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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 5.2: Podręcznik użytkownika dotyczący zwiększonego ryzyka ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych: 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). 
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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 

Powódź 
obszaru 
przybrzeżnego 

Zalewanie obszarów przez wodę pochodzącą z morza, oceanu lub innego dużego 
zbiornika wód otwartych. Tego typu powodzie najczęściej mają związek z falami 
sztormowymi. Fale sztormowe powstają, gdy silne wiatry huraganów i innych sztormów 
spychają wodę na ląd. Ryzyko powodzi obszaru przybrzeżnego jest największe, gdy fala 
sztormowa zbiega się z przypływem lub powodzią rzeczną (w delcie).  

Susza 

Ogólnie rzecz biorąc, susza oznacza czasowy niedobór opadów w dłuższym okresie w 
stosunku do potrzeb pokrywy roślinnej. Susze można klasyfikować na różne sposoby, w 
zależności od rozpatrywanych skutków, np. jako susze meteorologiczne, susze 
hydrologiczne, susze rolnicze lub susze społeczno-gospodarcze. Susze należy odróżnić od 
suchości, będącej stałą cechą klimatu, oraz od niedoboru wody, czyli sytuacji, w której 
zapotrzebowanie na wodę (dla społeczeństwa, gospodarki i przyrody) jest większe niż 
dostępne zasoby wodne (rzeki, zbiorniki, wody gruntowe...). 

Ekstremalne 
zdarzenie 
pogodowe 

Według grupy roboczej II ds. 5. sprawozdania oceniającego Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu ekstremalne zdarzenie pogodowe to zjawisko, które występuje rzadko 
w danym miejscu i czasie w ciągu roku. Definicje rzadkości bywają różne, ale ekstremalne 
zdarzenie pogodowe jest zazwyczaj tak rzadkie jak 10 lub 90 percentyl funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa oszacowanej na podstawie obserwacji. Z definicji charakterystyka 
tego, co nazywane jest ekstremalną pogodą, może się różnić w zależności od miejsca w 
sensie bezwzględnym. Kiedy typ ekstremalnej pogody utrzymuje się przez pewien czas, 
np. przez porę roku, może być sklasyfikowany jako ekstremalne zjawisko klimatyczne, 
zwłaszcza jeżeli daje średnią lub sumę, która sama w sobie jest ekstremalna (np. susza 
lub obfite opady deszczu w ciągu pory roku). 

Powódź 
rzeczna 

Powódź spowodowana przez rzekę. Występuje, gdy nadmierne opady deszczu lub 
topnienie śniegu w zlewni przekraczają pojemność rzeki.  

Zielone 
działania w 
zakresie 
adaptacji 

Działania mające na celu poprawę odporności budynku lub jego zdolności 
przystosowawczych, których podstawę stanowią podejścia oparte na zasobach przyrody 
(np. budowa stawów retencyjnych na wody opadowe). 

Szare działania 
w zakresie 
adaptacji 

Działania mające na celu poprawę odporności budynku lub jego zdolności 
przystosowawczych, których podstawę stanowią rozwiązania technologiczne i 
inżynieryjne (np. szorstkie i nieregularne powierzchnie wokół wysokich budynków w celu 
ograniczenia oscylacji bocznego wiatru). 

Burza gradowa 
Burze z piorunami, które powodują grad (tj. kule lub nieregularne bryły lodu o średnicy ≥ 

5 mm). 

Powódź 
opadowa 

Powódź spowodowana przez ekstremalne opady deszczu lub nagłe uwolnienie wody z 
innych źródeł, które jest niezależne od przelewającej się jednolitej części wód (np. rzeki). 
Występuje, gdy system odwadniania nie jest w stanie wystarczająco szybko odprowadzić 
wody z danego miejsca. 

Silna burza 
konwekcyjna 

Intensywne zjawisko meteorologiczne, które zwykle występuje latem, charakteryzujące 
się silnym wiatrem, gradem, ulewnym deszczem i błyskawicami. Powszechnie określane 
jako burze z piorunami, mogą również powodować powstawanie tornad. 

Umiarkowane 
działania w 
zakresie 
możliwości 
adaptacji 

Działania mające na celu poprawę odporności budynku lub jego zdolności 
przystosowawczych, których podstawę stanowią środki polityczne, prawne, społeczne, 
zarządcze lub finansowe, zmieniające z kolei ludzkie zachowanie (np. możliwość 
telepracy, gdy biuro jest niedostępne z powodu burzy śnieżnej).  
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Termin Definicja 

Miejska wyspa 
ciepła 

Obszar miejski, który jest znacznie cieplejszy niż otaczające go obszary wiejskie. Do 
powstawania efektu miejskiej wyspy ciepła może przyczyniać się wiele czynników. 
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Briefing wprowadzający 

Uwaga dla użytkowników: Obecnie istnieją jedynie instrukcje i wytyczne dotyczące stosowania tego wskaźnika 
na poziomie 1. Dla użytkowników, którzy chcą pracować na poziomach 2 i 3, wskaźnik ten zawiera pewne 

wstępne informacje na temat możliwych jednostek obliczeń i miary, jak również norm referencyjnych, które 
można wykorzystać. 

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Wskaźniki 5.2 i 5.3 mają wspólny aspekt, ponieważ oba dotyczą relacji pomiędzy projektowaniem 

budynków/działek a zdarzeniami powodziowymi/ryzykiem powodziowym. Kluczowe różnice są następujące: 

 Wskaźnik 5.2 dotyczy tego, w jaki sposób uczynić budynek bardziej odpornym i wytrzymałym na 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w przypadku ich wystąpienia (w tym trzy główne rodzaje powodzi: 

rzeczne, opadowe i obszaru przybrzeżnego). 

 Wskaźnik 5.3 dotyczy tego, jak wykorzystać projekt budynku i działki, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi opadowych w okolicy oraz powodzi rzecznych w dolnym 

biegu rzeki. 

W przypadku tego wskaźnika położono nacisk na odporność konstrukcji budynków i przegród zewnętrznych na 

ekstremalne zdarzenia pogodowe. Główne kategorie ekstremalnych zdarzeń pogodowych to: powodzie 

opadowe, powodzie rzeczne, huragany, powodzie obszarów przybrzeżnych, susze, fale upałów, grad i śnieg. Nie 

istnieją praktyczne środki, które można wdrożyć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych. Można jednak wdrożyć środki w celu zaprojektowania budynków w taki sposób, aby w przypadku 

wystąpienia ekstremalnego zdarzenia pogodowego zminimalizować szkody wyrządzone konstrukcji budynku i 

jego użytkownikom lub całkowicie ich uniknąć. 

Na przestrzeni wieków typy pogody przyczyniały się do ewolucji form i konstrukcji budynków oraz materiałów 

budowlanych, a także wpływały na wybór lokalizacji pod zabudowę. Ekstremalne zdarzenia pogodowe są częścią 

naturalnego klimatu, a sama ich definicja ma związek z tym, co jest rzadkie w danym kontekście regionalnym. 

Na przykład dane zdarzenie związane z opadami śniegu nie jest tak ekstremalne w północnych regionach 

położonych na dużych wysokościach w porównaniu z południowymi regionami na poziomie morza. 

Intensywność danych opadów nie będzie tak ekstremalna w klimacie nadmorskim z pobliskimi górami, jak w 

klimacie kontynentalnym bez otaczających gór.  

Chociaż Europa nie jest liderem pod względem ekstremalnych zdarzeń pogodowych w kontekście globalnym 

(biorąc pod uwagę np. aleję tornad w środkowej części Stanów Zjednoczonych i azjatyckie regiony monsunowe), 

wartość narażonych na nie aktywów budowlanych jest wysoka. Istnieją dwa główne powody większego 

narażenia europejskich budynków na ekstremalne warunki pogodowe: 

1. Zmiana klimatu. Rosnące temperatury mórz i lądów zmieniają wzorce opadów i powodują nasilenie 

ekstremalnych zjawisk związanych z klimatem w wielu częściach Europy (np. fali upałów, obfitych 

opadów i suszy)1. 

2. Rozwój terenów o wysokim stopniu narażenia na zagrożenia. Wraz ze wzrostem wartości 

nieruchomości w znacznej części Europy wzrosła również wartość gruntów na obszarach otaczających 

zabudowę miejską i podmiejską. Doprowadziło to do niekontrolowanego rozrastania się miast na wielu 

wcześniej niezagospodarowanych terenach, zwłaszcza na narażonych terenach nadrzecznych i 

nadmorskich.  

Ekstremalne zjawiska klimatyczne są szczególnie istotne na obszarach przybrzeżnych, gdzie ryzyko wzrasta ze 

względu na połączenie stopniowo podnoszącego się średniego poziomu morza, fal sztormowych, szkód 

powodowanych przez wiatr i erozji. Ekstremalne fale upałów, takie jak ta z 2003 r., która spowodowała 

                                                           
1 EEA, 2016 r. „Climate change, impacts and vulnerability in Europe” („Zmiana klimatu, jej skutki i narażenie w Europie”). An indicator-
based report (Sprawozdanie na podstawie wskaźników). ISSN 1977-8449. 
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szacunkowo 70 000 przedwczesnych zgonów w Europie (Kron i in., 2019 r.)2, również powodują warunki suszy i 

zwiększone ryzyko wystąpienia pożarów roślinności. Chociaż pożary roślinności rzadko dotykają środowisk 

miejskich, fakt, że spalone obszary w Finlandii, Szwecji, Estonii, na Litwie, w Niemczech, Zjednoczonym 

Królestwie i Irlandii wzrosły 60-krotnie w latach 2008–20173, wskazuje na zwiększone ryzyko wystąpienia 

pożarów roślinności dla niektórych obszarów rozwiniętych. W ciągu ostatnich 3 lat duże części Europy 

doświadczyły historycznych susz4. Oprócz bardziej oczywistych problemów związanych z suszą, jeżeli następują 

po niej ulewne deszcze, może to zmniejszyć stabilność gleby i prowadzić do osuwisk.  

Z perspektywy ubezpieczeniowej w okresie od 1980 do 2014 r. na całym świecie znacząco wzrosła zarówno liczba 

zdarzeń powodujących stratę związanych z pogodą, jak i wartość strat. Hoeppe (2016 r.)5 stwierdził, że wzrost w 

kontekście strat ma związek z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i rosnącą wartością narażonych aktywów 

(w tym budynków). W scenariuszu, w którym globalne ocieplenie wynosi 3°C lub więcej powyżej poziomów 

temperatury sprzed epoki przemysłowej, w sprawozdaniu PESETA IV opracowanym przez JRC szacuje się, że 

susze zdarzałyby się dwukrotnie częściej w większości Europy Południowej i Zachodniej. Prawdopodobnie 

najbardziej znaczące zmiany nastąpią w przypadku ekstremalnych zjawisk związanych z poziomem morza, 

zdarzających się raz na 100 lat (według obecnych danych), w przypadku których zgodnie ze wszystkimi 

scenariuszami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu oczekuje się, że do 2100 r. będą one występować 

co roku w większości obszarów przybrzeżnych 6.  

Szkody spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi stanowią duże obciążenie dla właścicieli 

budynków, ich użytkowników oraz sektora ubezpieczeń. Standardowe projekty budynków, które sprawdzały się 

przez dziesięciolecia, mogą podlegać wyższym składkom ubezpieczeniowym ze względu na niepewność co do 

ich zdolności do wytrzymania bardziej ekstremalnych zdarzeń pogodowych w przyszłości. Wdrażanie 

odpowiednich środków ochrony przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi powinno być działaniem 

przemawiającym, na zdecydowanie uzasadnionych podstawach, za obniżeniem lub co najmniej 

niepodwyższaniem składek ubezpieczeniowych.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Określono procedurę podejścia do zwiększonego ryzyka wystąpienia ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 

projekcie koncepcyjnym budynku (poziom 1). Po opublikowaniu nowych Eurokodów będą one stanowić 

podstawę dla bardziej ilościowych ocen na poziomie 2 i poziomie 3. Do tego czasu dla tego wskaźnika nie 

określono podejścia na poziomie 2 lub 3.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Etapy, na których można dokonać oceny, odzwierciedlają trzy „poziomy”. Obecnie dostępny jest tylko poziom 1, 

ale przedstawiono również potencjalne podejście dotyczące poziomów 2 i 3 do wykorzystania w przyszłości. 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 5.2 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny z 
zasadami projektowania)  

 Podaje się informacje mające skłonić do dyskusji i podejmowania decyzji 
dotyczących aspektów projektu, które bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na 
odporność budynku na ekstremalne zdarzenia pogodowe.  

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

 Przed rozpoczęciem prac na miejscu i na etapie szczegółowego projektu należy 
określić kryteria projektowe, działania, sytuacje projektowe i odpowiednie stany 
graniczne na podstawie obowiązujących Eurokodów. 

                                                           
2 Kron, W., Low, P., Kundzewicz, Z.W., 2019 r., Changes in risk of extreme weather events in Europe (Zmiany w ryzyku wystąpienia 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych w Europie), Environmental Science & Policy, 100, s. 74–83. 
3 JRC, 2018 r., „Pożary lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej”. 
4 Zob. nota INFO(2020) 29 i ostatnie sprawozdania Europejskiego Obserwatorium ds. Susz, dostępne pod adresem: 
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051  
5 Hoeppe, P., 2016 r., Trends in weather related disasters – Consequences for insurers and socjety (Tendencje w zakresie katastrof 
związanych z pogodą – konsekwencje dla ubezpieczycieli i społeczeństwa), Weather and Climate Extremum, 11, s. 70–79. 
6 IPCC, 2019 r.: Sumary for policymakers (Podsumowanie dla decydentów). [W:] Sprawozdanie specjalne na temat oceanów i kriosfery w 

warunkach zmiany klimatu [Pörtner, H.-O.,. Roberts, D.C., Masson-Delmotte, V., Zhai, P., Tignor, M., Poloczanska, E., Mintenbeck, K., 
Alegría, A., Nicolai, M., Okem, A., Petzold, J., Rama, B., Weyer, N.M. (red.)]. W prasie. 

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1051
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 5.2 

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

 Rzeczywistą konstrukcję budynku i przegrody zewnętrzne, które zbudowano, 
porównuje się z projektem konstrukcji i przegród zewnętrznych. Należy wyjaśnić 
wszelkie różnice, jeżeli wpływają one (pozytywnie lub negatywnie) na odporność 
budynku na odpowiednie działania dotyczące konstrukcji budynku i przegród 
zewnętrznych. 

Jednostka miary 

Główne sytuacje projektowe związane z oddziaływaniem ekstremalnych zdarzeń pogodowych na budynki 
rozpatruje się zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 1. Powiązania między działaniami w dziedzinie klimatu a stosowaniem systemu Level(s) 

Działania w 
dziedzinie 

klimatu 
Poziom 1 – Projekt koncepcyjny 

Poziomy 2 i 3 – Etapy projektu 
szczegółowego i rzeczywistego 

użytkowania (obszar zablokowany) 

Narażenie na pożary 
(od pożarów 
roślinności 
związanych z 
warunkami suszy) 

Rozmieszczenie na działce, bariery fizyczne na 
obrzeżach terenu, materiał pokrycia terenu (np. 
roślinność lub twardy bruk), wybór materiałów na 
przegrody zewnętrzne i konstrukcję budynku. 

Po precyzyjnym określeniu konstrukcji 
budynku i przegród zewnętrznych rozważa się 
następujące kwestie: 

 

 wartości projektowe działań; 

 wartości projektowe materiałów lub 
właściwości produktów; 

 wartości projektowe danych 
geometrycznych; 

 odporność projektu; 

 ostateczne stany graniczne lub stany 
graniczne sprawności technicznej (EQU, 
STR, GEO, FAT)7. 

 

Konstrukcja budynku powinna być w stanie 
wytrzymać oddziaływania o określonym 
prawdopodobieństwie (np. 0,02, co 
oznaczałoby okres powrotu wynoszący 50 lat). 

Obciążenia 
śniegiem 

Nachylenie dachu, łatwość dostępu na potrzeby 
zamiatania, szorstkość materiału pokrycia 
dachowego. 

Oddziaływania 
wiatru 

Wybór formy budynku i szorstkości powierzchni 
przegród zewnętrznych. 

Oddziaływania 
termiczne (dzienne i 
sezonowe) 

Projekt przegród zewnętrznych, materiały 
okładzinowe ścian zewnętrznych i mocowania. 
Różnice temperatur na wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchniach przegród 
zewnętrznych. 

Powódź 

Położenie budynku na działce, jeżeli teren ma 
różne wysokości. Potencjalne podniesienie płyty 
fundamentowej. Instalacja barier 
przeciwpowodziowych. 

Granice systemu  

Jeżeli chodzi o granice fizyczne, poprawa odporności konstrukcji budynków i przegród zewnętrznych na 
ekstremalne zdarzenia pogodowe może wykraczać poza same przegrody zewnętrzne. Przykładem tego mogą 
być ściany oporowe lub stabilizacja gruntu w celu zmniejszenia ryzyka osuwisk oraz bariery przeciwpowodziowe.  

Jeżeli chodzi o granice wpływów cyklu życia w ramach normy EN 15978 (przedstawione na rysunku 4 w 
podręczniku użytkownika nr 1), dodatkowego wpływu na środowisko można oczekiwać na etapach A1–A5 
(produkcja wyrobów, transport i instalacja), gdy wymagane są dodatkowe ilości materiałów lub materiały o 
wyższych parametrach. Może to wynikać z konieczności zastosowania specyfikacji przewidujących wyższą 
wytrzymałość tego samego materiału (np. grubszych słupów konstrukcyjnych) lub nowych, lepszych parametrów 
(np. systemów ściennych o niskiej przewodności cieplnej). Korzyści wynikające z dłuższego szacowanego okresu 

                                                           
7 Są to wstępne sugestie, które zostaną rozważone bardziej szczegółowo, gdy będą dostępne nowe Eurokody. Najbardziej oczywiste 
oddziaływania związane z klimatem to narażenie na pożar, obciążenia wiatrem, oddziaływania termiczne (inne niż ogień), obciążenia 
śniegiem i wodę (zwierciadło wody gruntowej i powódź opadowa). Stany graniczne odnoszą się do: EQU (utrata równowagi statycznej 
konstrukcji lub jakiejkolwiek jej części, uważanej za ciało sztywne); STR (zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenia konstrukcji 
lub elementów konstrukcji, łącznie ze stopami fundamentowymi, palami, ścianami części podziemnej itp., w przypadku których decydujące 
znaczenie ma wytrzymałość materiałów konstrukcji); GEO (zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, w przypadku gdy istotne 
znaczenie dla nośności konstrukcji ma wytrzymałość podłoża lub skały); FAT (zniszczenie zmęczeniowe konstrukcji lub elementów 
konstrukcji). 
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użytkowania i lepszych parametrów elementów budowlanych powinny jednak znaleźć odzwierciedlenie w 
mniejszym wpływie na etapach B3 i B4 cyklu życia zgodnie z normą EN 15978 na etapie użytkowania budynku.  

Zakres 

Chociaż w przypadku tego wskaźnika nacisk położono przede wszystkim na przegrody zewnętrzne i konstrukcję 
budynku, środki projektowe zmniejszające ryzyko szkód spowodowanych przez ekstremalne zdarzenia 
pogodowe mogą obejmować elementy znajdujące się poza samymi przegrodami zewnętrznymi. Na przykład 
bariery przeciwpowodziowe lub przeciwko erozji wzniesione w granicach działki, które są częścią większej 
infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej. Elementy te można zaprojektować tak, aby chronić wyłącznie dany 
budynek lub chronić również sąsiednie obszary i budynki.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Procedura poziomu 1 jest zasadniczo zgodna z inicjatywą europejskiej platformy przystosowania się do zmiany 
klimatu Europejskiej Agencji Środowiska8, ale dostosowano ją do zastosowania na poziomie indywidualnego 
przedsięwzięcia budowlanego.  

W przypadku poziomów 2 i 3 przewiduje się, że ocena będzie powiązana z zasadami i regułami stosowania 
określonymi w normach EN 1991-1-2 (bezpieczeństwo pożarowe), EN 1991-1-3 (obciążenia śniegiem), EN 1991-
1-4 (obciążenia wiatrem) i EN 1991-1-5 (oddziaływania termiczne). W szczególności na etapie budowy (tj. przed 
ukończeniem budynku) można stosować normę EN 1991-1-6 w sytuacjach związanych z projektem 
tymczasowym. 

 

Rysunek 2. Cykl polityki przystosowania się do zmiany klimatu (Europejska Agencja Środowiska, 2018 r.)9 

Kroki 1–4 na powyższym rysunku mają zasadniczo zastosowanie do poziomu 1 (projekt koncepcyjny), krok 5 do 
poziomu 2 (projekt szczegółowy i budowa), a krok 6 do poziomu 3 (monitorowanie efektywności powykonawczej 
i użytkowej). Użytkownikom przypomina się jednak ponownie, że obecna wersja podręcznika użytkownika 
obejmuje jedynie poziom 1 (tj. kroki 1–4 na powyższym diagramie). 

 

 

 

                                                           
8 Zob.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool 
9 EEA, 2018 r. Krajowe oceny podatności na zmianę klimatu i oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu w Europie. Sprawozdanie EEA nr 
1/2018. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Celem poziomu 1 jest uświadomienie użytkownikowi, jakie kroki należy podjąć na etapie projektu 
koncepcyjnego (a nawet wcześniej), aby zwiększyć świadomość ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 
lokalizacji budynku. Świadomość ta może być następnie podstawą do rozważenia, jak zoptymalizować 
projekt budynku i otaczającego go obszaru działki pod kątem przystosowania do ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 15). 

1. Przygotowanie gruntu do działań w zakresie adaptacji. Utworzenie zespołu, którego głównym 
przedmiotem zainteresowania będzie przystosowanie do ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych. Nawiązanie dialogu z organami odpowiedzialnymi za planowanie, w 
szczególności tymi odpowiedzialnymi za planowanie oceny ryzyka (np. zarządzanie ryzykiem 
powodziowym, zarządzanie w przypadku suszy, krajowe planowanie przystosowania się do 
zmiany klimatu) oraz sprawdzenie, czy istnieje jakikolwiek organ regionalny, krajowy lub 
europejski, który może zapewnić wsparcie dla działań w zakresie adaptacji. 

2. Zapoznanie się z listą kontrolną cech zapewniających przystosowanie się do ekstremalnych 
zdarzeń pogodowych w sekcji L1.4 oraz z informacjami potwierdzającymi zawartymi w 
wytycznych technicznych dla poziomu 1.  

3. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób te 
działania w zakresie adaptacji mające zwiększyć odporność na istotne ekstremalne zdarzenia 
pogodowe mogą być uwzględnione w budynku.  

4. Sprawozdanie na temat ocenionych działań w zakresie adaptacji, z podaniem powodów ich 
wdrożenia lub zaniechania ich wdrożenia. 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

W przypadku projektu koncepcyjnego (poziom 1) głównymi podmiotami są: architekt koncepcyjny, 
potencjalny właściciel budynku lub inwestor, organy odpowiedzialne za planowanie oraz ekspert ds. 
oceny ryzyka. Szczególnie korzystne są konsultacje z osobami posiadającymi rozległą wiedzę na temat 
lokalnych i regionalnych wzorców pogodowych oraz prognoz dotyczących zmiany klimatu. Ekspert ds. 
oceny ryzyka może również reprezentować ubezpieczycieli lub działać w charakterze eksperta 
niezależnego. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze zidentyfikowano następujące odpowiednie koncepcje projektu.  

Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

1. Przygotowanie gruntu do 
przystosowania i 
zapewnienia odporności na 
ekstremalne zdarzenia 
pogodowe. 

Należy zapoznać się z następującą stroną internetową, na której powinny być 
dostępne wszelkie krajowe polityki, strategie i plany adaptacji: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries  

Ponadto należy rozważyć zatrudnienie specjalistów posiadających umiejętności 
i doświadczenie w projektowaniu i modelowaniu przystosowania się do zmiany 
klimatu. 

2. Ocena głównych 
zagrożeń i podatności na 
ekstremalne zdarzenia 
pogodowe w lokalizacji 

Należy rozważyć historyczne ekstremalne zdarzenia pogodowe na danym 
obszarze i zapoznać się z wszelkimi dostępnymi mapami ryzyka, np. krajową 
mapą zagrożenia powodziowego i planem zarządzania ryzykiem powodziowym 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

budynku (zarówno obecnie, 
jak i w przyszłości). 

(PZRP), odpowiednim planem zarządzania w przypadku suszy (jeśli jest 
dostępny) oraz planami gospodarowania wodami w dorzeczu.  

Dla danego miejsca należy rozważyć takie czynniki, jak narażenie na wysokie 
prędkości wiatru, nadmierne nasłonecznienie i efekt miejskiej wyspy ciepła, 
bliskość regionów górskich, bliskość mas ziemnych o dużym nachyleniu oraz 
bliskość morza lub cieków wodnych (zarówno w osi pionowej, jak i poziomej). 

W stosownych przypadkach należy skonsultować się z publicznie dostępnymi 
sprawozdaniami, bazami danych pogodowych, prognozami dotyczącymi zmiany 
klimatu i zasięgnąć opinii ekspertów. Szczególnie pomocni mogą być analitycy 
ubezpieczeniowi. 

3. Należy określić 
potencjalne działania w 
zakresie adaptacji. 

W zależności od głównych zagrożeń zidentyfikowanych w pkt 2, należy 
sprawdzić, czy istnieje odpowiednia literatura i analizy przykładów dotyczące 
przystosowania budynków do zmiany klimatu. Zob. np. baza danych 
europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu: 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-
adapt). 

4. Ocena kosztów i korzyści 
działań w zakresie 
adaptacji. 

Kwestie dotyczące kosztów powinny obejmować potencjalnie większą złożoność 
prac budowlanych, wyższe koszty kapitałowe i wyższe koszty utrzymania 
(szczególnie istotne w przypadku niektórych rozwiązań opartych na zasobach 
przyrody). 

Korzyści, które należy rozważyć, mogą obejmować potencjalnie niższe składki 
ubezpieczeniowe i zmniejszone ryzyko/koszt szkód w przypadku ekstremalnych 
zdarzeń pogodowych. W przypadkach, w których działania w zakresie adaptacji 
obejmują rozwiązania oparte na zasobach przyrody i estetyczne formy, istotne 
mogą być również korzyści dla różnorodności biologicznej i dobrostanu 
użytkowników. 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Koncepcja projektu 
dotycząca ryzyka 
ekstremalnego 

zdarzenia 
pogodowego 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Przygotowanie 
gruntu do 
przystosowania i 
zapewnienia 
odporności na 
ekstremalne zdarzenia 
pogodowe. 

Tak 

Zapoznano się z krajowym planem adaptacji, ale jak dotąd nie 
określono żadnych działań dla sektora budowlanego. 
Konsultant dokonał przeglądu kilku planów z innych krajów UE, 
w których uwzględniono sektor budowlany. 

2. Ocena głównych 
zagrożeń i podatności 
na ekstremalne 
zdarzenia pogodowe w 
lokalizacji budynku 
(zarówno obecnie, jak i 
w przyszłości). 

Tak 

Budynek ma mieć 30 pięter i ma być usytuowany na brzegu 
estuarium, a zatem jest narażony na potencjalnie duże i 
zmienne obciążenia wiatrem, powodziami rzecznymi i falami 
sztormowymi.  

3. Określenie 
potencjalnych działań 
w zakresie adaptacji. 

Tak 

Warianty w zakresie możliwości adaptacji obejmują 
umieszczenie wszystkich najważniejszych instalacji i urządzeń 
elektrycznych nad ziemią zamiast w piwnicy oraz wprowadzenie 
płyt podłogowych o nieregularnym wzorze w celu 
zminimalizowania drgań spowodowanych wiatrem bocznym. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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Na terenie działki budowlanej (oraz w ramach większego 
przedsięwzięcia) wzdłuż brzegów estuarium zostanie utworzony 
nachylony teren podmokły, który będzie chronił przed stopniową 
erozją i pomoże przywrócić rodzimą bioróżnorodność. 

3. Ocena kosztów i 
korzyści działań w 
zakresie adaptacji. 

Nie 

Jest zbyt wcześnie, aby porównywać przybliżone koszty, ale 
projekt płyt podłogowych zostanie dostosowany do 
indywidualnych potrzeb jako jedna z unikalnych cech 
architektonicznych budynku. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej części podręcznika przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące kluczowych 
pojęć wprowadzonych na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.2. Krok 1: i L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Przygotowanie gruntu do działań w 
zakresie adaptacji. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Ocena potencjalnego ryzyka i podatności na 
ekstremalne zdarzenia pogodowe w regionie i na konkretnej działce budowlanej. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Określenie potencjalnych działań w zakresie 
adaptacji. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Ocena kosztów i korzyści działań w zakresie 
adaptacji. 

 

L1.2. Krok 1 i L1.4 Lista kontrolna koncepcji 1: Przygotowanie gruntu do działań w zakresie 
adaptacji. 

W „Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”10 z 2013 r. określono plan uczynienia 
Europy bardziej odporną na zmianę klimatu. W ramach trzech celów ogólnych wymieniono łącznie 
osiem działań: 

1. Wspieranie działań państw członkowskich 

2. Bardziej świadome podejmowanie decyzji 

3. Działania UE w dziedzinie zapewnienia odporności na zmianę klimatu – promowanie 
przystosowania w podatnych sektorach o kluczowym znaczeniu 

Zostanie przyjęta nowa strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (przyjęcie 
oczekiwane w połowie 2021 r.), w której dokona się aktualizacji odpowiednich celów i działań, a być 
może również wyznaczy nowe cele i działania. 

Celem strony internetowej europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu ma być 
funkcjonowanie w charakterze „punktu kompleksowej usługi” w odniesieniu do wszystkich środków 
związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu. Użytkownicy mogą zapoznać się z nią tutaj: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about  

Na stronie internetowej można zapoznać się z dostępnymi planami i strategiami: 

 Szczebel ponadnarodowy: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-
regions/transnational-regions  

 Szczebel krajowy: https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries 

 Szczebel miejski: https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-
policies/urban  

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii dla Europy zapewnia wiele informacji istotnych 
na szczeblu miejskim, w tym: 

 bazę danych z możliwością wyszukiwania, zawierającą tysiące wpisów dotyczących planów 
działania, sprawozdań z postępu prac i dobrych praktyk, które można filtrować według kraju, 
rodzaju działania i sektora; 

 linki do odpowiednich seminariów internetowych na temat różnych aspektów przystosowania 
się do zmiany klimatu;  

 interaktywny przewodnik finansowania (zob. zrzut ekranu poniżej); 

                                                           
10 KE, 2013 r. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, COM(2013) 216 final. Bruksela: Unia Europejska. 
Dostępna na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=PL 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-regions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/transnational-regions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/urban
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Rysunek 3. Przegląd różnych mechanizmów finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu (źródło: 
https://www.eumayors.eu/support/funding.html) 

Na stronach internetowych europejskiej platformy przystosowania się do zmiany klimatu i 
Porozumienia Burmistrzów użytkownicy powinni być w stanie znaleźć wszelkie właściwe osoby 
kontaktowe i organy wspierające, które mogą pomóc w rozważeniu i wdrożeniu środków 
przystosowania się do zmiany klimatu w projektach budynków. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Ocena potencjalnego ryzyka i podatności na ekstremalne 
zdarzenia pogodowe w regionie i na działce budowlanej. 

Uwaga: Chociaż w grudniu 2020 r. jeszcze jej nie sfinalizowano, użytkownicy powinni sprawdzić, czy 
dostępna jest norma ISO 14091 dotycząca oceny ryzyka i podatności na zmiany klimatu. Norma ISO 
stanowiłaby podstawę do oceny podatności na zmianę klimatu. Podobnie zaleca się użytkownikom, 
aby czytając niniejszy podręcznik sprawdzili, czy opublikowano wytyczne UE dotyczące uodparniania 

infrastruktury na zmianę klimatu. 

 

Aby uzyskać ogólny europejski obraz potencjalnych zmian w zakresie zdarzeń pogodowych, zaleca się 
użytkownikom zapoznanie się z kompleksowym sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska z 
2016 r.11 Poniżej przedstawiono przegląd głównych skutków, jakie przewiduje się w całej Europie. 

                                                           
11 EEA, 2016 r. Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (Zmiana klimatu, jej skutki i podatność na nią w 
Europie, 2016 r.) An indicator-based report (Sprawozdanie na podstawie wskaźników). ISSN 1977 8449. 

https://www.eumayors.eu/support/funding.html
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Rysunek 4. Obserwowane i przewidywane skutki zmiany klimatu dla głównych regionów biogeograficznych w 
Europie (źródło: EEA, 2016 r.). 

Zachęca się użytkowników do zapoznania się z „Przeglądarką map przystosowania się do zmiany klimatu 
na obszarach miejskich”12, opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, jako drugim wspólnym 
punktem odniesienia. W przeglądarce udostępniono ogólnoeuropejskie mapy podatności na:  

 ciepło 

 powódź rzeczną 

 powódź obszaru przybrzeżnego 

 powódź opadową 

 suszę i pożary roślinności 

 inne wskaźniki niezwiązane ściśle ze wskaźnikiem 5.2 systemu Level(s) (np. niedobór wody, 
choroby przenoszone przez wektory i podatność społeczna). 

Poniżej przedstawiono kilka przykładowych map. 

                                                           
12 Zob.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
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Rysunek 5. Przykłady map przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich (źródło: https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation) 

Na powyższych mapach przedstawiono jedynie przykładowe warstwy, które można na nich umieszczać.  

Kropki po lewej stronie odnoszą się do intensywności miejskiej wyspy ciepła w poszczególnych 
miastach. Kolorowe kwadraty są powiązane z przewidywanymi ekstremalnymi falami upałów na 
większych obszarach w ciągu najbliższych 30 lat. Chociaż częściej występują one na południu Europy, 
nie ulega wątpliwości, że ekstremalne fale upałów będą występować na większości kontynentu.  

Kolorowe obszary po prawej stronie reprezentują prognozowane zmiany intensywności opadów w 
okresach 1971–2000 i 2071–2100. W większości Europy spodziewany jest wzrost intensywnych opadów 
w okresie zimowym o 5–15%. Ponieważ powodzie opadowe znacznie się nasiliły ze względu na wielkość 
obszarów nieprzepuszczalnych, warto nałożyć te dane na konkretne miasta (przedstawione w formie 
kolorowych punktów). 

Kolejnym ciekawym aspektem map przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich jest 
to, że klikając zakładkę „informacje na temat miasta”, można zobaczyć mierniki dla danego miasta w 
ramach zakresu danych dla wszystkich innych zarejestrowanych miast. 

 

Rysunek 6. Zrzut ekranu przedstawiający Sewillę w zakładce „informacje na temat miasta” w przeglądarce map 
przystosowania się do zmiany klimatu na obszarach miejskich. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-adaptation
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Na podstawie powyższych informacji można od razu stwierdzić, że ekstremalne zdarzenia pogodowe, 
które należy wziąć pod uwagę na poziomie miasta Sewilla i okolicznych obszarów, to fale upałów, susze 
i pożary lasów. 

Na poziomie pojedynczej działki budowlanej pewne bardzo podstawowe sugestie dotyczące określania 
istotnych zagrożeń byłyby następujące: 

 Wiatry o dużej prędkości: należy sprawdzić, jak bardzo narażony jest dany teren, rozważyć 
potencjalne korzystne osłony zapewniane przez pobliskie wzgórza, góry, lasy i otaczające 
środowisko zbudowane. Należy również rozważyć, jak wysoki będzie proponowany budynek 
oraz ewentualne zwiększone prędkości wiatru na poziomie gruntu spowodowane tworzeniem 
się kanałów przepływu wiatru, które bezpośrednio wpływają na płaskie powierzchnie 
zabudowane na dużych i wysokich budynkach w okolicy. 

 Ryzyko powodzi opadowych: należy uwzględnić topografię otaczającego terenu i szerszego 
obszaru. Dokąd odprowadzane są wody opadowe? Czy w górnym biegu rzeki i w jej sąsiedztwie 
znajduje się wiele obszarów o nieprzepuszczalnej nawierzchni? Czy kanalizacja deszczowa jest 
połączona z kanalizacją główną? Gdzie odprowadzana jest woda deszczowa i gdzie znajdują się 
przelewy? Czy w ostatnim czasie miały miejsce powodzie rzeczne, a jeśli tak, to w jaki sposób 
odbiły się one na rozważanym miejscu? 

 Ryzyko powodzi rzecznych i obszaru przybrzeżnego: jak blisko naturalnych cieków wodnych 
znajduje się działka budowlana – zarówno w odległości poziomej, jak i pionowej. Czy w 
ostatnim czasie miały miejsce powodzie, a jeśli tak, to w jaki sposób odbiły się one na 
rozważanym miejscu? 

 Pożary roślinności: ta kwestia rzadko miałaby zastosowanie w przypadku budynków w 
miastach, jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie pożarowe. Jednakże szerszy wpływ złej 
jakości powietrza może rozciągać się na duże odległości i docierać do miast. W miejscach 
narażonych na pożary warto rozważyć podatność okolicznych terenów na susze, zasięg 
roślinności i wszelkie niedawne zdarzenia. W miastach główny nacisk będzie prawdopodobnie 
położony na wydajność filtrów powietrza dolotowego. 

W ramach różnych inicjatyw są obecnie opracowywane kolejne narzędzia do oceny ryzyka zmiany 
klimatu, a użytkowników zachęca się do regularnego sprawdzania portali takich jak europejska 
platforma przystosowania się do zmiany klimatu lub usługa programu Copernicus w zakresie zmiany 
klimatu oraz krajowych stron internetowych w celu określenia i wykorzystania najbardziej 
odpowiednich i najnowocześniejszych usług do swoich celów. 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Określenie potencjalnych działań w zakresie adaptacji. 

Zaleca się, aby użytkownicy systemu Level(s) zapoznali się z literaturą w celu znalezienia przykładów 
odpowiednich najlepszych praktyk. Na stronie internetowej europejskiej platformy przystosowania się 
do zmiany klimatu13 przedstawiono szereg istotnych analiz przykładów i stanowi ona dobry punkt 
wyjścia do dalszych poszukiwań w literaturze. 

Poniżej podano kilka przykładów działań związanych z wybranymi zdarzeniami pogodowymi14. 

W przypadku zdarzeń powodziowych (przybrzeżnych, rzecznych lub opadowych): 

 Zlokalizowanie/przeniesienie kotłów i innych mediów w budynku powyżej spodziewanego 
poziomu powodzi. 

 Zaplanowanie ewentualnego przeniesienia mebli na obszary powyżej spodziewanego poziomu 
powodzi. 

                                                           
13 Zob.: https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt 
14 Przykłady pochodzą ze sprawozdania Komisji: “Insurance of weather and climate-related disaster risk: Inventory and 
analysis of mechanisms to support damage prevention in the EU” [„Ubezpieczenia od ryzyka katastrof spowodowanych 
warunkami pogodowymi i zmianą klimatu. Przegląd i analiza mechanizmów wsparcia na rzecz przeciwdziałania szkodom w 
UE”]. ISBN: 978-92-79-73173-0 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/case-studies-climate-adapt
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 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powierzchni podłóg i ścian. Może to być zarówno 
podejście oparte na zabezpieczeniu „suchym”, jak i „mokrym”15. 

 Sytuacja wygląda podobnie w przypadku ścian, które można wzmocnić, aby wytrzymały siłę 
wyporu wody powodziowej, lub wywiercić w nich specjalne otwory umożliwiające 
przedostanie się wody powodziowej do piwnic i garaży, aby zapobiec powstawaniu sił wyporu. 

 Zawory zwrotne na infrastrukturze odwadniającej, aby zapobiec cofaniu się ścieków i wody 
deszczowej na teren budynku lub do wnętrza budynku. 

 Osłony na drzwi, bramy i okna zapobiegające przedostawaniu się wody. 

 Podwyższenie podłogi parteru poprzez podniesienie poziomu gruntu lub posadowienie płyty 
podłogowej na palach. 

 Budowa wałów przeciwpowodziowych wokół terenu. 

W przypadku silnych burz konwekcyjnych (duże obciążenia wiatrem): 

 Środki łagodzące zastosowane w odniesieniu do konstrukcji budynku w celu zmniejszenia 
podatności na silne wiatry. 

 Wzmocnienie dachów dwuspadowych. 

 Montaż dachowych zacisków mocujących i zacisków dachowo-ściennych. 

 Zastosowanie betonowych płyt dachowych. 

 Żaluzje do okien. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: ocena kosztów i korzyści działań w zakresie adaptacji. 

Przykładową listę kosztów i korzyści, które można określić na etapie projektu koncepcyjnego w 
przypadku dachów zielonych w celu poprawy odporności budynku na fale upałów, podsumowano w 
poniższej tabeli. 

Tabela 2. Przykład kosztów i korzyści działania w zakresie adaptacji 

Działanie w 
zakresie adaptacji 

Koszty Korzyści 

Dach zielony w celu 
zmniejszenia ryzyka 
nadmiernych zysków 
ciepła podczas fal 
upałów. 

Ciężar dachu może wymagać bardziej 
rozbudowanej konstrukcji nośnej. 

Efekt chłodzenia wyparnego zapewniany 
przez dach – niższe koszty energii na 
chłodzenie powietrza wewnątrz budynku. 

Przestrzeń zielona wymaga 
konserwacji. 

Potencjał dla obszarów rekreacyjnych i 
różnorodności biologicznej. 

Zwiększone zużycie wody i 
konieczność pompowania wody na 
dach. 

Potencjał dla ponownego użycia szarej wody. 

Potrzeba włączenia do zespołu 
projektowego eksperta w dziedzinie 
inżynierii dachów zielonych. 

Dach może również stanowić lepszą barierę 
dla radiacyjnej utraty ciepła z wnętrza 
budynku podczas zimnej pogody. 

                                                           
15 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe „mokre”: działania te mają na celu zminimalizowanie szkód powstałych wewnątrz 
nieruchomości po przedostaniu się do niej wody powodziowej. Skuteczność działań tej kategorii będzie prawdopodobnie niska 
lub średnia, ponieważ nie zapobiegają one przedostawaniu się wody do budynku, a ich celem jest zminimalizowanie szkód i 
zapobieżenie zawaleniu się budynku w wyniku ciśnienia hydrostatycznego.  
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe „suche”: Środki te mają na celu zapobieganie przedostawaniu się wody do budynku. 
Skuteczność działań tej kategorii będzie prawdopodobnie średnia, ponieważ ich celem jest zapobieganie przedostawaniu się 
wody do nieruchomości. Skuteczność środków tej kategorii jest ograniczona zakresem, w jakim głębokość powodzi przekracza 
wysokość zabezpieczenia suchego.  
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Kolejną możliwą korzyścią z zastosowania działań przystosowawczych w przedsięwzięciu budowlanym 
jest obniżenie składek ubezpieczeniowych.  

Zachęca się użytkowników systemu Level(s), którzy zamierzają przedstawiać sprawozdania zgodnie ze 
wskaźnikiem 5.2 systemu Level(s) 1, do generowania sygnału rynkowego poprzez zapytanie 
ubezpieczycieli o produkty oparte na analizie ryzyka. Mile widziany jest również wkład ze strony 
ubezpieczycieli, który pomoże w kształtowaniu przyszłych wersji wskaźnika 5.2 systemu Level(s). 
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