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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 6.2: Podręcznik użytkownika dotyczący czynników tworzenia wartości i czynników ryzyka 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 

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

Briefing wprowadzający ............................................................................................................ 6 

Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poziomie 1 ...................................................... 9 

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

 
 
 
  



 

4 
 

Struktura dokumentu Level(s)  

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

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

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

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

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

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

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia 
efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

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

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

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

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

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

Uwaga dla użytkowników: niniejszy podręcznik użytkownika zawiera obecnie 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 miary, metod obliczeniowych i norm referencyjnych, które można wykorzystać.  

 
Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Celem tego wskaźnika jest zachęcanie do włączania aspektów zrównoważonego charakteru do 
procesów wyceny wartości rynkowej i oceny ryzyka oraz zapewnienie, aby odbywało się to w sposób 
jak najbardziej świadomy i przejrzysty. To z kolei powinno zwiększyć ufność w zapewnienia dotyczące 
obecnej i przyszłej efektywności, jak również skoncentrowanie uwagi na konieczności posiadania 
większej ilości lepszych danych na temat zakresu, w jakim w praktyce cechy zrównoważonego 
charakteru wywierają wpływ na koszty, przychody i wartości1. 

Zintegrowanie wyceny zrównoważonego charakteru i czynników ryzyka zachęci ponadto klienta i jego 
profesjonalny zespół do zapoznania się z cechami zrównoważonego charakteru nieruchomości. Z 
informacji zwrotnych od praktyków wynika, że w trakcie procesu osoby zaangażowane odkrywają 
informacje na temat nieruchomości, na które w innych okolicznościach prawdopodobnie by nie zwrócili 
uwagi. W związku z tym dodatkowa wartość i jakość, które aspekty zrównoważonego charakteru mogą 
wnieść do projektów i specyfikacji budowlanych, stają się bardziej zrozumiałe. 

Normy Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), Europejskiej Grupy 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) oraz Rady Międzynarodowych Standardów 
Wyceny (IVSC) dotyczące wyceny i ratingu ryzyka obejmują już zrównoważony charakter jako aspekt, 
który należy uwzględnić. Na ogół podkreśla się w nich możliwość przyjęcia „szczególnych założeń” na 
temat przyszłego wpływu zrównoważonego charakteru na wartość nieruchomości, a także wzywa do 
uzupełnienia umiejętności zawodowych o „istotną wiedzę fachową, certyfikaty i sprawozdania”.  

Jeżeli chodzi o szczegółowe wytyczne, Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców w 
oświadczeniu dotyczącym praktyki wyceny w 2. wydaniu swojej „Czerwonej Księgi” doradza 
rzeczoznawcom, aby:  

gromadzili i rejestrowali odpowiednie i wystarczające dane dotyczące zrównoważonego charakteru, 
jeśli stają się dostępne, dla przyszłego porównania, nawet jeśli obecnie nie mają wpływu na wartość. 

Dzięki temu na pierwszy plan zaczyna wysuwać się związek, jaki może ewentualnie łączyć potencjalne 
obszary, które mogą mieć wpływ na wartość podkreśloną tym wskaźnikiem, z wynikami i danymi 
uzyskanymi w wyniku zastosowania wskaźników systemu Level(s) w celu uzasadnienia informacji o 
wydajności. Ponadto podkreślono również znaczenie „danych wejściowych i założeń” poczynionych 
przy dokonywaniu oceny, a w wydaniu Międzynarodowego Standardu Wyceny z 2017 r. stwierdza się, 
że: 

Proces wyceny wymaga od rzeczoznawcy dokonywania bezstronnych ocen w zakresie wiarygodności 
danych wyjściowych i założeń. Aby wycena była wiarygodna, ważne jest, żeby ocen tych dokonywać 
w sposób sprzyjający przejrzystości i minimalizujący wpływ jakichkolwiek subiektywnych czynników 
na proces. 

Połączenie wskaźnika 6.2 i pozostałych wskaźników systemu Level(s) wybranych przez użytkowników 
może zatem w przejrzysty sposób zapewnić podstawowe dane wejściowe i założenia. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik ten ma mierzyć i śledzić pozytywny wpływ poprawy efektywności w zakresie 
zrównoważonego charakteru na wycenę finansową nieruchomości lub ocenę ryzyka finansowego. Jego 

                                                           
1 Lutzkendorf T. i Lorenz D., 2007 r. Integrating sustainability into property risk assessments for market transformation 

[Włączanie zrównoważonego charakteru do oceny ryzyka związanego z nieruchomościami w celu transformacji rynku], Building 
research & information, 35(6), s. 644–661. 



 

7 
 

celem, prosto rzecz ujmując, jest sprawdzenie, w jakim stopniu w zastosowanej metodyce wyceny lub 
ratingu ryzyka uwzględniono trzy główne potencjalne obszary oddziaływania: 

 zwiększone przychody z bardziej stabilnych inwestycji: można to osiągnąć, zwiększając 

atrakcyjność nieruchomości na rynkach lokalnych, utrzymując niskie wskaźniki pustostanów 

oraz umożliwiając dostosowanie nieruchomości do przyszłych warunków rynkowych; 

 niższe koszty operacyjne: można to osiągnąć, minimalizując wydatki operacyjne (OpEx) 

związane z energią i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, jak również przewidywane koszty 

utrzymania, napraw i wymiany;  

 zmniejszona ekspozycja na przyszłe ryzyko: można to osiągnąć, przewidując ewentualne 

przyszłe narażenie na skutki zmiany klimatu, które mogłyby w wyniku ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych spowodować, że elementy budynku i jego warunki wewnętrzne osiągną granice 

tolerancji, co może prowadzić do:  

- wyższych wydatków operacyjnych,  

- szkodliwych dla zdrowia warunków,  

- aktywów osieroconych w następstwie pojawiających się oczekiwań klientów i dotyczących 

efektywności regulacyjnej oraz  

- związanej z tym utraty dochodów i wzrostu składek ubezpieczeniowych. 

Użytkownicy mogą zatem pójść o krok dalej i zgłaszać potencjalną różnicę, jaka powstaje w wycenie 
finansowej w związku z tym wpływem. Miarą tego jest różnica między wyceną projektu budynku 
będącego przedmiotem odniesienia lub porównania a wyceną projektu budynku o lepszej efektywności 
w zakresie zrównoważonego charakteru. 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Chociaż niniejsze wytyczne zawierają obecnie tylko instrukcje dla poziomu 1, istnieje możliwość 
przeniesienia podobnej jakościowej sprawozdawczości dotyczącej wpływu wartości na poziomy 2 i 3. 
W poniższej tabeli określono odpowiednie działania, w ramach których można przeanalizować i 
uwzględnić ten potencjalny wpływ.  

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 6.2 

1. Projekt 
koncepcyjny (zgodny 
z zasadami 
projektowania)  

 Identyfikacja na wczesnym etapie potencjalnych skutków projektu dla wyceny 
wartości i ryzyka 

2. Szczegółowy 
projekt i budowa 

Szczegółowe decyzje projektowe 

 Wsparcie szczegółowej oceny i inżynierii wartości w odniesieniu do decyzji 
projektowych  

 Opracowanie scenariuszy dotyczących efektywności nieruchomości na rynku, 
opartych na większej ilości informacji 

Zatwierdzenie finansowe i analiza due diligence 

 Wsparcie w celu zaprezentowania, w jaki sposób w inżynierii wartości 
dotyczącej przedsięwzięcia uwzględniono aspekty efektywności 

 Wsparcie w celu wykazania konkretnych działań, podjętych, aby przeciwdziałać 
ewentualnym przyszłym zagrożeniom dla efektywności i wartości 

Kontrola kosztów na miejscu 

 Wsparcie w celu lepszego rozróżnienia specyfikacji dotyczących 
zrównoważonego charakteru istotnych z perspektywy wartości i ryzyka 

3. Efektywność 
powykonawcza i 
użytkowa 

 Większa ciągła świadomość cech projektu, które mają na celu ochronę przyszłej 
wartości i minimalizację ryzyka 

 Zarządzanie cyklami bieżącej konserwacji i wymiany, w tym powiązanie z 
wydatkami operacyjnymi, oraz ich monitorowanie 
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Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 6.2 

 Zarządzanie kosztami i kosztami pośrednimi, na które może mieć wpływ 
poprawa zarządzania ryzykiem. 

Jednostki miary 

W tej wersji wskaźnika skupiono się na trzech głównych obszarach potencjalnego wpływu na ocenę 
wartości i ryzyka. Zgłaszając, czy w ocenie wzięto pod uwagę potencjalny wpływ, udziela się binarnej 
odpowiedzi „tak” albo „nie”, ale należy przedstawić informacje uzupełniające. System ten można 
przenieść zarówno na poziom 2, jak i 3. 

Istnieje możliwość ilościowego określenia i zgłaszania różnicy finansowej między:  

 wyceną rynkową nieruchomości stanowiącą wartość odniesienia (dotychczasowy scenariusz 

postępowania) a  

 wyceną nieruchomości, w której uwzględnia się wpływ cech zrównoważonego charakteru na 

wartość rynkową. 

Potencjalną metodę realizacji tego celu przedstawiono w skrócie w części „metody obliczeniowe i 
normy referencyjne”, ale mając na uwadze, że w UE stosuje się różne metody wyceny, wybór metody 
pozostawia się obecnie użytkownikom. Ważne jest zatem, aby przedstawić pełny opis przyjętych 
założeń i metod stosowanych w celu uzyskania i zgłoszenia ilościowych różnic w wycenach rynkowych. 

Granice systemu  

Wskaźnik ten odnosi się do wszystkich etapów w cyklu życia budynku zgodnie z normą EN 15978, jednak 
głównym przedmiotem zainteresowania jest wpływ na koszty i ryzyko ponoszone na etapie 
użytkowania (B).  

Zakres 

We wskaźniku tym należy uwzględnić potencjalny wpływ finansowy decyzji projektowych odnoszących 
się do wszystkich wskaźników systemu Level(s) ocenianych w ramach przedsięwzięcia.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Opracowaną dla systemu Level(s) listę kontrolną ewentualnego wpływu zaczerpnięto częściowo z 
japońskiego narzędzia oceny nieruchomości CASBEE2.  

Ponieważ obecnie nie ma europejskiej znormalizowanej metody, zaleca się stosowanie metody wyceny 
nieruchomości CASBEE3 jako przejściowej metody obliczania i zgłaszania różnicy w wycenie rynkowej 
uzyskanej między:  

 projektem budowlanym lub projektem porównawczym (projektami porównawczymi) z rynku 

stanowiącym wartość odniesienia (dotychczasowy scenariusz postępowania) a 

 udoskonalonym projektem, w którym uwzględniono cechy zrównoważonego charakteru 

zapewniające lepszą efektywność mierzoną za pomocą wskaźników systemu Level(s).  

  

                                                           
2 CASBEE, Property Appraisal [Ocena nieruchomości] (wydanie z 2009 r.), opublikowana przez Japońskie Konsorcjum 

Zrównoważonego Budownictwa (Japan Sustainable Building Consortium, JSBC) oraz Instytut Środowiska Budowlanego i 
Oszczędności Energii (Institute for Building Environment and Energy Conservation, IBEC). 
3 Podręcznik i narzędzie obliczeniowe Excel można pobrać z tej strony internetowej: 

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/downloadE.htm 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poziomie 1 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Celem poziomu 1 na etapie projektu koncepcyjnego jest wspieranie zarówno klientów, jak i specjalistów 
ds. projektowania w zrozumieniu, w jaki sposób aspekty zrównoważonego charakteru, o których mowa 
w systemie Level(s), mogą wpłynąć na wartość finansową nieruchomości i ocenę ryzyka. Może on 
również stanowić punkt wyjścia do dialogu pomiędzy zespołem projektowym, klientem i ich 
specjalistami ds. rynku nieruchomości. Ogólnym celem jest zapewnienie, aby lepsza efektywność w 
zakresie zrównoważonego charakteru, którą można zgłaszać i weryfikować za pomocą systemu Level(s), 
była jednym z czynników branych pod uwagę przy dokonywaniu wyceny rynkowej nieruchomości.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną potencjalnego wpływu na wartość i oceny ryzyka, która 
znajduje się w sekcji L1.4.  

2. Zespół projektowy we współpracy z klientem oraz, jeśli już ich wyznaczono, ze swoimi 
specjalistami ds. rynku nieruchomości, powinien dokonać przeglądu i określić:  

- jaki potencjalny wpływ na zrównoważony charakter można brać pod uwagę,  

- w jaki sposób zostanie on uwzględniony w stosowanej metodzie wyceny 
nieruchomości oraz 

- jakie dodatkowe informacje lub dane będą potrzebne, aby uwzględnić je w możliwie 
największym stopniu.  

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać potencjalną wartość finansową i 
wpływ ryzyka, które uwzględniono, wykorzystując format sprawozdawczości L1. 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie koncepcji głównymi podmiotami mogą być: zespół projektowy odpowiedzialny za koncepcję, 
właściciel budynku lub inwestor, przedstawiciele użytkownika oraz, jeśli już ich wyznaczono, specjaliści 
ds. rynku nieruchomości.  

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Aby uwzględnić potencjalną wartość finansową bardziej zrównoważonego budynku, należy mieć 
świadomość, jak poprawa efektywności w odniesieniu do każdego ze wskaźników systemu Level(s) 
może potencjalnie wpływać na wycenę. Na każdy z trzech głównych potencjalnych obszarów może mieć 
wpływ kilka wskaźników systemu Level(s): 

Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

Zwiększone przychody z 
bardziej stabilnych 
inwestycji 

W tym przypadku bierze się przede wszystkim pod uwagę wpływ uznania 
nieruchomości za wysokiej jakości zrównoważony budynek zapewniający zdrowe 
środowisko wewnętrzne na możliwość utrzymania przez inwestycję w 
nieruchomość na przestrzeni czasu wysokiego wskaźnika wykorzystania, a tym 
samym związanych z tym przychodów z wynajmu. Potencjalnym czynnikiem 
branym pod uwagę jest również zdolność dostosowania budynku do zmieniających 
się potrzeb, a w przyszłości nawet do mieszanych sposobów użytkowania. 

Wskaźniki mające duży potencjalny wpływ: 1.1, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

Niższe koszty 
operacyjne 

W tym przypadku potencjał inwestycji w nieruchomość można zaprojektować i 
określić w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej zminimalizować 
koszty i wydatki operacyjne. Może to obejmować koszt dostaw mediów, takich jak 
energia i woda, ale również koszt utrzymania, naprawy i wymiany elementów 
budynku w miarę ich zużywania się.  

Wskaźniki mające duży potencjalny wpływ: 1.1 i 3.1 w przypadku mediów, a w 
przypadku napraw i trwałości/utrzymania/wymiany materiałów 2.1 (w powiązaniu 
z 1.2 i 6.1).  
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

Zmniejszona ekspozycja 
na przyszłe ryzyko 

W tym przypadku uwzględnia się potencjał inwestycji w nieruchomość, która może 
być pomyślana i zaprojektowana w taki sposób, aby zminimalizować ekspozycję na 
przyszłe ryzyko związane z aktywami osieroconymi, jak również nieplanowane 
koszty i roszczenia. Można tu wziąć pod uwagę:  

- tolerancję budynku na przewidywaną przyszłą zmianę klimatu oraz 
ewentualny wpływ tego aspektu zarówno na potrzebę naprawy lub 
wymiany elementów budynku, które przekraczają swoją tolerancję 
na np. wiatr, deszcz i zmiany temperatury;  

- wpływ zmian warunków klimatycznych na warunki komfortu 
wewnątrz budynku i zdrowie użytkowników budynku. 

Wskaźniki mające duży potencjalny wpływ: w przypadku napraw i 
trwałości/utrzymania/wymiany materiałów 2.1 (w powiązaniu z 1.2 i 6.1); w 
przypadku komfortu wewnątrz budynku 4.2 i 5.1, a w przypadku odporności 
projektu budynku na ekstremalne zdarzenia pogodowe 5.2 i 5.3. 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Aby wypełnić format sprawozdawczości dla poziomu 1, należy udzielić odpowiedzi „tak” albo „nie” dla 
każdego potencjalnego wpływu, w odniesieniu do którego w rozmowie z klientem zdecydowano, że 
wpływ ten zostanie uwzględniony w wycenie finansowej. Jeżeli dany wpływ ma zostać uwzględniony, 
przedstawia się uzupełniający opis sposobu i zakresu jego uwzględnienia. Należy również wskazać 
metodę zastosowaną do wyceny rynku nieruchomości.  

Wskaźniki systemu Level(s) 

Czy w rozmowie z klientem i jego rzeczoznawcami ds. rynku 
nieruchomości uwzględniono potencjalny wpływ? 

1. Zwiększone 
przychody z bardziej 
stabilnych inwestycji 

2. Niższe koszty 
operacyjne 

3. Zmniejszona 
ekspozycja na 

przyszłe ryzyko 

1.1. Zużycie energii na etapie 
użytkowania 

   

1.2. Współczynnik globalnego 
ocieplenia w cyklu życia (i 
potencjalnie innego wpływu na 
środowisko) 

   

2.1. Przedmiar robót, materiałów 
i trwałości 

   

2.2. Odpady i materiały z budowy 
i rozbiórki 

   

2.3. Projektowanie 
uwzględniające możliwości 
adaptacji i renowację 

   

2.4. Projektowanie 
uwzględniające rozbiórkę, 
ponowne użycie i możliwość 
recyklingu 

   

3.1. Zużycie wody na etapie 
użytkowania 

   

4.1. Jakość powietrza wewnątrz 
budynku 

   

4.2. Czas poza zakresem 
komfortu cieplnego 

   

4.3. Komfort związany z 
oświetleniem i widocznością 
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Wskaźniki systemu Level(s) 

Czy w rozmowie z klientem i jego rzeczoznawcami ds. rynku 
nieruchomości uwzględniono potencjalny wpływ? 

1. Zwiększone 
przychody z bardziej 
stabilnych inwestycji 

2. Niższe koszty 
operacyjne 

3. Zmniejszona 
ekspozycja na 

przyszłe ryzyko 

4.4. Akustyka i ochrona przed 
hałasem 

   

5.1. Ochrona zdrowia i komfortu 
cieplnego użytkowników 

   

5.2. Zwiększone ryzyko 
ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych 

   

5.3. Zrównoważone odwadnianie    

6.1. Koszty całego cyklu życia    
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