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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 6.1: Podręcznik użytkownika dotyczący kosztów całego cyklu życia: 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


 

3 

 

Spis treści 

 

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

Stosowane terminy techniczne i definicje ....................................................................................... 5 

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

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

Instrukcje dotyczące poziomu 2 ........................................................................................................ 11 

Instrukcje dotyczące poziomu 3 ........................................................................................................ 14 

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

Dotyczące stosowania poziomów 2 i 3 .............................................................................................. 18 

L2.2. Etapy konfiguracji modelu kosztów: stosowana metodyka obliczeniowa............................ 18 

L2.2. Etapy konfiguracji modelu kosztów: Założenia, które należy stosować do celów 
modelowania ................................................................................................................................. 19 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: wymogi dotyczące danych i źródła danych ....................... 20 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: jakość i reprezentatywność wykorzystanych danych 
dotyczących kosztów ..................................................................................................................... 21 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: sporządzanie planów i prognoz dotyczących utrzymywania, 
napraw i wymiany .......................................................................................................................... 22 

 



 

4 

 

Struktura dokumentu Level(s)  

 

Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s) 
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Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Koszt roczny 
Koszty roczne oznaczają sumę kosztów bieżących i kosztów okresowych lub kosztów 
wymiany poniesionych w danym roku. 

Koszty 
zdyskontowane 

Koszt otrzymany po zdyskontowaniu kosztu rzeczywistego o rzeczywistą stopę 
dyskontową lub po zdyskontowaniu kosztu nominalnego o nominalną stopę 
dyskontową. 

Stopa dyskontowa 
Czynnik lub wskaźnik oddający wartość pieniądza w czasie, stosowany w celu 
konwersji przepływów pieniężnych zachodzących w różnych momentach stosunku do 
wspólnego czasu. 

Plan kosztów 
elementów 

Całkowity koszt budowy w ramach danego przedsięwzięcia podzielony na elementy 
budynku, oszacowany na podstawie rzeczywistej ilości pracy i materiałów, których 
będzie wymagała realizacja przedsięwzięcia. 

Koszt całkowity 
Suma wartości bieżącej początkowych kosztów inwestycji, rocznych kosztów bieżących 
i kosztów wymiany (w odniesieniu do roku uruchomienia inwestycji) oraz kosztów 
unieszkodliwienia, w stosownych przypadkach. 

Początkowy koszt 
inwestycji 

Koszty poniesione do momentu, w którym budynek (lub element budynku) zostaje 
oddany do użytkowania klientowi. Koszty te obejmują projektowanie, zakup 
elementów budynków, podłączenie do dostawców, procedury związane z instalacją i 
rozruchem eksploatacyjnym. 

Koszty całego cyklu 
życia 

Koszt składnika aktywów lub jego części w ciągu całego cykl życia przy spełnieniu 
wymogów dotyczących efektywności. 

Utrzymanie 
Łącznie wszystkie czynności techniczne przeprowadzane w okresie użytkowania w celu 
utrzymania budynku lub zmontowanego systemu w takim stanie, aby dany budynek 
lub system spełniał wymagane dla niego funkcje. 

Koszty utrzymania 
Całkowite nieuniknione koszty pracy, materiałów lub inne koszty poniesione w celu 
utrzymania budynku lub jego części w takim stanie, aby dany budynek lub jego części 
spełniały wymagane dla niego funkcje. 

Obecne koszty netto Suma zdyskontowanych kosztów przyszłych. 

Koszt nominalny 
Oczekiwana cena, która zostanie uiszczona w momencie, w którym koszty przypadają 
do zapłaty, uwzględniająca szacowane zmiany ceny wynikające na przykład z 
przewidywanych zmian wydajności, inflacji lub deflacji oraz technologii. 

Koszty eksploatacji 
Koszty ponoszone w związku z prowadzeniem zakładu lub środowiska zbudowanego 
lub ich zarządzaniem, w tym koszt usług wsparcia administracyjnego. 

Koszty okresowe 

Inwestycja zastępcza, która jest konieczna ze względu na wiek; która odpowiada 
kosztom wymiany wszystkich komponentów (lub systemu) zgodnie z ich trwałością i 
która ma miejsce w przewidywanym roku zużycia. Koszty okresowe obejmują 
wszystkie koszty wymiany jakichkolwiek komponentów lub systemu, występujące w 
tym samym roku. 

Koszty rzeczywiste 
Koszty wyrażone jako wartość według daty bazowej, uwzględniające szacowane 
zmiany ceny wynikające z przewidywanych zmian wydajności i technologii. 

Referencyjny okres 
użytkowania 

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

Naprawa 
Przywracanie akceptowalnego stanu danego przedmiotu w drodze wymiany lub 
naprawy części, które uległy zużyciu, uszkodzeniu lub awarii. 

Wymiana 
Zastąpienie całego wyrobu budowlanego, elementu budynku lub instalacji takim 
samym lub równoważnym wyrobem lub elementem, lub taką samą lub równoważną 
instalacją celem przywrócenia wymaganej efektywności funkcjonalnej i technicznej.  
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Wymagany (lub 
planowany) okres 
użytkowania  

Okres użytkowania wymagany przez klienta lub na mocy przepisów. 

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

Uwaga dla użytkowników: użytkownicy mogą korzystać z danych opracowanych dla budynku w ramach 
wskaźnika 2.1: przedmiar robót, materiałów i trwałości w celu obliczenia niniejszego wskaźnika. 

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Rachunek kosztów cyklu życia jest techniką, która „umożliwia przeprowadzenie porównawczej oceny kosztów 
w określonym okresie, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników ekonomicznych, zarówno pod 
względem początkowych kosztów kapitałowych, jak i przyszłych kosztów eksploatacyjnych i kosztów 
zastąpienia aktywów”1. Rachunek kosztów cyklu życia ma szczególne znaczenie pod względem uzyskania 
lepszej efektywności środowiskowej, ponieważ do obniżenia bieżących kosztów cyklu życia może być konieczne 
zwiększenie początkowych kosztów kapitałowych.  

Szacując koszty całego cyklu życia, można dostarczyć istotnych informacji inwestorom, podmiotom 
zarządzającym aktywami i użytkownikom. Grupa użytkowników obejmuje właścicieli mieszkań, którzy chcieliby 
zrozumieć, skąd biorą się koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego przez cały 
czas trwania pełnego okresu kredytowania kredytu hipotetycznego, oraz organizacje mieszkańców 
odpowiedzialne za wspólne koszty utrzymania bloków mieszkalnych.  

Perspektywa kosztów całego cyklu życia zachęca klientów i projektantów do uwzględnienia związku pomiędzy 
początkowymi kosztami inwestycji a kosztami etapu użytkowania. Mogą oni również zapewnić bardziej 
rzetelną podstawę dla zrozumienia przyszłej efektywności i wartości budynku oraz obciążeń z nim związanych.  

Oszczędności związane z budynkami efektywnymi pod względem zużycia energii i wody można wykorzystać w 
przepływach pieniężnych, aby skapitalizować wartość oszczędności i odzwierciedlić to w wycenach 
nieruchomości i decyzjach inwestycyjnych. Może mieć to miejsce w porównaniu z wartościami odniesienia w 
zakresie efektywności na lokalnym rynku, w odniesieniu do całego portfela lub efektywności aktywów przed 
ważniejszą renowacją. 

Opracowanie planu średnio- i długoterminowego utrzymania i wymiany może wpłynąć na bardziej opłacalne 
zarządzanie aktywami. Może to obejmować decyzje dotyczące okresu użytkowania i trwałości kluczowych 
elementów i komponentów, jak również prognozy potencjalnych przyszłych kosztów i obciążeń, które mogą 
być związane ze wczesną awarią komponentów.  

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten służy do pomiaru wszystkich kosztów elementów budynku poniesionych na każdym etapie cyklu 
życia przedsięwzięcia w odniesieniu do referencyjnego okresu badania oraz, jeśli został określony przez klienta, 
przewidywanego okresu użytkowania. Etapy cyklu życia przedstawiono i wyjaśniono w pierwszej części 
briefingu 1.4 (zob. Error! Reference source not found. w podręczniku użytkownika nr 1), a minimalny zakres 
elementów budynku, które należy uwzględnić, podano pierwotnie w briefingu 2.2 i 2.3 (zob. tabela 11 w 
Podręczniku użytkownika nr 2) jako część opisu budynku. Etapy cyklu życia odpowiadają etapom 
wykorzystanym jako podstawa dla norm referencyjnych EN 16627 oraz ISO 15686-5. 

Na koszty te duży wpływ będą mieć decyzje i obliczona efektywność następujących wskaźników zawartych w 
systemie Level(s):  

 1.1 Zużycie energii pierwotnej na etapie użytkowania 

 2.1 Przedmiar robót, materiałów i trwałości  

 3.1 Efektywne korzystanie z zasobów wodnych. 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 6.1 

                                           
1 Davis Langdon, 2007 r. Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology [Rachunek kosztów 

cyklu życia (LCC) jako wkład w zrównoważone budownictwo: wspólna metodyka], przegląd literatury przygotowany dla Komisji 
Europejskiej, maj 2007 r. 
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 6.1 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny z 
zasadami projektowania)  

 Podejście oparte na cyklu życia: zachęcanie do przyjęcia długoterminowej 
perspektywy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektu i specyfikacji. 

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

 Szacunki kosztów i ich modelowanie: w oparciu o wymogi klienta i projekty 
szczegółowe. 

3. Efektywność użytkowa (faktury, 
odczyty wodomierza i 
postanowienia umowne) 

 Weryfikacja kosztów powykonawczych: w oparciu o koszt ostateczny i specyfikacje 
powykonawcze. 

 Koszty mediów obliczone na podstawie liczników: rzeczywiste dane dotyczące 
efektywności kosztów energii i wody. 

 Monitorowanie kosztów utrzymania i wymiany: doskonalenie prognoz w czasie w 
miarę dostarczania danych dotyczących rzeczywistej efektywności. 

Jednostka miary 

Wspólną jednostką miary dla każdego etapu cyklu życia jest EUR za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 
rocznie (EUR/m2/rok).  

Podstawą wspólnej jednostki jest obecny koszt netto każdego etapu cyklu życia. Oblicza się go, stosując stopę 
dyskontową w stosunku do kosztów oszacowanych lub zgłoszonych w każdym roku referencyjnego okresu 
badania obejmującego 50 lat.  

Zasadniczo obecne koszty netto należy obliczać, stosując koszty rzeczywiste, tzn. wykluczając inflację. 
Założenia dotyczące inflacji mogą jednak być również włączone do stopy dyskontowej, jeśli do celów 
szczegółowego planowania finansowego wymagane są koszty nominalne. 

Granice systemu  

Granice systemu obejmują wszystkie etapy cyklu życia, w tym koszty budowy, eksploatacji, utrzymania2, 
renowacji i usuwania. W przypadku odnowionych istniejących budynków, granice systemu obejmują wszystkie 
etapy cyklu życia odnoszące się do wydłużonego okresu użytkowania budynku.  

Użytkowników zachęca się do sprawozdawczości w zakresie kosztów na wszystkich etapach cyklu życia. 
Minimalny zakres wymaganej sprawozdawczości dotyczy jednak następujących etapów:  

 kosztów energii i wody na etapie użytkowania (etapy cyklu życia B6 i B7); 

 kosztów budowy (etapy cyklu życia A1–3) i długoterminowego utrzymania, naprawy i wymiany 
(etapy cyklu życia B2–4).  

Minimalny zakres stanowi istotną część ogólnych kosztów całego cyklu życia budynku. Jego celem jest 
dostarczenie informacji, z których bezpośrednio korzystają osoby eksploatujące budynek lub w niego 
inwestujące.  

Zakres 

Wskaźnik oblicza się dla kosztów elementów budynku. Do celów porównywalności minimalny zakres 
elementów budynku, komponentów, produktów i materiałów podlegających ocenie jest określony w opisie 
budynku systemu Level(s) (zob. briefing 2.2 i 2.3).  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Normami referencyjnymi do celów obliczania kosztów każdego etapu cyklu życia są normy EN 15459, ISO 
15686-5 i EN 16627. Norma referencyjna ISO 15686-8 zawiera metodykę obliczania i szacowania zakładanego 
okresu eksploatacji elementów i komponentów.  

Opracowanie planu kosztów całego cyklu życia będzie wymagać zgromadzenia szeregu danych dotyczących 
kosztu, które mogą różnić się pod względem jakości w zależności od ich źródła i daty. Dalsze wytyczne w 
zakresie gromadzenia danych na temat kosztów znajdują się w wytycznych w sprawie gromadzenia danych 
towarzyszących instrukcjom dotyczącym poziomu 2 i 3. 

                                           
2 W normie referencyjnej EN 15978 modułami odniesienia etapu użytkowania są B6 „eksploatacyjne zużycie energii” i B7 „eksploatacyjne 
zużycie wody”. 
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Instrukcje dotyczące poziomu 1  

L1.1. Przeznaczenie tego poziomu 

Ten poziom jest przeznaczony dla użytkowników, którzy nie zamierzają obliczać kosztów całego cyklu życia 
przedsięwzięcia budowlanego, ale chcą zrozumieć, w jaki sposób mogą spojrzeć na koszty związane z 
przedsięwzięciem budowlanym w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też obejmuje on instrukcje 
dotyczące sposobu włączenia niektórych ważnych koncepcji kosztów całego cyklu życia do projektów 
koncepcyjnych, a następnie do projektów szczegółowych.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z wytycznymi i dalszymi informacjami uzupełniającymi ułatwiającymi 
korzystanie ze wskaźnika, począwszy od str. 20. 

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

2. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektu dotyczących kosztów całego cyklu życia 
przedstawioną w dalszej części w sekcji L1.4. 

3. Krok opcjonalny: należy dokonać przeglądu odpowiednich badań dotyczących kosztów całego cyklu 
życia dla podobnych typów budynków w tym samym kraju, a najlepiej w tym samym regionie lub 
lokalizacji. Mogą to być również badania dostępne w ramach zespołu projektowego.  

4. Krok opcjonalny: należy zinterpretować i określić zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów całego 
cyklu życia na podstawie badań poddanych przeglądowi. 

5. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić warianty wykorzystania 
koncepcji projektu dotyczących cyklu życia oraz rozwiązania problemów związanych z zaleceniami 
zidentyfikowanymi w poprzednich badaniach i na podstawie poprzednich doświadczeń.  

6. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 
dotyczące kosztów całego cyklu życia, wykorzystując format sprawozdawczości L1.  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Podmioty zaangażowane na etapie projektu koncepcyjnego, prowadzonego zwykle przez architekta 
koncepcyjnego. Koncepcje projektu dotyczące cyklu życia mogą być obiektem dalszych badań, gdy w projekt 
zaangażują się specjaliści, tacy jak inżynier budownictwa, kosztorysant i ekspert ds. rynku nieruchomości. 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu dotyczących kosztów całego cyklu życia 

Następujące koncepcje projektu określono jako zapewniające możliwość informowania o koncepcjach projektu 
i poprawy efektywności bez konieczności przeprowadzania nowej oceny kosztów całego cyklu życia. 

Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Opis 

1. Przyjęcie 
długoterminowej 
perspektywy w odniesieniu 
do kosztów i decyzji 

Modele kosztów całego cyklu życia stwarzają możliwość spojrzenia na cały koszt cyklu 
życia inwestycji. Oznacza to, że należy powiązać początkowe koszty inwestycji 
(kapitałowe) z bieżącymi kosztami eksploatacji i utrzymania. Prowadząc inwestycje 
mające na celu obniżenie długoterminowych kosztów eksploatacji i utrzymania, można 
zwiększyć wartość budynku.  

2. Jakość i 
reprezentatywność danych 
dotyczących kosztów 

Dane dotyczące kosztów, na których podstawie można podejmować decyzje, powinny być 
możliwie najbardziej reprezentatywne w sensie geograficznym, czasowym i technicznym 
dla projektu i konstrukcji budynku, a także dla długoterminowych prognoz dotyczących 
harmonogramów konserwacji i wymiany. W ten sposób można zminimalizować marginesy 
błędu w modelu kosztów całego cyklu życia. 

3. Opracowanie 
harmonogramu i 
oszacowanie przyszłych 
kosztów, ryzyka i 

Doświadczenie zdobyte podczas długoterminowego zarządzania zasobami budownictwa, 
takimi jak mieszkania socjalne, stanowi dobry punkt wyjścia do planowania i szacowania 
przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem, naprawą i wymianą elementów i 
komponentów budynku. W taki sposób plan można również wykorzystać do zarządzania 
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Opis 

zobowiązań potencjalnymi przyszłymi ryzykami i zobowiązaniami.  

4. Powiązanie kosztu całego 
cyklu życia z efektywnością 
środowiskową 

Dokonując oceny kosztów całego cyklu życia równolegle z oceną efektywności 
środowiskowej dotyczącą np. zużycia energii i współczynnika globalnego ocieplenia w 
cyklu życia, można zoptymalizować inwestycje mające na celu poprawę efektywności 
środowiskowej. Również potencjalne synergie można łatwiej zidentyfikować, a 
długoterminowe korzyści z poprawy efektywności środowiskowej lepiej uchwycić za 
pomocą kosztów oceny cyklu życia. 

5. Wzmocnienie roli 
właścicieli i użytkowników 
budynku 

Szacując koszty całego cyklu życia, można dostarczyć istotnych informacji inwestorom, 
podmiotom zarządzającym aktywami i użytkownikom. Grupa użytkowników obejmuje 
właścicieli mieszkań, którzy chcieliby zrozumieć, skąd biorą się koszty związane z 
utrzymaniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego przez cały czas trwania pełnego 
okresu kredytowania kredytu hipotetycznego, oraz organizacje mieszkańców 
odpowiedzialne za wspólne koszty utrzymania bloków mieszkalnych.  

 

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 kosztów 
całego cyklu życia 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do koncepcji projektu 
budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Przyjęcie 
długoterminowej 
perspektywy w 
odniesieniu do 
kosztów i decyzji 

  

2. Jakość i 
reprezentatywność 
danych dotyczących 
kosztów 

  

3. Opracowanie 
harmonogramu i 
oszacowanie 
przyszłych kosztów, 
ryzyka i zobowiązań 

  

4. Powiązanie kosztu 
całego cyklu życia z 
efektywnością 
środowiskową 

  

5. Wzmocnienie roli 
właścicieli i 
użytkowników 
budynku 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Zakres tego poziomu 

Ten poziom jest przeznaczony dla użytkowników, którzy zamierzają obliczyć koszty całego cyklu życia swojego 
przedsięwzięcia budowlanego. Zawiera on instrukcje dotyczące:  

 sposobu korzystania z opisu budynku z systemu Level(s);  

 sposobu wyboru oprogramowania i baz danych; 

 podstawowych części obliczeń i etapów obliczeń zgodnie z metodą optymalizacji kosztów, normą EN 
15459 i normą ISO 15686-5; 

 informacji i założeń wykraczających poza metodę optymalizacji kosztów i normę ISO 15686-5 w celu 
przeprowadzenia obliczeń, w tym domyślnych parametrów, które należy zastosować, oraz instrukcji 
dotyczących wypełniania luk w danych. 

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

W celu uzyskania odtwarzalnych i porównywalnych wyników należy przestrzegać procesu oceny.  

Ustalanie modelu kosztów 

1. Należy sporządzić opis budynku w ramach systemu Level(s), ponieważ informacje te są wymagane do 
przeprowadzenia oceny. 

2. Należy spotkać się z architektem i kosztorysantem (czasami nazywanym również konsultantem ds. 
kosztów) w celu stworzenia modelu kosztów i rozpoczęcia zbierania wymaganych danych dotyczących 
kosztów.  

3. Krok opcjonalny: należy wybrać oprogramowanie do oceny kosztów całego cyklu życia, które można 
wykorzystać do wykonania obliczeń zgodnie z krajową metodą optymalizacji kosztów, normą EN 
15459 lub ISO 15686-5, i zadbać o to, aby użytkownik/członek zespołu korzystający z tego 
oprogramowania przeszedł co najmniej podstawowe szkolenie w zakresie jego obsługi.  

4. Należy określić zakres scenariuszy dotyczących etapów cyklu życia, które zostaną obliczone – należy 
zapoznać się z wytycznymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób niektóre z bardziej długoterminowych 
scenariuszy mogą wnieść nową perspektywę do planowania kosztów. 

5. Należy skonfigurować model kosztów z harmonogramem kosztów zdyskontowanych przedsięwzięcia 
rok do roku. Model powinien opierać się na minimalnym zakresie elementów budynku w ramach 
systemu Level(s) i być zgodny ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zakresu elementów 
budynku i referencyjnego okresu badania, a ponadto należy w nim wykorzystać określone parametry 
domyślne, takie jak stopa dyskontowa. 

Gromadzenie danych 

1. Należy zgromadzić i zestawić wymagane dane. Należy zidentyfikować źródła danych z dostępnych baz 
danych, w tym wykorzystać średnie dane reprezentatywne i wszelkie dodatkowe dane w celu 
uzupełnienia wszelkich braków.  

2. Konieczne będzie sporządzenie długoterminowych prognoz kosztów na podstawie danych 
dostarczonych przez inne wskaźniki, takie jak 1.1 Charakterystyka energetyczna budynku na etapie 
użytkowania oraz 3.1 Zużycie wody na etapie użytkowania, jak również w oparciu o plany utrzymania i 
wymiany.  

3. Należy dokonać klasyfikacji źródeł danych, stosując klasyfikację przejrzystości danych, którą 
przedstawiono w wytycznych dotyczących tego kroku w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Obliczanie i analiza kosztów całego cyklu życia 

1. Należy wprowadzić i przetworzyć dane zebrane w utworzonym modelu kosztów lub w wybranym 
oprogramowaniu i obliczyć koszty całego cyklu życia w okresie 50 lat. 
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2. Dalsze działania: w oparciu o niniejsze instrukcje obliczenie współczynnika globalnego ocieplenia w 
cyklu życia lub ocenę cyklu życia można przeprowadzić równolegle z obliczeniami kosztów całego 
cyklu życia. 

3. Należy dokonać interpretacji wyników, która może obejmować analizę różnych projektów, 
identyfikację możliwości optymalizacji kosztów całego cyklu życia, jak również uwzględnienie 
niepewności i zmienności w jakości danych. 

4. W ramach zespołu projektowego należy określić warianty optymalizacji kosztów całego cyklu życia 
budynku i wszelkie kompromisy oraz dokonać ich przeglądu.  

5. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy na rynku należy wprowadzić ulepszenia 
do projektu, aż do osiągnięcia stanu, w którym nie można wprowadzić już żadnych dalszych ulepszeń. 

6. Należy wypełnić format sprawozdawczości wynikami i głównymi założeniami, wraz ze zwięzłym 
sprawozdaniem ogólnym dla klienta.  

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s);  

 kompletny przedmiar robót ze wskaźnika 2.1 dla projektu lub projektów budynku, które będą 
modelowane;  

 model kosztów dla przedsięwzięcia; 

 opcjonalnie: narzędzie oprogramowania obliczeniowego z odpowiednimi funkcjami służące do 
obliczania kosztów całego cyklu życia oraz  

 dostęp do baz danych dotyczących kosztów i kosztów referencyjnych przedsięwzięć, w których 
należycie uwzględniono wyroby budowlane, które planuje się zastosować. 

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Należy zaangażować członków zespołu uczestniczącego w przedsięwzięciu, którzy brali udział w fazie 
projektowania, z architektem technicznym i kosztorysantem w roli liderów. Istotne może być również wsparcie 
zespołu klienta zaangażowanego w sporządzanie wycen kosztów oraz wykonawcy, w zależności od podziału 
obowiązków i etapu przedsięwzięcia. 

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Znormalizowana podstawa na potrzeby zapewnienia porównywalności ocen kosztów całego cyklu życia w 
ramach systemu Level(s) jest następująca:  

 procedura obliczeniowa zgodna z unijną metodą optymalizacji kosztów, EN 15459 i ISO 15686-5; 

 procedura obliczeniowa zgodna z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi systemu Level(s), co 
dotyczy również wszelkich wykorzystywanych narzędzi oprogramowania; 

 określenie źródeł wykorzystywanych danych dotyczących kosztów, co najmniej zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi systemu Level(s); 

 sprawozdawczość z zastosowaniem określonej jednostki miary. 

Dane dotyczące kosztów całego cyklu życia, wygenerowane za pomocą metody krajowej lub oprogramowania, 
można wykorzystać jako podstawę sprawozdawczości w zakresie wskaźnika, o ile spełniają powyższe 
wymagania. 

L2.6. Dalsze działania  

Po zdobyciu przez użytkowników doświadczenia w stosowaniu się do instrukcji i uzyskiwaniu wyników przy 
użyciu rozszerzenia modelu kosztów przedsięwzięcia lub narzędzia oprogramowania dotyczącego kosztów 
całego cyklu życia istnieje możliwość równoległego przeprowadzenia oceny współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia lub pełnej oceny cyklu życia budynku. Może to następnie wspomóc analizę zależności i 
kompromisów pomiędzy poprawą kosztów całego cyklu życia a efektywnością środowiskową. Pełny zestaw 
instrukcji dotyczących przeprowadzania oceny środowiskowej cyklu życia stanowi część wskaźnika 1.2. 
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L2.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Część 1 – Wyniki oceny efektywności dla poziomu 2 

Rodzaj kosztów 

Koszty znormalizowane według etapów cyklu życia (EUR/m2/rok) 

A 

Etapy produktu i 
budowy 

B 

Etap użytkowania 

C 

Etap zakończenia 
eksploatacji 

Koszty 
początkowe 

Budowa Modernizacja i adaptacja Rozbiórka i wyburzenie  

Koszty roczne 
– Energia Woda – 

– Utrzymanie, naprawy i wymiany – 

Koszty okresowe – Utrzymanie, naprawy i wymiany  – 

Koszty całkowite 
według etapów 
cyklu życia 

Suma kosztów etapu A Suma kosztów etapu B Suma kosztów etapu C 

 

Część 2 – Sprawozdanie z przejrzystości danych dla poziomu 2 

Elementy budynków 

Rodzaje źródeł danych stosowanych w określonych etapach cyklu 
życia* 

A 

Etapy produktu i 
budowy 

Podstawa do przyszłych założeń 

B2 
Utrzymanie 

B3 Naprawa B4 Wymiana 

Fundamenty     

Szkielet nośny     

Elementy nienośne     

Fasady     

Dach     

Parkingi     

System stałego oświetlenia     

System energetyczny     

System wentylacyjny     

Instalacje sanitarne     

Różne systemy     

* Klasyfikacja źródeł danych, z których należy korzystać: 

1. Ogólne lub standardowe dane krajowe lub unijne 

1a. Dane standardowe dostarczane na poziomie UE lub krajowym 

1b. Dane standardowe dostarczane przez istniejący system oceny lub sprawozdawczości 

2. Starsze lub mniej dopasowane do konkretnego obszaru geograficznego dane porównawcze i uśrednione 

2a. Opublikowane dane porównawcze, zagregowane i uśrednione, z podobnych przedsięwzięć 

2b. Szacunki z opublikowanych, uśrednionych danych dotyczących kosztów uzyskanych od wykonawców i dostawców 

3. Ostatnie przetargi i szacunki rynkowe 

3a. Analiza przedmiarów robót i harmonogramów z innych podobnych przedsięwzięć 

4. Obecne przetargi i szacunki rynkowe 

4a. Bezpośrednie szacunki oparte na ofertach od wykonawców i dostawców 
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Zakres tego poziomu 

Poziom ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy zamierzają dokonać przeglądu kosztów całego cyklu 
życia swojego przedsięwzięcia budowlanego w oparciu o powykonawcze koszty początkowe i wszelkie 
związane z tym zmiany w przewidywanych kosztach rocznych i okresowych. Można go również wykorzystać do 
sporządzenia sprawozdania na temat kosztów całego cyklu życia ukończonego budynku.  

L3.2. Szczegółowe instrukcje 

W celu uzyskania odtwarzalnych i porównywalnych wyników należy postępować zgodnie z procesem oceny dla 
poziomu 3, opisanym w niniejszej sekcji.  

W odniesieniu do przedsięwzięć, które już zostały zgłoszone na poziomie 2: 

Przegląd modelu kosztów 

1. Należy spotkać się z architektem, wykonawcą i kosztorysantem (czasami nazywanym również 
konsultantem ds. kosztów) w celu dokonania przeglądu modelu kosztów i rozpoczęcia aktualizacji 
danych kosztowych wykorzystywanych na poziomie 2.  

2. Należy zgromadzić i zestawić wymagane dane dotyczące powykonawczych kosztów budowy po 
przeprowadzonym przeglądzie.  

3. Należy zidentyfikować wszelkie aktualizacje, które mogą być wymagane do prognoz danych 
opierających się na obliczeniach efektywności, takich jak zużycie energii i wody, jak również założenia 
dotyczące kosztów utrzymania i wymiany.  

4. Należy dokonać klasyfikacji zweryfikowanych danych za pomocą metody oceny jakości danych, którą 
przedstawiono w wytycznych dotyczących tego kroku w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Ponowne obliczenie i analiza kosztów całego cyklu życia 

1. Należy wprowadzić i przetworzyć zweryfikowane dane zebrane w utworzonym modelu kosztów lub w 
wybranym oprogramowaniu i ponownie obliczyć koszty całego cyklu życia w okresie 50 lat. 

2. Należy dokonać interpretacji wyników, która może obejmować analizę wszelkich istotnych zmian lub 
odchyleń od szacunkowych kosztów początkowych budynku na etapie produkcji i budowy w cyklu 
życia. 

3. Należy wypełnić format sprawozdawczości wynikami i głównymi założeniami, wraz ze zwięzłym 
sprawozdaniem ogólnym dla klienta.  

W odniesieniu do przedsięwzięć, w przypadku których sprawozdawczość prowadzona jest wyłącznie na 
poziomie 3: 

Ustalanie modelu kosztów 

1. Należy sporządzić opis budynku w ramach systemu Level(s), ponieważ informacje te są wymagane do 
przeprowadzenia oceny. 

2. Należy spotkać się z architektem i kosztorysantem (czasami nazywanym również konsultantem ds. 
kosztów) w celu stworzenia modelu kosztów i rozpoczęcia zbierania wymaganych danych dotyczących 
kosztów.  

3. Krok opcjonalny: należy wybrać oprogramowanie do oceny kosztów całego cyklu życia, które można 
skonfigurować do wykonywania obliczeń zgodnie z krajową metodą optymalizacji kosztów, normą EN 
15459 lub ISO 15686-5, i zadbać o to, aby użytkownik/członek zespołu korzystający z tego 
oprogramowania przeszedł co najmniej podstawowe szkolenie w zakresie jego obsługi.  

4. Należy określić zakres scenariuszy dotyczących etapów cyklu życia, które zostaną obliczone – należy 
zapoznać się z wytycznymi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób niektóre z bardziej długoterminowych 
scenariuszy mogą wnieść nową perspektywę do planowania kosztów. 

5. Należy skonfigurować model kosztów z uwzględnieniem harmonogramu kosztów zdyskontowanych 
przedsięwzięcia rok do roku. Model powinien opierać się na minimalnym zakresie elementów 
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budynku w ramach systemu Level(s) i być zgodny ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zakresu 
elementów budynku i referencyjnego okresu badania, a ponadto należy w nim wykorzystać określone 
parametry domyślne, takie jak stopa dyskontowa. 

Gromadzenie danych 

6. Należy zgromadzić i zestawić wymagane dane. Należy zidentyfikować źródła danych z dostępnych baz 
danych, w tym wykorzystać średnie dane reprezentatywne i dodatkowe dane w celu uzupełnienia 
wszelkich braków.  

7. Konieczne będzie sporządzenie długoterminowych prognoz kosztów na podstawie danych 
dostarczonych przez inne wskaźniki, takie jak 1.1 i 3.1, jak również w oparciu o plany utrzymania i 
wymiany.  

8. Należy dokonać klasyfikacji źródeł danych, stosując klasyfikację przejrzystości danych, którą 
przedstawiono w szczegółowych wytycznych dotyczących poziomu 2. 

Obliczanie i analiza kosztów całego cyklu życia 

9. Należy wprowadzić i przetworzyć dane zebrane w utworzonym modelu kosztów lub w wybranym 
oprogramowaniu i obliczyć koszty całego cyklu życia w okresie 50 lat. 

10. Dalsze działania: obliczenie współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia lub ocenę cyklu życia 
można przeprowadzić równolegle z obliczeniami kosztów całego cyklu życia. 

11. Należy dokonać interpretacji wyników, która może obejmować analizę różnych projektów, 
identyfikację możliwości optymalizacji kosztów całego cyklu życia, jak również uwzględnienie 
niepewności i zmienności w jakości danych. 

12. W ramach zespołu projektowego należy określić warianty optymalizacji kosztów całego cyklu życia 
budynku i wszelkie kompromisy oraz dokonać ich przeglądu.  

13. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy na rynku należy wprowadzić ulepszenia 
do projektu, aż do osiągnięcia stanu, w którym nie można wprowadzić już żadnych dalszych ulepszeń. 

14. Należy wypełnić format sprawozdawczości wynikami i głównymi założeniami, wraz ze zwięzłym 
sprawozdaniem ogólnym dla klienta.  

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Główne potrzebne elementy to: 

 wypełniony opis budynku w ramach systemu Level(s);  

 kompletny przedmiar robót dla projektu lub projektów budynku, które będą modelowane;  

 model kosztów dla przedsięwzięcia; 

 opcjonalnie: narzędzie oprogramowania obliczeniowego z odpowiednimi funkcjami służące do 
obliczania kosztów całego cyklu życia oraz  

 dostęp do baz danych dotyczących kosztów i kosztów referencyjnych przedsięwzięć. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Należy zaangażować członków zespołu uczestniczącego w przedsięwzięciu, którzy brali udział w etapie po 
zakończeniu budowy, z architektem technicznym i kosztorysantem w roli liderów, ale także z udziałem 
wykonawcy. Istotne może być również wsparcie zespołu klienta zaangażowanego w sporządzanie wycen 
kosztów oraz wykonawcy, w zależności od podziału obowiązków. 

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Znormalizowana podstawa na potrzeby zapewnienia porównywalności ocen współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia w ramach systemu Level(s) jest następująca:  

1. procedura obliczeniowa zgodna z unijną metodą optymalizacji kosztów, EN 15459 i ISO 15686-5;  

2. procedura obliczeniowa zgodna z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi systemu Level(s), co 
dotyczy również wszelkich wykorzystywanych narzędzi oprogramowania;  
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3. określenie źródeł wykorzystywanych danych dotyczących kosztów, co najmniej zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi systemu Level(s); 

4. sprawozdawczość z zastosowaniem określonej jednostki miary. 

Dane dotyczące kosztów całego cyklu życia, wygenerowane za pomocą metody krajowej lub oprogramowania, 
można wykorzystać jako podstawę sprawozdawczości w zakresie wskaźnika, o ile spełniają powyższe 
wymagania. 

L3.6. Dalsze działania  

Po zdobyciu przez użytkowników doświadczenia w stosowaniu się do instrukcji i uzyskiwaniu wyników przy 
użyciu rozszerzenia modelu kosztów przedsięwzięcia lub narzędzia oprogramowania dotyczącego kosztów 
całego cyklu życia istnieje możliwość równoległego przeprowadzenia oceny współczynnika globalnego 
ocieplenia w cyklu życia lub oceny cyklu życia budynku. Może to następnie wspomóc analizę zależności i 
kompromisów pomiędzy poprawą kosztów całego cyklu życia a efektywnością środowiskową. Pełny zestaw 
instrukcji dotyczących przeprowadzania oceny środowiskowej cyklu życia znajduje się w podręczniku 
użytkownika dotyczącym wskaźnika 1.2. 

 

L3.7. Format zgłaszania wyników oceny 

Część 1 – Wyniki oceny efektywności dla poziomu 3 

Rodzaj kosztów 

Koszty znormalizowane według etapów cyklu życia (EUR/m2/rok) 

A 

Etapy produktu i 
budowy 

B 

Etap użytkowania 

C 

Etap zakończenia 
eksploatacji 

Koszty 
początkowe 

Budowa Modernizacja i adaptacja Rozbiórka i wyburzenie  

Koszty roczne 
– Energia Woda – 

– Utrzymanie, naprawy i wymiany – 

Koszty okresowe – Utrzymanie, naprawy i wymiany  – 

Koszty całkowite 
według etapów 
cyklu życia 

Suma kosztów etapu A Suma kosztów etapu B Suma kosztów etapu C 

 

Część 2 – Sprawozdanie z przejrzystości danych dla poziomu 3 

Elementy budynków 

Rodzaje źródeł danych stosowanych w określonych etapach cyklu 
życia* 

A 

Etapy produktu i 
budowy 

Podstawa do przyszłych założeń 

B2 
Utrzymanie 

B3 Naprawa B4 Wymiana 

Fundamenty     

Szkielet nośny     

Elementy nienośne     

Fasady     

Dach     

Parkingi     

System stałego oświetlenia     

System energetyczny     

System wentylacyjny     
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Elementy budynków 

Rodzaje źródeł danych stosowanych w określonych etapach cyklu 
życia* 

A 

Etapy produktu i 
budowy 

Podstawa do przyszłych założeń 

B2 
Utrzymanie 

B3 Naprawa B4 Wymiana 

Instalacje sanitarne     

Różne systemy     

* Klasyfikacja źródeł danych, z których należy korzystać: 

1. Ogólne lub standardowe dane krajowe lub unijne 

1a. Dane standardowe dostarczane na poziomie UE lub krajowym 

1b. Dane standardowe dostarczane przez istniejący system oceny lub sprawozdawczości 

2. Starsze lub mniej dopasowane do konkretnego obszaru geograficznego dane porównawcze i uśrednione 

2a. Opublikowane dane porównawcze, zagregowane i uśrednione, z podobnych przedsięwzięć 

2b. Szacunki z opublikowanych, uśrednionych danych dotyczących kosztów uzyskanych od wykonawców i dostawców 

3. Ostatnie przetargi i szacunki rynkowe 

3a. Analiza przedmiarów robót i harmonogramów z innych podobnych przedsięwzięć 

4. Obecne przetargi i szacunki rynkowe 

4a. Bezpośrednie szacunki oparte na ofertach od wykonawców i dostawców 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomów 2 i 3 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące kontekstu w odniesieniu 
do trzech głównych działań związanych z obliczaniem kosztów całego cyklu życia, a mianowicie metody 
obliczeniowej, założeń modelowania kosztów i gromadzenia danych: 

 L2.2. Etapy konfiguracji modelu kosztów: stosowana metodyka obliczeniowa 

 L2.2 Etapy konfiguracji modelu kosztów: założenia, które należy stosować do celów modelowania 

 L2.2/3.2 Etapy gromadzenia danych: wymogi dotyczące danych i źródła danych  

 L2.2/3.2 Etapy gromadzenia danych: jakość i reprezentatywność wykorzystanych danych dotyczących 
kosztów 

 L2.2/3.2 Etapy gromadzenia danych: sporządzanie planów i prognoz dotyczących utrzymywania, 
napraw i wymiany 

Wytyczne mają zastosowanie zarówno na poziomie 2, jak i 3, przy czym główna różnica polega na zastąpieniu 
na poziomie 3 szacunkowych początkowych kosztów budowy i obliczonych kosztów bieżących kosztami 
opartymi na efektywności wybudowanego budynku. 

L2.2. Etapy konfiguracji modelu kosztów: stosowana metodyka obliczeniowa 

Metoda obliczeniowa opiera się na szacunkowych kosztach elementów, tj. koszty gruntów i pracy nie są 
uwzględniane. Szacunki kosztów opracowuje się dla poszczególnych elementów budynku i komponentów z 
nimi powiązanych określonych w zakresie minimalnym w ramach systemu Level(s) zdefiniowanym w Tabela 1. 
Koszty te obejmują następujące pozycje i są klasyfikowane w poniższy sposób:  

 początkowe koszty kapitałowe: koszty związane z budową budynku (koszty początkowe),  

 roczne koszty bieżące: przewidywane roczne koszty związane z przyszłą eksploatacją budynku (np. 
koszty użytkowania) oraz 

 roczne i okresowe koszty kapitałowe: przewidywane koszty utrzymania, naprawy lub wymiany 
elementów i komponentów budynku.  

Dalsze wytyczne dotyczące planowania i prognozowania przyszłych kosztów można znaleźć w części 
poświęconej etapom konfiguracji modelu kosztów w niniejszych wytycznych. 

Normami referencyjnymi do celów obliczania okresu użytkowania każdego etapu cyklu życia są normy EN 
15459, ISO 15686-5 i EN 16627. Towarzysząca norma referencyjna ISO 15686-8 zawiera metodykę obliczania 
zakładanego okresu eksploatacji elementów i komponentów.  

Dane dotyczące kosztów wykorzystuje się w celu otrzymania przepływów pieniężnych związanych z kosztami 
rzeczywistymi w całym cyklu życia budynku. Następnie stosuje się stopę dyskontową, aby uzyskać 
zdyskontowany przepływ pieniężny i obecne koszty netto. Stosuje się standardową „stopę społeczną” 
wynoszącą 3% na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej3.  

Obecne koszty netto oblicza się za pomocą kosztów rzeczywistych, tzn. wykluczając inflację. Założenia 
dotyczące inflacji mogą jednak być również włączone do stopy dyskontowej, jeśli do celów szczegółowego 
planowania finansowego wymagane są koszty nominalne4. Istnieje możliwość zastosowania innej stopy w 
odniesieniu do kosztów mediów i budowy ponoszonych w państwach członkowskich, w przypadku których 
odnotowane tempo wzrostu wskaźników takich kosztów znacznie różniło się od stopy inflacji. 

                                           
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów 
obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i 
elementów budynków. 
4 Stopa inflacji dotyczy państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest ocena, i opiera się na zharmonizowanym indeksie cen 
konsumpcyjnych (HICP). 
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We wszystkich przypadkach koszty materiałów i energii koryguje się w celu odzwierciedlenia cen bieżących w 
roku referencyjnym, którym jest rok 2019. Korektę wprowadza się na podstawie rocznych wskaźników cen dla 
państwa, w którym zlokalizowane jest dane przedsięwzięcie. Jeżeli szereg czasowy dla wskaźnika krajowego 
jest niedostępny, stosuje się dane dotyczące wskaźnika cen w budownictwie publikowane przez Eurostat5. 

Należy stosować określony referencyjny okres badania wynoszący 50 lat. Dodatkowo można obliczyć koszty 
całego cyklu życia dotyczące przewidywanego przez klienta okresu użytkowania lub okresu utrzymywania 
inwestycji, ale zgłasza się je oddzielnie. We wszystkich przypadkach nie zakłada się wymiany elementów i 
komponentów zanim nie minie przewidywany okres ich użytkowania. Dalsze wytyczne dotyczące obliczania 
częstości wymian można znaleźć w sekcji 9.5 normy EN 16627.  

Tabela 1. Minimalny zakres części i elementów budynku uwzględniany w ramach systemu Level(s) 

Kategorie 
1. rzędu 

Kategorie 2. rzędu 
Kategorie 3. rzędu 

Powłoka 

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

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

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

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

Dach (i) Struktura; (ii) Uszczelnianie 

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

Podstawowe 

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

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

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

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

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

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

Roboty 
zewnętrzne 

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

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

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

 

L2.2. Etapy konfiguracji modelu kosztów: Założenia, które należy stosować do celów modelowania 

W nawiązaniu do opisu metody obliczeń poniżej wymieniono główne założenia, które należy stosować: 

                                           
5 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Construction_producer_price_and_construction_cost_indices_overview 



 

20 

 

 Referencyjny okres badania wynosi 50 lat. Dodatkowo można zgłaszać uzyskane wyniki dotyczące 
przewidywanego przez klienta okresu użytkowania lub okresu utrzymywania inwestycji. 

 Zgłaszane obecne koszty netto oblicza się, stosując stopę dyskontową wynoszącą 4%. Dodatkowo 
można zgłaszać wyniki uzyskane przy zastosowaniu stopy dyskontowej określonej przez klienta do 
celów wewnętrznej wyceny.  

 Rok referencyjny dla kosztów budowy koryguje się w celu odzwierciedlenia cen bieżących w 2019 r. 

 Uzyskane przepływy pieniężne dyskontuje się w referencyjnym okresie badania, aby uzyskać obecne 
koszty netto budynku.  

 Stosuje się średnie krajowe koszty mediów dla gospodarstw domowych lub usług6. Jako wartości 
odniesienia można wykorzystać przyszłe prognozy przedstawione przez Komisję Europejską w 
wytycznych dotyczących rozporządzenia delegowanego (UE) nr 244/2012. 

Ewentualnie można wybrać zasady sprawozdawczości porównawczej dotyczące innego systemu oceny lub 
sprawozdawczości w zakresie budynku, przy czym w takiej sytuacji zgłasza się taki system i związane z nim 
parametry zastosowane do celów modelowania kosztów, aby określić podstawę porównawczą. 

Poniższe etapy cyklu życia mają charakter opcjonalny, przy czym określa się, że zachodzą one w referencyjnym 
okresie badania, który podlega zgłoszeniu. W przypadku gdy podlegają one zgłoszeniu, przyjmuje się 
następujące założenia: 

 modernizacja (która może być również powszechnie nazywana „ważniejszą renowacją”): do celów 
analizy porównawczej szacuje się koszty następujących scenariuszy, które podlegają zgłoszeniu: 

 budynek biurowy: modernizacja wyposażenia wnętrza, a także renowacja okien i 
następujących systemów – oświetlenia i HVAC. Łatwość przeprowadzenia modernizacji 
uwzględnia się w kosztach;  

 budynek mieszkalny wielorodzinny: modernizacja wyposażenia wnętrza i fasad, a także 
następujących systemów – oświetlenia i energii;  

 pojedyncze domy mieszkalne: modernizacja wyposażenia wnętrza i fasad, a także 
następujących systemów – oświetlenia i energii; 

 zakończenie eksploatacji: koszty na etapie zakończenia eksploatacji oblicza się na podstawie 
aktualnej technologii i cen. Niektóre koszty zostaną poniesione w każdym przypadku w związku z 
inwestycjami na etapie użytkowania (np. wymiana sprzętu). 

 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: wymogi dotyczące danych i źródła danych  

Opracowanie modelu kosztów całego cyklu życia budynku będzie wymagać zgromadzenia szeregu danych. W 
odniesieniu do całego cyklu życia konieczne będzie przedstawianie lub modelowanie kosztów w różnych 
momentach. W rezultacie może to wymagać wykorzystania szeregu różnych rodzajów i źródeł danych, 
szczególnie na poziomie 2. W poniższej tabeli przedstawiono przegląd wymagań dotyczących danych oraz 
specjalistów budowlanych, którzy są zazwyczaj odpowiedzialni za gromadzenie i szacowanie danych 
dotyczących kosztów.  

Tabela 2. Wymogi dotyczące danych i obowiązki według etapów cyklu życia 

Etap cyklu życia Zaangażowani specjaliści Rodzaj i źródło wymaganych danych 

Koszty budowy 
Koszty te przedstawia konsultant ds. 
kosztów na etapie projektu i umowy.  

Dane dotyczące kosztów uzyskane od dostawców i 
wykonawców.  

Koszty 
eksploatacji 
(mediów) 

Uzyskane z obliczeń na etapie projektu i 
etapie powykonawczym lub z pomiarów 
efektywności w warunkach rzeczywistego 
użytkowania. 

Na etapie projektowania i budowy – na podstawie 
ocen efektywności zużycia energii i wody.  

Po zakończeniu budowy zarządcy nieruchomości i 
użytkownicy będący właścicielami mogą otrzymać 

                                           
6 Zob. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics 
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Etap cyklu życia Zaangażowani specjaliści Rodzaj i źródło wymaganych danych 

dane z pomiarów. 

Koszty 
utrzymania, 
naprawy i 
wymiany 

Szacowane przez konsultantów ds. 
kosztów współpracujących z zarządcami 
nieruchomości na etapie nabycia 
budynku lub budynków. 

Na podstawowym poziomie szacunki wymagają 
przedstawienia danych dotyczących: 

 zakładanego okresu eksploatacji elementów i 
komponentów;  

 warunków narażenia środowiskowego, którym 
elementy budynków mogą podlegać; 

 warunków użytkowania, którym te elementy 
budynków będą podlegać; 

 potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa 
przedwczesnych awarii.  

Koszty renowacji 

Konieczne będzie opracowanie i 
sporządzenie kosztorysu potencjalnych 
scenariuszy przyszłego dostosowania 
nieruchomości do zmieniających się 
warunków rynkowych przez 
rzeczoznawców budowlanych. 

Na podstawie dostępnych w danym czasie produktów i 
technologii po cenach bieżących.  

W przypadku biur mogą to być koszty wymiany 
wyposażenia obiektu i serwisowania, koszty 
przekształcenia biura w pomieszczenia mieszkalne lub 
pomieszczenia przeznaczone do krótkiego pobytu (i na 
odwrót). 

Koszty związane z 
zakończeniem 
eksploatacji 

Konieczne będzie opracowanie i 
sporządzenie kosztorysu potencjalnych 
scenariuszy rozbiórki i wyburzenia 
budynku.  

Skorygowane szacunkowe koszty można uzyskać od 
wykonawców na podstawie cech projektu, które mają 
ułatwić wyburzenie budynku, ponowne użycie 
materiałów budowlanych i ich recykling.  

Szacunki kosztów trzeba by sporządzić przy 
zastosowaniu istniejących technologii i cen bieżących. 

 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: jakość i reprezentatywność wykorzystanych danych dotyczących 
kosztów 

Wykorzystane dane dotyczące kosztów powinny być w jak najwyższym stopniu reprezentatywne w sensie 
geograficznym, czasowym i technicznym dla typu budynku i jego elementów. Duże regionalne różnice w 
kosztach budowy i użytkowania oznaczają, że użytkownicy muszą wziąć pod uwagę wykorzystywane dane, ich 
jakość i reprezentatywność.  

Użytkownicy powinni starać się uzyskać dane, które są jak najbardziej reprezentatywne dla rzeczywistych 

kosztów budowlanych i rynkowych. Reprezentatywność danych można ocenić za pomocą następujących 

szerokich kategorii, gdzie 1 oznacza „mniej reprezentatywne”, a 4 „najbardziej reprezentatywne”: :  

1. Ogólne lub standardowe dane krajowe lub unijne 

 Dane standardowe dostarczane na poziomie UE lub krajowym 

 Dane standardowe dostarczane przez istniejący system oceny lub sprawozdawczości 

2. Starsze lub mniej dopasowane do konkretnego obszaru geograficznego dane porównawcze i uśrednione 

 Opublikowane dane porównawcze, zagregowane i uśrednione, z podobnych przedsięwzięć 

 Szacunki z opublikowanych, uśrednionych danych dotyczących kosztów uzyskanych od wykonawców i 
dostawców 

3. Ostatnie przetargi i szacunki rynkowe 

 Analiza przedmiarów robót i harmonogramów z innych podobnych przedsięwzięć 

4. Obecne przetargi i szacunki rynkowe 

 Bezpośrednie szacunki oparte na ofertach od wykonawców i dostawców 

Wytyczne dotyczące potencjalnych źródeł danych standardowych, ogólnych i szczegółowych przedstawiono w 
ramce poniżej. Źródła danych dotyczących kosztów stosowanych dla każdego większego elementu budynku są 
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zgłaszane przy użyciu formatu przewidzianego dla poziomu 2 i 3, co wymaga klasyfikacji wykorzystanych źródeł 
danych zgodnie z kategoriami reprezentatywności danych, o których mowa powyżej.  

Dowiedz się więcej: 

Potencjalne źródła danych dotyczących kosztów elementów do oceny kosztu całego cyklu życia 

Istnieje szereg źródeł danych dotyczących kosztów budowy, które zazwyczaj są zestawiane na podstawie 
średnich dla konkretnych typów budynków na poziomie państw członkowskich. Mogą one stanowić 
opłacalne źródło początkowych danych. Przykłady tych inicjatyw to między innymi: 

o europejskie koszty budowy (European Construction Costs): prywatna płatna usługa abonamentowa 

zapewniająca dostęp do danych zebranych z wielu państw członkowskich; 

o krajowe bazy danych dotyczących kosztów: 

 BCIS (Building Cost Information Service) dostępna przez internet (Zjednoczone Królestwo): 

płatna usługa dostarczana przez Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS);  

 Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (BEDEC, Hiszpania): krajowa baza danych 

elementów i materiałów budowlanych obejmująca dane orientacyjne dotyczące rachunku 

kosztów cyklu życia i oceny cyklu życia; 

 belgijska baza danych dotyczących kosztów (ASPEN) (www.aspen-index.eu/benl/home.asp): 

krajowa baza danych elementów i materiałów budowlanych; 

 BKI (Niemcy): płatna usługa dla zespołów projektowych zapewniająca dostęp do kosztorysów 

dotyczących typowych elementów budynku i różnych typów budynków7; 

 OSCAR (Niemcy): płatna usługa opracowana przez specjalistów ds. nieruchomości, która 

dostarcza koszty dla budynków biurowych będące punktem odniesienia8. 

 

Zużycie energii i wody w budynku oraz potencjał oszczędności w porównaniu z efektywnością porównawczą 
dla innych budynków na rynku można zweryfikować za pomocą normy, takiej jak międzynarodowy protokół 
pomiaru i weryfikacji efektywności (International Performance Measurement and Verification Protocol, 
IPMVP)9.  

 

L2.2/3.2. Etapy gromadzenia danych: sporządzanie planów i prognoz dotyczących utrzymywania, napraw i 
wymiany 

Prognozowane koszty utrzymania, napraw i wymiany powinny być oparte na najlepszych dostępnych danych, 
wiedzy i doświadczeniu. Opracowanie wiarygodnego zestawu rocznych i okresowych prognoz kosztów wymaga 
ustrukturyzowania szeregu danych opisujących przyszły rozwój budynku w spójną oś czasu i plan. Poniższa 
ramka zawiera pewne wstępne wskazówki dotyczące typowych elementów takiego planu.  

Dowiedz się więcej: 

Opracowanie planów utrzymania, naprawy i wymiany 

Doświadczenie zdobyte podczas długoterminowego zarządzania zasobami budownictwa, takimi jak 
mieszkania socjalne, stanowi dobry punkt wyjścia do planowania i szacowania przyszłych kosztów 
związanych z utrzymaniem, naprawą i wymianą elementów i komponentów budynku.  

Lepsze zrozumienie zapotrzebowania na dane i rodzaje wymaganych szacunków można uzyskać, 
opracowując plany według następujących nagłówków: 

 niezaplanowane koszty wymiany, naprawy i utrzymania: dotyczą one nieprzewidzianych awarii lub 

                                           
7 Baukosteninformationszentrum Deutscher Architekten (BKI), Statistische Kostenkennwerte für Gebäude, 2010 r., www.baukosten.de 
8 Jones Lang LaSalle, Büronebenkostenanalyse OSCAR – Office Service Charge Analysis Report, Jones Lang Lasalle, Germany, 2009 r. 
http://www.joneslanglasalle.de/Germany/DE-DE/Pages/Research-OSCAR.aspx 
9 Organizacja wyceny efektywności (Efficiency Valuation Organisation), International Performance Measurement and Verification Protocol 
(IPMVP), https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp 

http://www.aspen-index.eu/benl/home.asp
http://www/
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uszkodzeń przed upływem zakładanego okresu eksploatacji. Można to zwykle oszacować na 
podstawie prawdopodobieństwa; 

 okresowe przewidywane koszty wymiany, naprawy i utrzymania: dotyczą one kosztów, które 
powracają w trakcie okresu użytkowania i które mogą obejmować przewidywany stopień zużycia w 
czasie elementów lub systemów. Przykładem może być malowanie ram okiennych i tynków 
zewnętrznych, naprawa/wymiana szyb, naprawa/wymiana kotłów domowych; 

 okresowe niewielkie koszty wymiany, naprawy i utrzymania: dotyczą one komponentów, które 
mogą wymagać interwencji kilka razy w ciągu okresu użytkowania, ale które same w sobie stanowią 
za każdym razem stosunkowo niewielkie koszty. Przykładem mogą być części zewnętrznego 
wyposażenia obiektu; 

 okresowe poważniejsze planowane koszty wymiany: dotyczą one planowanej wymiany głównych 
elementów budynku po wygaśnięciu ich zakładanego okresu eksploatacji, np. pokryć dachowych, 
tynków zewnętrznych, okładzin, okien i systemów HVAC. 

Otrzymany plan można wykorzystać do przewidywania przyszłych kosztów w miarę ich pojawiania się. W ten 
sposób w funduszu amortyzacyjnym zadłużenia można rocznie zaoszczędzić wystarczającą kwotę, aby 
zapłacić za znane lub przewidywane przyszłe wymiany, które będą konieczne w różnych momentach. Taki 
plan można również wykorzystać do zarządzania potencjalnymi ryzykami i zobowiązaniami.  

Dodatkowe wytyczne można znaleźć w sekcji 5.4.2 norm ISO 15686-5. 

Zaleca się użytkownikom systemu Level(s), którzy chcą zwiększyć wiarygodność planów i prognoz, aby zwrócili 
uwagę na jakość analizy danych i założeń, które stanowią podstawę planu, uwzględniając: 

 dane dotyczące zakładanego okresu eksploatacji i zużycia elementów i komponentów;  

 warunki narażenia środowiskowego w czasie; 

 warunki użytkowania, którym te elementy budynków będą podlegać, oraz 

 potencjalne przyczyny i prawdopodobieństwo przedwczesnych awarii.  

Ponadto przegląd ekspercki planu ogólnego i założenia przyjęte przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie 
utrzymywania mogą wskazać obszary wymagające dodatkowych ulepszeń.  
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