnętrznej. 

13. W odniesieniu do każdego rodzaju budynku lub nieruchomości należy sporządzić dwa modele – jeden 
z uwzględnieniem mechanicznych systemów ogrzewania/chłodzenia i jeden bez takich instalacji. 

14. Należy przeprowadzić symulacje dla każdego modelu, aby uzyskać godzinowe temperatury 
wewnętrzne w roku.  

15. Jeżeli w ramach symulacji nie oblicza się automatycznie czasu poza zakresem, wynik należy 
przeanalizować, aby uzyskać wartości procentowe dla górnego i dolnego przedziału temperatury. 

16. Należy wypełnić główną tabelę sprawozdawczą dla każdego rodzaju budynku lub nieruchomości, 
podając uzyskane czasy poza zakresem.   
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L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 Właściwe narzędzie oprogramowania obliczeniowego, w którego ramach można przeprowadzić 
symulację dynamiczną i które jest zgodne z krajową/regionalną metodą obliczeniową dla 
odpowiedniego państwa członkowskiego lub z normą EN ISO 52000-1. 

 Projekt budynku, który jest wystarczająco zaawansowany, aby dostarczyć dane wejściowe niezbędne 
do wykonania obliczeń przy użyciu zgodnego narzędzia oprogramowania obliczeniowego. 

 Opcjonalnie do celów dalszych działań: odpowiednie wejściowe dane i założenia do przeprowadzenia 
obliczeń zgodnie z metodą opisaną w EN ISO 16798-1 (zob. L2.6). 

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie szczegółowego projektu pod przewodnictwem architekta lub inżyniera.  
Konieczne może być pozyskanie danych wejściowych między innymi od architekta, inżynierów instalacji 
wewnętrznych, audytora energetycznego i kosztorysanta. Symulacje mogą przeprowadzić inżynierowie 
instalacji wewnętrznych lub konsultanci ds. energii/zrównoważonego rozwoju.  

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Porównawcze oceny efektywności przeprowadza się na podstawie następujących elementów:  

 Wykorzystanie standardowych danych wejściowych dla symulacji termicznej: należy skorzystać z 
danych dostarczonych w ramach krajowych/regionalnych metod obliczeniowych lub standardowych 
danych udostępnionych w załączniku G do normy EN ISO 13790 (lub EN ISO 52016-1).  Powinno to 
obejmować wykorzystanie standardowych danych dotyczących zapełnienia budynku przez 
użytkowników i warunków jego użytkowania dla danego rodzaju budynku (zob. załącznik G.8). 

 Dane wejściowe parametrów termicznych PPD: w przypadku sześciu parametrów określonych w 
normie EN ISO 7730 należy stosować standardowe lub krajowe referencyjne lub regionalne dane dla 
rodzaju budynku.   

 Dane pogodowe: należy stosować projektowy rok referencyjny określony w krajowej lub regionalnej 
metodzie obliczeniowej dotyczącej przegrzania.  Jeżeli w odniesieniu do ogrzewania nie podano 
równoważnej wartości, stosuje się typowy rok meteorologiczny.  

 Sezony grzewczy i chłodniczy: należy wykorzystać sezony grzewczy i chłodniczy określone w 
odpowiedniej krajowej metodzie obliczeniowej.   

 Zakresy temperatur: we wszystkich przypadkach należy stosować zakresy temperatur kategorii II 
określone w normach EN 15251 i EN 16978-1 (lub równoważnej normie krajowej).   

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

Aby zoptymalizować symulacje termiczne, można podjąć następujące działanie: 

 Dane dotyczące zapełnienia budynku przez użytkowników i warunków jego użytkowania: należy 
zastosować rzeczywiste założenia i wartości dla budynku zamiast wartości standardowych 
określonych w krajowych metodach obliczeniowych lub w normie EN 16798-1.  

 Dane pogodowe specyficzne dla danego terenu: wykorzystanie dokumentów pogodowych, które są 
w jak najwyższym stopniu reprezentatywne dla położenia budynku. Może to obejmować 
wykorzystanie zbiorów danych, które skorygowano w celu odzwierciedlenia efektu miejskiej wyspy 
ciepła w konkretnej lokalizacji miejskiej. 

 Intensywność fali upałów: Symulacja i analiza częstości występowania intensywnych fal upałów, 
podczas których dochodzi do przekroczenia temperatury 27oC lub górnej granicy temperatur, tj. 
temperatury 31oC.  

Aby umożliwić porównanie zadowolenia/niezadowolenia z projektu pod względem warunków komfortu 
cieplnego i wyników badania po rozpoczęciu użytkowania, można podjąć następujące działanie: 
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 Ustalanie kategorii efektywności cieplnej zgodnie z metodą opisaną w załączniku F do normy EN 
15251. Kategorie komfortu cieplnego można następnie odczytywać przez analogię do szacowanego 
niezadowolenia wynikającego z badania. 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Informacje uzupełniające 

Pozycja sprawozdawczości 
na poziomie 2 

Informacje, które należy podać  

Metoda obliczeniowa 

Określenie państwa członkowskiego i konkretnej zastosowanej metody 

Konkretna zastosowana metoda dynamiczna, jeżeli nie jest to krajowa 
metoda obliczeniowa  

Badanie po rozpoczęciu 
użytkowania 

Należy określić, czy na etapie projektu obliczona zostanie kategoria 
komfortu cieplnego do celów późniejszego porównania 

Wyniki oceny efektywności 

Aspekt efektywności Sezon grzewczy Sezon chłodniczy 

Zakres temperatur eksploatacyjnych (oC) Dolne/górne granice Dolne/górne granice 

Czas poza zakresem (%) 

- bez mechanicznego ogrzewania/chłodzenia 
Odsetek czasu Odsetek czasu 

Czas poza zakresem (%) 

- z mechanicznym 
ogrzewaniem/chłodzeniem 

Odsetek czasu Odsetek czasu 

Sprawozdawczość fakultatywna do celów porównania z wynikami oceny eksploatacyjnej4 

Aspekt efektywności Sezon grzewczy Sezon chłodniczy 

Kategorie środowiska termicznego 

- bez mechanicznego chłodzenia 

EN 15251, załącznik F – 
kategoria komfortu 

EN 15251, załącznik F – 
kategoria komfortu 

Czas poza zakresem (%) 

- z mechanicznym chłodzeniem 

EN 15251, załącznik F – 
kategoria komfortu 

EN 15251, załącznik F – 
kategoria komfortu 

 

  

                                           
4 Kategorie te opierają się na oszacowaniu niezadowolenia użytkownika z warunków komfortu, stanowiąc postawę porównania poziomu 
niezadowolenia z projektu i z użytkowania. 
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcieliby:  

 zgromadzić dane z monitorowania warunków cieplnych w budynku w celu porównania efektywności z 
symulacjami projektowymi lub 

 przeprowadzić wśród użytkowników badanie po rozpoczęciu użytkowania w celu określenia poziomu 
niezadowolenia z warunków komfortu cieplnego i porównania wyników z szacunkami projektowymi. 

L3.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi (zob. str. 24). 

Strategia monitorowania i strategia pomiarowa 

1. Procedura będzie zależała od rodzaju budynku: 

- W przypadku budynków biurowych (nowych i poddawanych renowacji): przed przekazaniem 
należy zakończyć konfigurację czujników temperatury.  Powinno to obejmować ich 
umiejscowienie, prawidłową kalibrację i podłączenie do systemu rejestrowania danych.   

- W przypadku budynków mieszkalnych (nowych i poddawanych renowacji): krok ten będzie 
prawdopodobnie wymagał uzgodnienia okresu monitorowania z mieszkańcami oraz tymczasowej 
instalacji czujników w późniejszym terminie. 

2. W przypadku budynków biurowych (nowych i poddawanych renowacji): po przekazaniu, ale przed 
rozpoczęciem użytkowania budynku, należy powierzyć odpowiedzialność za pozyskiwanie i 
zestawianie danych dostarczonych przez zainstalowane czujniki. 

Gromadzenie danych i sprawozdawczość 

1. gromadzenie danych rozpoczyna się po upływie określonego minimalnego okresu użytkowania po 
ukończeniu budynku i następnie trwa ono przynajmniej przez minimalny uzgodniony czas.   

2. Jeżeli dane mają zostać wykorzystane do porównania z innymi budynkami, efektywność należy 
skorygować względem warunków użytkowania i roku referencyjnego badań w odniesieniu do 
lokalnego obszaru lub regionu zgodnie z metodą krajową lub metodą określoną w normie EN ISO 
52000-1.   

3. Uzyskane dane należy przeanalizować, aby uzyskać wartości procentowe dla górnego i dolnego 
przedziału temperatury w odniesieniu do określonego sezonu grzewczego i chłodniczego. 

4. Należy wypełnić główną tabelę sprawozdawczą dla każdego rodzaju budynku lub nieruchomości, 
podając uzyskane czasy poza zakresem.   

5. Krok opcjonalny: Określenie wszelkich znaczących odstępstw od oszacowanych wartości liczbowych 
zgłoszonych na poziomie 2 i podjęcie próby ustalenia przyczyny ich wystąpienia. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Strategia monitorowania umożliwiająca gromadzenie danych godzinowych dotyczących temperatury z sond 
termicznych zainstalowanych w punktach poboru próbek wewnątrz budynku lub w każdym reprezentatywnym 
rodzaju nieruchomości mieszkalnej. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane w przekazanie budynku i późniejsze zarządzanie obiektem.  Analizę mogą 
przeprowadzić ci sami inżynierowie instalacji wewnętrznych lub konsultanci ds. energii/zrównoważonego 
rozwoju, którzy wykonali ocenę projektu, lub konsultanci wyznaczeni przez właściciela/operatora budynku.  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Norma ISO 10551 zapewnia referencyjną metodę oceny oraz format badania komfortu cieplnego dla oceny 
eksploatacyjnej zadowolenia/niezadowolenia.  
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L3.6. Format zgłaszania wyników oceny 

Wyniki oceny efektywności 

Aspekt efektywności Sezon grzewczy Sezon chłodniczy 

Zakres temperatur eksploatacyjnych (oC), 
jeżeli różni się od wartości odniesienia 

Dolne/górne granice Dolne/górne granice 

Czas poza zakresem (%) 

- bez mechanicznego 
ogrzewania/chłodzenia 

Odsetek czasu Odsetek czasu 

Czas poza zakresem (%) 

- z mechanicznym 
ogrzewaniem/chłodzeniem 

Odsetek czasu Odsetek czasu 

Sprawozdawczość fakultatywna do celów porównania z wynikami oceny eksploatacyjnej5 

Aspekt efektywności Sezon grzewczy Sezon chłodniczy 

Kategorie środowiska termicznego 

- bez mechanicznego chłodzenia 

EN 16798-1, załącznik A.2 
– kategoria komfortu 

EN 16798-1, załącznik A.2 – 
kategoria komfortu 

Czas poza zakresem (%) 

- z mechanicznym chłodzeniem 

EN 16798-1, załącznik A.2 
– kategoria komfortu 

EN 16798-1, załącznik A.2 – 
kategoria komfortu 

 

 

  

                                           
5 Kategorie te opierają się na oszacowaniu niezadowolenia użytkownika z warunków komfortu, stanowiąc postawę porównania poziomu 
niezadowolenia z projektu i z użytkowania. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej części wytycznych przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące szeregu kluczowych 
pojęć wprowadzonych na liście kontrolnej koncepcji projektu dotyczących komfortu cieplnego na poziomie 1, a 
mianowicie: 

 L2.4 – Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Projekt budynku z uwzględnieniem naturalnej odporności 
termicznej. 

 L2.4 – Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Czynniki, które mogą powodować miejscowy dyskomfort 
cieplny wewnątrz budynku. 

 L2.4 – Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Korzyści związane z zacienieniem i korzyści 
mikroklimatyczne wynikających z rozwiązań opartych na zasobach przyrody. 

W odniesieniu do każdej koncepcji określa się konsekwencje dla projektu budynku, projektu krajobrazu i 
modelowania termicznego. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Projekt budynku z uwzględnieniem naturalnej odporności 
termicznej.  

Konstrukcję, przegrody zewnętrzne i systemy wentylacyjne budynku można zaprojektować w sposób 
zapewniający jego naturalną odporność na przegrzewanie.  Można wyróżnić trzy główne obszary, na które 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na potrzeby projektowania i rozwiązań inżynieryjnych z uwzględnieniem 
odporności, aby zarządzać bilansem cieplnym budynku: 

 Konstrukcje budynku o wysokiej inercji cieplnej: W budynkach o konstrukcji charakteryzującej się 
wysoką inercją cieplną można wykorzystać tę inercję do opóźnienia wahań temperatury, łagodząc w 
ten sposób warunki komfortu wewnątrz (zob. rysunek 2). W przypadku nowych budynków można 
podjąć dalsze działania – zaprojektować termicznie aktywną konstrukcję, w której ogrzewanie i 
chłodzenie odbywa się za pośrednictwem konstrukcji budynku; nawet w panującym obecnie klimacie 
takie konstrukcje mogą umożliwiać znaczne ograniczenie wielkości instalacji HVAC6 ze względu na 
naturalną inercję cieplną w 24-godzinnym okresie eksploatacji.   

 Przegrody zewnętrzne i elewacja charakteryzujące się odpornością termiczną: dobierając materiały, 
można uwzględniać zarówno ich efekt albedo (współczynnik odbicia promieniowania), jak i odporność 
termiczną (wartość izolacji), dzięki czemu można ograniczyć absorpcję i przekazywanie 
promieniowania słonecznego do wewnątrz budynku; 

 Układy czerpania powietrza z zewnątrz charakteryzujące się odpornością termiczną: projekt dróg 
czerpania świeżego powietrza z zewnątrz zakładający pobór powietrza do wewnątrz budynków z 
wykorzystaniem zacienionych zewnętrznych przestrzeni i systemów podziemnych może 
zminimalizować temperatury pobieranego powietrza. 

Aby dokładniej określić ilościowo korzyści związane z właściwościami projektu zapewniającymi naturalną 
odporność budynku, konieczne jest przeprowadzenie dynamicznej symulacji termicznej. Taką symulację można 
również stosować do celów optymalizacji projektu elewacji i elementów konstrukcji, a także działania systemu 
wentylacji i chłodzenia, w celu wykorzystanie tej zdolności.   

                                           
6 HVAC oznacza ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. 
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Rysunek 2. Porównanie wahań temperatury wewnątrz budynku w przypadku budynków lekkich (L/W) i ciężkich (H/W) 

Źródło: Nicol i in. (2013 r.)7 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Czynniki, które mogą powodować miejscowy dyskomfort cieplny 
wewnątrz budynku   

Wrażenie komfortu lub dyskomfortu cieplnego jest w praktyce bardziej złożone niż określenie górnej i dolnej 
granicy temperatur lub uwzględnianie całego ciała ludzkiego.  Dowody z badania budynków 
niskoenergetycznych i pasywnych pokazały, że ważne jest uwzględnienie lokalnych aspektów takich jak: 

 przeciągi   

 pionowe różnice temperatury powietrza  

 temperatura podłogi 

 asymetria temperatury promieniowania 

 poziomy aktywności użytkowników 

W normie EN ISO 7730 przedstawiono poszczególne oceny związku między dyskomfortem użytkownika a 
potencjalną zmiennością wrażenia cieplnego, spowodowaną przez powyższe aspekty.  Orientacyjne kategorie 
efektywności dla każdego z tych aspektów określono również w normach EN 15251 i EN 16978. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Korzyści związane z zacienieniem i korzyści mikroklimatyczne 
wynikających z rozwiązań opartych na zasobach przyrody  

Roślinność występująca na budynkach (np. dachy zielone) lub między budynkami/wewnątrz budynków (np. 
drzewa) może zapewnić zacienienie i łagodzić zewnętrzne temperatury powietrza i powierzchni wokół 
budynku.  Wynika to z tego, że roślinność zapewnia zacienienie powierzchni o niskim albedo i wysokiej 
pojemności cieplnej, takich jak chodniki i przegrody zewnętrzne, i tym samym minimalizuje ponowne 
promieniowanie cieplne.  Temperatury zewnętrzne można jeszcze bardziej złagodzić, stosując w budynku i 
wokół niego dodatkowo powierzchnie glebowe zamiast uszczelnionych powierzchni utwardzonych.  

Poniższe wytyczne zawierają pewne dalsze informacje dotyczące dostępnych możliwości uwzględnienia w 
projektach budynków zacienienia i chłodzenia zapewnianych przez roślinność i glebę. 

                                           
7 Nicol F., Humphreys M. i Roaf S. (2013 r.) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
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Dowiedz się więcej: 

Warianty w zakresie modelowania i oceny poprawy efektywności w związku z elementami opartymi na 

zasobach przyrody 

Można wyróżnić dwa główne warianty służące uwzględnieniu w projekcie budynku funkcji roślinności i 

gleby polegającej na zapewnieniu zacienienia i chłodzenia: 

1. Zmiana danych wejściowych stosowanych w symulacji termicznej budynku: niektóre 

dynamiczne i quasi-stacjonarne symulacje dotyczące budynków umożliwiają wprowadzanie 

danych dotyczących zacienienia zapewnianego przez roślinność.  Obecnie możliwość 

wykorzystania takich danych nie została jeszcze dobrze rozwinięta i trudno jest uzyskać 

reprezentatywne dane wejściowe.    

2. Stosowanie systemu oceny punktowej „czynnika zielonego”: Taką ocenę można stosować jako 

wskaźnik zastępczy usług ekosystemowych zapewnianych przez zieloną infrastrukturę. System 

ten polega na ocenie punktowej możliwości zacienienia i chłodzenia dzięki właściwościom 

zielonej infrastruktury występującej na budynku, w budynku i wokół niego (np. powierzchnia 

liści drzew, wskaźnik parowania terenowego, pojemność wodna gleby). Podejście to 

zastosowano w takich miastach jak Berlin, Sztokholm i Southampton.    

Drugi wariant można uznać za przydatny wskaźnik zastępczy jedynie wówczas, gdy potencjalne usługi 

ekosystemowe są ważone w celu odzwierciedlenia możliwości zacienienia i chłodzenia, jaką stwarza 

roślinność, gleba lub oba te elementy. Należy również oszacować dojrzałość i zakres roślinności w latach 

2030 i 2050. 

Drugim przykładem drugiego wariantu jest uproszczony system ważenia w odniesieniu do zielonej 

infrastruktury – „czynnik przestrzeni zielonej” (GSF) z Malmö8. GSF jest ważony w następujący sposób w 

celu uwzględnienia stopnia uszczelnienia gleby, głębokości gleby i zakresu roślinności (np. większą wagę 

przypisuje się dojrzałym drzewom).  

𝐺𝑆𝐹 =
(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐴 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐵 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐵) + (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶) + 𝑒𝑡𝑐.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑦𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎
 

W Berlinie wykorzystuje się „współczynnik powierzchni biotopu” (BAF), aby zmniejszyć uszczelnienie 
gleby i zwiększyć okrywę zieloną obszarów miejskich o wyższej gęstości9. Współczynnik ten jest 
stosowany jako wymóg planistyczny w odniesieniu do wszystkich budynków na określonych 
wewnętrznych obszarach miejskich. Współczynnik berliński jest w dużej mierze ustalany na podstawie 
proporcji budynku i przestrzeni, na której występuje uszczelnienie gleby (zob. wzór 1).  Nie uwzględnia on 
zakresu roślinności, jaka może być zasadzona w glebie, tj. nie odzwierciedla wydajności chłodniczej 
transpiracji z liści.   

𝐵𝐴𝐹 =
𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑙𝑎𝑛𝑑
 

 

  

                                           
8 Kruuse. A, The green space factor and the green points system, GRaBs Expert paper 6, projekt EU INTERREG, TCPA, kwiecień 2001 r. 
9 Climate ADAPT (2014) Berlin biotope area factor – implementation of guidelines helping to control temperature and 
runoff, Europejska Agencja Środowiska.  
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej części wytycznych przedstawiono dalsze informacje podstawowe:  

 L2.2 – Kroki 7–15: Metodyka obliczeniowa 

 L2.2 – Krok 8: Wymogi dotyczące danych i zalecane źródła danych 

 L2.2 – Kroki 10–11: Wybór zbiorów danych pogodowych 

 L2.2 – Krok 16: Ocena eksploatacyjna komfortu 

Ponadto podano dalsze wytyczne dotyczące przeprowadzania oceny w celu uwzględnienia oceny 
eksploatacyjnej komfortu. 

L2.2. Kroki 7–15: Metodyka obliczeniowa  

Symulację termiczną należy wykonać zarówno dla budynku wyposażonego w system mechanicznego 
chłodzenia, jak i dla budynku nieposiadającego takiego systemu.  Ma to na celu zapewnienie oceny naturalnej 
charakterystyki cieplnej przegród zewnętrznych i konstrukcji.  

Obliczanie zgłaszanej efektywności musi być oparte na modelu symulacji dynamicznej i zgodne z metodami 
opisanymi w załączniku F do normy EN 15251.  W niektórych państwach członkowskich krajowa metoda 
obliczeniowa na potrzeby oceny charakterystyki energetycznej bazuje na metodzie dynamicznej.  Można 
wykorzystać wyniki uzyskane za pomocą takiej metody. Jeżeli użytkownik nie korzystał wcześniej z symulacji 
dynamicznej, w rozpoczęciu posługiwania się nią pomogą mu poniższe wytyczne. 

Wytyczne  

Rozpoczęcie dynamicznych symulacji w zakresie energii w budynku 

Opracowanie takiego modelu może być czasochłonne oraz wymaga doświadczenia i wiedzy 
specjalistycznej, ponieważ niezbędna jest ogromna liczba parametrów wejściowych, aby odzwierciedlić 
szczegółowe dane dotyczące budynku i prawdopodobnych warunków jego eksploatacji.  Jest również 
mało prawdopodobne, że krajowa metoda obliczeniowa jest metodą dynamiczną. 

Zaleca się dokonanie oceny lokalnego klimatu i powiązanie jej z analizami przykładów budynków tego 
samego rodzaju o zweryfikowanej efektywności w takim samym klimacie. Dobrym przykładem w tym 
kontekście jest narzędzie Climate Consultant10.   

Kiedy użytkownicy zdobędą większe doświadczenie, mogą zacząć w pełni korzystać z możliwości 
symulacji. Zaleca się rozpoczęcie od narzędzia dynamicznego, które wymaga ograniczonej liczby danych 
wejściowych. Dobrymi przykładami są Example File Generator11 (EnergyPlus) i eQuest12 (DOE2.2).  

W niektórych państwach członkowskich model symulacji wykorzystywany w krajowej metodzie 
obliczeniowej jest dynamiczny (na przykład CALENER/HULC w Hiszpanii). Dostępne są zatem szkolenia i 
wsparcie w zakresie korzystania z tego narzędzia. 

W przypadku gdy narzędzie symulacji dynamicznej nie jest dostępne na poziomie krajowym, dostępnych 
jest wiele międzynarodowych narzędzi, przy czym niektóre z nich można uzyskać bezpłatnie (np. 
EnergyPlus). Odpowiednie narzędzia symulacji dynamicznej muszą być zweryfikowane zgodnie z 
procedurami określonymi w EN ISO 52016-1, EN 15265 lub ASHRAE 140 (te dwie ostatnie normy oparte 
są na metodzie BESTEST).  Do narzędzi, o których wiadomo, że zostały już odpowiednio zweryfikowane, 
należą DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS 
i EnergyPlus. 

Metody opisane w normie EN 15251 obejmują budynki z mechanicznym chłodzeniem i bez mechanicznego 
chłodzenia.  W przypadku modelowania budynku nieposiadającego systemu mechanicznego chłodzenia należy 
stosować założenia opisane w załączniku F do EN 15251 dotyczące warunków adaptacyjnych (zwane 
„Akceptowalnymi temperaturami w pomieszczeniach dla projektów budynków nieposiadających systemu 
mechanicznego chłodzenia”).  

                                           
10 Uniwersytet Kalifornijski, Climate Consultant, http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/climate-consultant/ 
11 EnergyPlus Example File Generator, https://buildingdata.energy.gov/cbrd/resource/704 
12 eQuest, http://doe2.com/equest/index.html 
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Warunki adaptacyjne to ważna koncepcja w przypadku budynków chłodzonych w sposób naturalny.  Istnieją 
dowody na to, że postrzeganie komfortu cieplnego przez ludzi jest silnie zależne od średniej temperatury na 
zewnątrz do tego stopnia, że w sezonach grzewczych i chłodniczych zakres temperatur maksymalnych i 
minimalnych można zwiększyć.  

L2.2. Krok 8: Wymogi dotyczące danych i zalecane źródła danych  

Źródła danych do celów symulacji termicznej są takie, jak określono dla wskaźnika 1.1.  Można stosować 
wartości referencyjne podane na poziomie krajowym lub ewentualnie można określać indywidualne wartości.  
Należy jednak podać założenia.   

Oszacowanie przewidywanego odsetka osób niezadowolonych na etapie projektu wymaga danych 
wejściowych dla sześciu parametrów termicznych – odzież, aktywność, temperatura powietrza i średnia 
temperatura promieniowania, szybkość przepływu powietrza oraz wilgotność.   

Tabela 1. Wymogi dotyczące danych i źródeł danych dla wskaźnika 4.2 

Pozycja 
danych 

Potencjalne źródło 

Standardowe wartości unijne 
Krajowe, regionalne lub lokalne wartości 

szczególne 

Symulacja 
termiczna  

Zob. wskaźnik 1.1  Zob. wskaźnik 1.1 

Parametry 
termiczne 
PPD 

ISO 8996, ISO 9920 

Załączniki B/C do EN ISO 7730 

Załącznik E do EN ISO 7730 (ogólna szacunkowa 
wartość PPD) 

Krajowa lub regionalna metoda obliczeniowa 
(ocena przegrzania)  

Wymogi dotyczące pozwolenia na budowę 

Dane 
pogodowe 

Trzy strefy klimatyczne (przypadki badań 
określone w normie EN 15265) 

Krajowa lub regionalna metoda obliczeniowa 

Urzędy meteorologiczne państw członkowskich 

 

L2.2. Kroki 10–11: Wybór zbiorów danych pogodowych 

Zaleca się stosowanie typowego roku meteorologicznego (TMR) wyprowadzonego ze średniookresowego (20 

lub 30 lat) szeregu czasowego dla standardowej, lokalnej stacji meteorologicznej, chociaż niektóre państwa 

członkowskie na potrzeby obliczeń przegrzania określają projektowy rok referencyjny. Długość tego szeregu 

czasowego zapewni, aby typowy rok referencyjny był reprezentatywny dla różnic klimatycznych w krótkim i 

średnim okresie. Jeżeli uzyskanie dostępu do lokalnej dokumentacji pogodowej zawierającej dane gromadzone 

w godzinnych odstępach czasu jest niemożliwe, w odniesieniu do całej UE można wykorzystać ogólnodostępną 

bazę danych dokumentacji pogodowej Wspólnego Centrum Badawczego13.   

Efekt miejskiej wyspy ciepła 

Jak podkreślono na poziomie 1, jeżeli jest to możliwe, należy uwzględnić efekt miejskiej wyspy ciepła, 

ponieważ może on mieć znaczący wpływ na lokalne temperatury zewnętrzne.  W niektórych miastach UE 

podjęto prace nad interpolacją zbiorów danych pogodowych w celu uwzględnienia efektu miejskiej wyspy 

ciepła.  Jest to szczególnie ważne w głównych miastach i lokalizacjach, gdzie planowanie urbanistyczne, wzorce 

dojazdu do pracy i topografia mogą nasilać zimowe lub letnie warunki.   

Dowiedz się więcej: 

Określanie zakresu efektu miejskiej wyspy ciepła 

Efekt miejskiej wyspy ciepła jest dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględniać przy modelowaniu 
zewnętrznych temperatur powietrza i radiacyjnych wokół budynku.  Wynika to z tego, że temperatura w 

                                           
13 Wspólne Centrum Badawcze, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator [fotowoltaiczny system informacji 
geograficznej – generator typowego roku meteorologicznego] https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy 
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obszarze miejskim może być wyższa w porównaniu z obszarami wiejskimi ze względu na połączenie:  

 spalin samochodowych;  

 rozpraszania ciepła przez klimatyzację budynków;  

 geometrii kanionu ulicznego;  

 redukcji ewapotranspiracji przez roślinność oraz  

 absorpcji i ponownego promieniowania ciepła przez ulice, chodniki i obiekty budowlane. 

Efekt ten może być ogólny dla całego obszaru miejskiego lub, tam gdzie występuje połączenie czynników, 

może on być ograniczony miejscowo na przestrzeni dzielnicy lub określonych miejsc.  

Uznając istotność tego efektu, wiele miast uruchomiło już inicjatywy mające na celu wspieranie 

projektantów, by w większym stopniu go uwzględniali.  Przykłady obejmują Londyn14, Stuttgart15 i 

Saragossę16. 

Uwzględnienie ekstremalnych zdarzeń pogodowych 

Choć oszacowanie czasu poza zakresem komfortu cieplnego zapewni obszerne wskazania tolerancji budynku, 
nie dostarczy informacji o utrzymujących się okresach stresu związanego z temperaturą, które mogą obniżać 
tolerancję użytkowników w odniesieniu do warunków spoza tego zakresu.  W rezultacie chęć adaptowania się 
użytkowników do wyższych temperatur może stopniowo maleć podczas tych zdarzeń, co w konsekwencji 
wpływa na poziom dyskomfortu i zużycie energii do chłodzenia.   

Dane dotyczące czasu trwania i intensywności fal upałów w lokalizacji lub regionie mogą zapewnić podstawę 
dla bardziej szczegółowej oceny ryzyka17.  Na rysunku 3 pokazano, jak w okresie siedmiu dni temperatura 
eksploatacyjna przykładowego budynku przekroczyła określoną wartość dopuszczalną przez cztery kolejne dni, 
łącznie przez 31 godzin. 

Bardziej szczegółowa analiza czasu trwania i intensywności mogłaby również wpływać na to, jak na przykład 
zarządza się nadmiarem ciepła przez okres 24 godzin lub na przestrzeni kilku dni. Jest to ważne, gdyż w 
okresach ciągłego przegrzania środowisko miejskie może ponownie wypromieniowywać ciepło nocą, 
utrzymując w ten sposób temperaturę powietrza. Skutki stresu termicznego dla ciała ludzkiego mogą również 
potęgować się w czasie, obniżając gotowość użytkownika do dostosowania się do wyższych temperatur 
wewnątrz budynku.   

 

 

                                           
14 Miejska wyspa ciepła w Londynie, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---average-summer 
15 Climate-ADAPT – studium przypadku Stuttgartu, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-
heat-island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors 
16 José M. Cuadrat Prats, Sergio M. Vicente-Serrano y Miguel A. Saz Sánchez, Los efectos de la urbanizacion en el clima de Zaragoza 
(España): La isla de calor y sus factores condictiontes, Boletín de la A.G.E. Nr 40 – 2005, s. 311–327. 
17 W. Victoria Lee i Koen Steemers (2017) Exposure duration in overheating assessments: a retrofit modelling study, Building Research & 
Information, 45:1–2, 60–82 
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Rysunek 3. Przykład przedziałów czasowych ciągłego przegrzania przez okres siedmiu dni 

Źródło: Lee i Steemers (2017 r.). 

 

L2.2. Krok 16: Ocena eksploatacyjna komfortu 

Jeśli ma zostać przeprowadzona ocena eksploatacyjna zadowolenia/niezadowolenia z warunków termicznych 
oraz w zależności od tego, czy w budynku będzie stosowany system mechanicznego chłodzenia, można 
najpierw sporządzić prognozę projektu.  Zalecana metoda opiera się na kategoriach komfortu cieplnego 
wewnątrz pomieszczeń, które to kategorie określono w normie EN 15251, i zależy od sposobu chłodzenia 
budynku: 

 budynki chłodzone mechanicznie: przewidywany odsetek osób niezadowolonych (PPD) szacuje się na 
podstawie normy EN ISO 7730;  

 budynki nieposiadające systemu mechanicznego chłodzenia: stosuje się dopuszczalny zakres 
temperatury w pomieszczeniach latem.   

Wyniki metod badania ankietowego użytkowników zwykle wyraża się w postaci przewidywanego odsetka osób 
niezadowolonych (PPD) i przewidywanej średniej oceny (PMV). Wyniki te można odczytywać przez analogię do 
kategorii komfortu cieplnego określonych w normie EN 15251, jak pokazano w tabeli 2. Kategoria I oznacza 
najlepszą efektywność, a kategoria IV – najgorszą. 

Tabela 2. Analogia pomiędzy kategoriami środowiska termicznego w pomieszczeniach, przewidywanym odsetkiem osób 
niezadowolonych (PPD) i akceptowalnymi (adaptacyjnymi) temperaturami w pomieszczeniach latem 

Kategoria 
według 
normy 

EN 15251 

Metoda Fangera 
Metoda adaptacyjna (Nicol i in., 2013 

r.)18 

PPD (%) PMV 
Wariancja temperatury 

eksploatacyjnej (oC) 

I  6 -0,2  PMV  

II  10 -0,5  PMV  3 

III  15 -0,7  PMV   4 

IV >15 PMV < -0,7 i PMV > 0,7  

Źródło: Athienitis i O’Brien (2015 r.) 

 

 

  

                                           
18 Nicol F., Humphreys M. i Roaf S. (2013 r.) Adaptive thermal comfort – principles and practice, Earthscan. 
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Dotyczące stosowania poziomu 3 

W tej części wytycznych szczegółowo opisano protokół pobierania próbek z przestrzeni wewnętrznych do 
celów monitorowania, jak również znormalizowaną podstawę sprawozdawczości w zakresie wyników oceny 
eksploatacyjnej. 

L3.2. Kroki 1–2: Protokół pobierania próbek do celów monitorowania komfortu cieplnego w pomieszczeniu 

Protokół pobierania próbek w celu określenia powierzchni i pomieszczeń, które mają być monitorowane w 
trakcie użytkowania, jest następujący: 

 Budynki biurowe: Wszystkie konfiguracje pomieszczeń na całkowitej powierzchni użytkowej, które są 
wykorzystywane do pracy biurowej i które stanowią więcej niż 10% całkowitej powierzchni 
użytkowej.  

 Budynki mieszkalne: Główne pokoje dzienne i wszystkie sypialnie w lokalu mieszkalnym. W 
przypadku oceny wielu lokali mieszkalnych w blokach wielorodzinnych na osiedlach mieszkaniowych 
ocenia się każdą oddzielną konfigurację i orientację.  

Dodatkowy krok: Ocena eksploatacyjna komfortu 

Podstawę oceny eksploatacyjnej stanowi metoda badania ankietowego określona w normie ISO 10551. Wyniki 
metod badania ankietowego użytkowników zwykle wyraża się w postaci przewidywanego odsetka osób 
niezadowolonych (PPD) i przewidywanej średniej oceny (PMV), jak przedstawiono w Tabela 2 powyżej na 
potrzeby wytycznych dotyczących poziomu 2.   

Dokładnie taki sam sposób zgłaszania wyników można zastosować na poziomie 3, jeżeli chodzi o kategorie 
określone w normie EN 15251.  Umożliwia to bezpośrednie porównanie szacunków na poziomie 2 i pomiarów 
in situ na poziomie 3.  

Ogólna symulacja termiczna budynku powinna być zgodna z normami CEN, które stanowią podstawę 

dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  Powinna być zgodna z opisem we wskaźniku 

1.1.  

 


	Struktura dokumentu Level(s)
	Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników
	Stosowane terminy techniczne i definicje
	Briefing wprowadzający
	Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach
	Instrukcje dotyczące poziomu 1
	Instrukcje dotyczące poziomu 2
	Instrukcje dotyczące poziomu 3

	Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika
	Dotyczące stosowania poziomu 1
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Projekt budynku z uwzględnieniem naturalnej odporności termicznej.
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Czynniki, które mogą powodować miejscowy dyskomfort cieplny wewnątrz budynku
	L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Korzyści związane z zacienieniem i korzyści mikroklimatyczne wynikających z rozwiązań opartych na zasobach przyrody

	Dotyczące stosowania poziomu 2
	L2.2. Kroki 7–15: Metodyka obliczeniowa
	L2.2. Krok 8: Wymogi dotyczące danych i zalecane źródła danych
	L2.2. Kroki 10–11: Wybór zbiorów danych pogodowych
	L2.2. Krok 16: Ocena eksploatacyjna komfortu

	Dotyczące stosowania poziomu 3
	L3.2. Kroki 1–2: Protokół pobierania próbek do celów monitorowania komfortu cieplnego w pomieszczeniu
	Dodatkowy krok: Ocena eksploatacyjna komfortu



