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Zastrzeżenie prawne 
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JRC), służby Komisji Europejskiej do spraw nauki. Jej celem jest zapewnienie opartego na dowodach 

wsparcia naukowego procesu kształtowania polityki europejskiej. Przedstawione wyniki naukowe 

niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko polityczne Komisji Europejskiej. Ani Komisja Europejska, ani 

żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszej 

publikacji. 

 

Jak cytować: Dodd N., Donatello S. i Cordella M., 2021. Wskaźnik 5.1 systemu Level(s): Ochrona zdrowia 

i komfortu cieplnego użytkowników, Podręcznik użytkownika: briefing wprowadzający, instrukcje i 

wytyczne (wersja publikacji 1.1) 

 

 

Tytuł 

Wskaźnik 5.1 systemu Level(s): Ochrona zdrowia i komfortu cieplnego użytkowników, 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 w pomieszczeniach; 

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

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

osiąganie poszczególnych makrocelów. 

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

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków ku 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

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

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

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

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

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

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Projektowanie budynków bardziej odpornych na zmianę klimatu wymaga koncentracji na działaniach w zakresie 
adaptacji, które można wprowadzić do budynku już obecnie lub, w razie potrzeby, wprowadzić w przyszłości.   

W ramach tego wskaźnika wykorzystuje się tę samą metodykę, co opisana w przypadku wskaźnika 4.2, z tą różnicą, 
że zamiast wykorzystywać obecną i przeszłą pogodę jako podstawę do modelowania efektywności, zachęca się 
użytkowników do korzystania z prognoz dotyczących przyszłych warunków klimatycznych w 2030 i 2050 r. w ramach 
różnych „scenariuszy stopni”.  Dzięki symulacji i ocenie przyszłych scenariuszy dotyczących komfortu cieplnego i 
odporności budynku oraz dzięki wykorzystaniu prognoz klimatycznych na lata 2030 i 2050 opracowanych przez 
naukowców, projektanci mogą określić środki posiadające potencjał minimalizowania przyszłego ryzyka i przyszłych 
obciążeń.  Zgodnie ze scenariuszami, które stanowią podstawę w odniesieniu do celów ustalonych na szczeblu 
europejskim, jednym z badanych scenariuszy powinna być stabilizacja emisji CO2 przy wzroście temperatury na 
świecie o 2 stopnie do 2050 r. 

Wskaźnik ten wybrano w celu wzmocnienia nacisku dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
2010/31/UE (EPBD), zmienionej dyrektywą (UE) 2018/8441, na środki zapobiegające przegrzewaniu się budynków, 
jak również w celu odzwierciedlenia jej ustaleń jako istotnego aspektu w Strategii UE w zakresie przystosowania się 
do zmiany klimatu2.   

Wskaźnik ten umożliwi również użytkownikom zbadanie potencjalnego pozytywnego wpływu „zielonej 
infrastruktury” (zwanej również rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody) na poziomie budynku, w przypadku 
której istnieją dowody, że pewne elementy mogą złagodzić temperaturę wokół budynku.   

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do określenia odsetka czasu w roku, gdy użytkownicy budynku odczuwają charakterystyczny dla 
lata komfort cieplny wewnątrz budynku.  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 chłodniczego3.   

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 5.1 

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 

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 

 Przekazanie do eksploatacji: badanie efektywności funkcjonalnej  

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

                                           
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 COM(2013) 216, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów „Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”. 
3 Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego oraz Obserwatorium Zasobów Budowlanych UE dostarczają danych i wskaźników 

dotyczących warunków komfortu w europejskich zasobach budowlanych. 
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Powiązane dodatkowe zużycie energii na chłodzenie można również zgłosić pod względem zapotrzebowania na 
energię pierwotną, stosując wskaźnik 1.1, oraz pod względem przewidywanych kosztów całego cyklu życia, stosując 
wskaźnik 6.1. 

Jednostka miary 

Jednostka miary to odsetek czasu przebywania poza zakresem określonych maksymalnych temperatur w trakcie 

sezonu 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. 

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 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.   

Symulacje dynamiczne przeprowadza się przy wykorzystaniu dokumentacji pogodowej dla danej lokalizacji lub 
regionu, opartej na miarodajnych prognozach klimatycznych na lata 2030 i 2050.  Minimalnym wymaganiem jest, by 
modelowanie opierało się na scenariuszu „łagodzenia” emisji IPCC (SRES E1 lub RCP 6.0) ONZ.  Można również 
rozważyć drugi scenariusz „średnich” emisji (SRES A1B lub RCP 2.6), który jest najgorszym możliwym scenariuszem.  
Należy wyraźnie podać źródło prognoz klimatycznych i powiązanej dokumentacji pogodowej na lata 2030 i 2050.  
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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 chłodniczego w 
przypadku ocenianego rodzaju budynku;  

 zrozumieć i określić środki, które można podjąć w celu dostosowania warunków termicznych budynku na 
przyszłość lub włączenia środków dostosowania do zmiany klimatu. 

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

1. Należy określić poziom 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 sekcji L1.4 oraz 
z opisami podstawowymi zawartymi w wytycznych technicznych dla poziomu 1 

3. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu literatury dotyczącej lokalnego 
obszaru/regionu pod kątem przewidywanej przyszłej zmiany klimatu i określić zakres tej zmiany. Należy 
również sprawdzić powiązane lokalne kodeksy i wymagania budowlane. 

4. Biorąc pod uwagę stopień przewidywanej zmiany klimatu, należy sprawdzić, w jaki sposób koncepcje 
projektu dotyczące komfortu cieplnego mogą być wprowadzone do procesu projektowania.   

5. 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 koncepcji projektu dotyczących komfortu cieplnego 

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 w lecie: 

 lokalizacja: należy uwzględnić szereg czynników:  

- orientacja będzie miała wpływ na ekspozycję na słońce  

- przeszkody, takie jak inne budynki lub pobliskie drzewa, mogą ograniczać 
nasłonecznienie  
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Koncepcja 
projektu 

poziomu 1 
Krótki opis 

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

 projekt budynku: do nadmiernego nasłonecznienia latem może prowadzić szereg 
czynników projektowych: 

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

poziomu 1 
Krótki opis 

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 
dla renowacji 

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

 orientację i ekspozycję elewacji i dachów 

 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 w prognozowanych przyszłych 
warunkach klimatycznych. 

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi (zob. str. 13). 

Należy postępować zgodnie z tymi samymi instrukcjami, co w przypadku wskaźnika 4.2, z wyjątkiem kroku 8, w 
którym należy dodatkowo przeprowadzić symulację dla scenariuszy zmiany klimatu na lata 2030 i 2050.  Przy czym 
wyniki przedstawia się w dodatkowym formacie sprawozdawczości dla wskaźnika 5.1. 

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; 

 dostęp do miarodajnego zestawu danych pogodowych uzyskanych na podstawie modelowych prognoz 
zmiany klimatu na lata 2030 i 2050. Jeśli odpowiednie przyszłe prognozy są niedostępne na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym, można wykorzystać referencyjną dokumentację pogodową 
dotyczącą zdarzeń związanych z ekstremalnymi falami upałów i mrozów mających miejsce w ciągu 
ostatnich 20–30 lat;   

 opcjonalnie do celów dalszych działań: odpowiednie wejściowe dane i założenia do przeprowadzenia 
symulacji dynamicznej zgodnie z metodą opisaną w normie 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: jeżeli są dostępne, stosuje się zestaw przewidywanych danych pogodowych lub zestaw 
danych referencyjnych w odniesieniu do scenariuszy na lata 2030 i 2050 określony/przewidziany w 
krajowej lub regionalnej metodzie obliczeniowej dotyczącej przegrzania;   
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 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 I określone 
w normie 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 prognoz, 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. 

L2.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Część 1 – Wykorzystane prognozy dotyczące zmiany klimatu 

Podstawa symulacji  Prognoza dotycząca zmiany klimatu lub temperatura 
lata przyjęta dla roku obliczeniowego 

Źródło dokumentacji pogodowej  

Modelowane scenariusze zmiany 
klimatu 

np. IPCC E1, A1B 

Część 2 – Wyniki oceny efektywności 

Aspekt efektywności 

Scenariusz na 2030 r. Scenariusz na 2050 r. 

Trajektoria 
2oC 

Trajektoria 
wysokich emisji 

Scenariusz 
2oC 

Trajektoria 
wysokich emisji 

Czas poza zakresem (%) 

- bez mechanicznego chłodzenia 
    

Czas poza zakresem (%) 

- z mechanicznym chłodzeniem 
    

 

  



13 

 

Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej części podręcznika przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące: 

 L2.2. Krok 8: Reprezentatywność i niepewność w zakresie dokumentacji przewidywanych warunków 
pogodowych pod względem czasu 

 

L2.2. Krok 8: Reprezentatywność i niepewność w zakresie dokumentacji przewidywanych warunków pogodowych 
pod względem czasu 

Dostępność szczegółowych prognoz zmiany klimatu w całej UE różni się; niektóre państwa członkowskie, aby 
opracować dokumentację pogodową, wykorzystały bardzo złożone modele.  W innych państwach członkowskich 
mogą być dostępne jedynie prognozy na wysokim poziomie opracowane na szczeblu unijnym; możliwe jest, że 
projektanci będą musieli uciekać się do zastosowania najgorszych możliwych istniejących scenariuszy dotyczących 
fal upałów jako wskaźnika przyszłych ekstremalnych warunków pogodowych.   

W miarę możliwości rok odniesienia na potrzeby prognozowania wybiera się tak, aby był zgodny z latami 
uwzględnionymi w zastosowanej dokumentacji obecnie obserwowanej pogody.  W odniesieniu do prognoz na lata 
2030 i 2050 przedstawia się poziom prawdopodobieństwa, jeżeli jest dostępny.   

Jeżeli w dokumentacji obserwowanej obecnie pogody uwzględniono wszelkie lokalne zjawiska miejskiej wyspy 
ciepła, wówczas możliwe jest wprowadzenie dodatkowego poziomu precyzji, zapewniając w ten sposób, aby klimat 
odniesienia (i klimat prognozowany) oddawał wszelkie istotne zjawiska lokalne.  Kwestia ta została dokładniej 
opisana w wytycznych dotyczących wskaźnika 4.2. 

Dowiedz się więcej: 

Możliwe źródła i kontekst prognoz dotyczących przyszłej zmiany klimatu i dokumentacji pogodowej 

Ogólnie rzecz ujmując, można wyróżnić trzy potencjalne źródła prognoz dotyczących zmiany klimatu dostępne 
obecnie dla użytkowników systemu Level(s).   Każde z tych źródeł wiąże się z kolei z coraz większym poziomem 
precyzji i pewności: 

1. najbardziej pesymistyczny scenariusz na podstawie ostatnich zdarzeń związanych z falami upałów: 
średnie dane dotyczące okresów letnich, w których na przestrzeni ostatnich 30 lat lokalnie wystąpiły 
zdarzenia4 związane z falami upałów. Przykładowym źródłem na poziomie UE jest European Climate 
Assessment & Dataset5. Źródłem takich danych mogą być również krajowe urzędy meteorologiczne 
na podstawie przyjętych definicji zdarzenia związanego z falami upałów6. 

2. dynamiczne zmniejszenie skali modeli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ONZ do 
skali regionalnej lub lokalnej: korzystanie z generatora plików tworzącego dokumentację pogodową 
na podstawie ogólnych modeli cyrkulacji IPCC ONZ, takich jak generator plików Climate Change World 
Weather7 lub projekt Climate Cost8; 

3. zmniejszanie skali modeli wielkoskalowych z zastosowaniem metody probabilistycznej i interpolacja 
danych pochodzących z regionalnych lub lokalnych stacji pogodowych: interpolacja lokalnej lub 

                                           
4 Według Światowej Organizacji Meteorologicznej z falą upałów mamy do czynienia, gdy w ciągu więcej niż pięciu kolejnych dni maksymalna 
temperatura w dzień przekracza średnią maksymalną temperaturę o 5°C, przy czym jako okres normalny przyjmuje się lata 1961–1990. 
5 Projekt European Climate Assessment & Dataset, http://www.ecad.eu/ 
6 Zob. następujący przykład dotyczący Hiszpanii – AEMET, AEMET analiza las „olas de calor” registradas en España desde 1975 

http://www.aemet.es/en/noticias/2015/05/olasdecalor 
7 Uniwersytet w Southampton, Climate Change World Weather File Generator for World-Wide Weather Data – CCWorldWeatherGen, Wydział 
Energii i Klimatu, Zjednoczone Królestwo http://www.energy.soton.ac.uk/ccworldweathergen/ 
8 ClimateCost, http://www.climatecost.cc/ 
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regionalnej dokumentacji pogodowej na podstawie modelowania statystycznego na dużą skalę, np. 
projekt Ensembles9.   

Scenariusz E1 jest nowszym scenariuszem „łagodzącym” opracowanym dla UE.  Ma on być reprezentatywny 
dla przewidywanych warunków, jeśli działania łagodzące utrzymają wzrost temperatury globalnej na poziomie 
poniżej 2 stopni Celsjusza.  Dokumentację pogodową dla scenariusza E1 opracowano w odniesieniu do 
projektu EU Ensembles.  Alternatywnie można wykorzystać dokumentację pogodową dla równoważnego 
scenariusza IPCC „RCP”. 

IPCC od czasu 5. sprawozdania oceniającego sporządzonego w 2014 r. odnosi się teraz do nowego zestawu 
scenariuszy – scenariuszy RCP – niemniej scenariusze A1B i E1 są przywoływane w instrukcjach, ponieważ 
dostępna dokumentacja pogodowa została opracowana przed sporządzeniem nowych scenariuszy RCP.  Pod 
względem równoważności scenariusza A1B, jak i unijnego scenariusza E1, A1B jest najbardziej zbliżony do 
RCP6.0 (wysokie emisje CO2), a E1 do RCP2.6 (działania łagodzące mające na celu osiągnięcie stabilizacji na 
poziomie 2oC).   

 

                                           
9 ENSEMBLES, Project overview, http://ensembles-eu.metoffice.com/index.html 
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