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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 
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika systemu Level(s)? 
Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków. Można go stosować 
do celów poprawy efektywności nowych przedsięwzięć budowlanych i przedsięwzięć dotyczących 
ważniejszych renowacji oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Dokumentację uzupełniającą 
opracowano w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być 
zaangażowane w ten proces.  

Zalecamy zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem użytkownika, aby uzyskać wstępne informacje na 
temat podstawowych pojęć systemu Level(s) i jego stosowania na potrzeby przedsięwzięć 
budowlanych. Materiał zawiera następujące informacje: 

1. czym jest system Level(s) i jak go stosować? – główne aspekty efektywności uwzględniane 
w systemie Level(s) oraz rodzaje budynków i grupy zawodowe, do których jest on adresowany; 

2. wspólny język do analizy zrównoważonego charakteru: podstawowe pojęcia związane 
z makrocelami i wskaźnikami, na których oparty jest wspólny język, oraz możliwości ich 
stosowania; 

3. jak działa system Level(s): czym są poziomy i w jaki sposób można je wykorzystywać do 
porównywania, analizy i optymalizacji efektywności; 

4. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku: krótkie briefingi zawierające 
informacje na temat następujących kluczowych pojęć leżących u podstaw systemu Level(s):  

- podejście oparte na całym cyklu życia budynku i obiegu zamkniętym; 

- minimalizowanie różnic w wydajności;  

- jak przeprowadzić renowację o zrównoważonym charakterze;  

- jak zrównoważony charakter może wpłynąć na wartość;  
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1. Briefing wprowadzający nr 1: czym jest system Level(s) i jak go stosować? 

Level(s) to wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków. 
W tym briefingu opisano główne aspekty efektywności uwzględnione w systemie Level(s) oraz rodzaje 

budynków i grupy zawodowe, do których jest skierowany. 

 

System Level(s) został zaprojektowany tak, aby umożliwić specjalistom odgrywającym rolę 
w planowaniu, projektowaniu, finansowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych wniesienie 
widocznego wkładu w szersze udoskonalenia w zakresie ochrony środowiska na szczeblu europejskim. 
Ma on na celu stworzenie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru budynków poprzez 
zdefiniowanie głównych wskaźników określających zrównoważony charakter budynków biurowych 
i mieszkalnych.  

System Level(s) zapewnia zbiór wskaźników i wspólnych mierników służących do pomiaru efektywności 
budynków w całym cyklu ich życia w zakresie zrównoważonego charakteru, za pomocą których ocenia 
się następujące aspekty: 

• efektywność środowiskową, 

• zdrowie i komfort,  

• koszty i wartość w całym cyklu życia oraz  

• potencjalne ryzyko dla przyszłej efektywności. 

 

1.1. Kto może korzystać z tego systemu? 

Wspólny system Level(s) może zapewnić szereg potencjalnych korzyści (zob. Tabela 1) i został 
opracowany z myślą o trzech głównych grupach użytkowników przedsięwzięć:  

• zespołach projektowych, w tym architektach, inżynierach, kosztorysantach i konsultantach 
będących specjalistami; 

• klientach i inwestorach, w tym właścicielach, deweloperach, kierownikach i inwestorach 
w branży nieruchomości; 

• osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki publicznej i zamawiających na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Podmioty te obejmują zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych oraz kierowników przedsięwzięć 
budowlanych. Wytyczne dotyczące stosowania systemu Level(s) zawierają instrukcje ukierunkowane 
na te grupy docelowe.  

 

Tabela 1. Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania systemu Level(s) 

Uczestnicy 
przedsięwzięcia Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania systemu Level(s) 

Zespoły 
projektowe  
(w tym kierownicy 
projektów, 
architekci, 
inżynierowie 
i kosztorysanci) 

 System zapewnia prostą strukturę, którą można zaprezentować 
klientom w celu zwrócenia uwagi na aspekty zrównoważonego 
charakteru. 

 Wspiera użytkownika na każdym etapie przedsięwzięcia dzięki 
wytycznym dotyczącym sposobu przeprowadzenia dokładnej oceny 
efektywności.  

 Kładzie nacisk na efektywność ukończonego budynku oraz kroki, jakie 
należy podjąć na etapie projektowania, aby zapewnić wysoką 
efektywność. 
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Uczestnicy 
przedsięwzięcia Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania systemu Level(s) 

 Zapewnia elastyczność pod względem poziomu szczegółowości, na 
którym w procesie projektowania można uwzględnić aspekty 
zrównoważonego charakteru. 

Klienci i inwestorzy 
(w tym właściciele, 
deweloperzy 
i inwestorzy 
w branży 
nieruchomości) 

 Zapewnia przejrzysty zbiór priorytetowych aspektów efektywności, na 
których należy skupić uwagę, stanowiący podstawę wiedzy 
specjalistów ds. projektowania. 

 Zapewnia przejrzystość sprawozdawczości w zakresie oceny 
efektywności oraz związanych z nią danych, metod obliczeniowych 
i założeń.  

 Koncentruje się na minimalizowaniu rozbieżności między 
efektywnością budynku projektowanego a efektywnością budynku 
użytkowanego. 

 Określa, w jaki sposób można zarządzać kosztami i ryzykiem 
związanymi z efektywnością budynku, aby wytrzymała ona próbę czasu 
i zapewniła długofalowe korzyści. 

 Zapewnia narzędzia umożliwiające identyfikowanie możliwości 
wydłużenia trwałości, poprawy jakości środowiska wewnętrznego 
budynków i zwiększenia długoterminowej wartości aktywów 
budowlanych. 

Osoby 
odpowiedzialne za 
wyznaczanie 
kierunków polityki 
publicznej 
i zamawiający 
(na szczeblu 
lokalnym, 
regionalnym 
i krajowym) 

 Zapewnia przejrzysty zbiór priorytetowych aspektów efektywności, na 
których należy skupić uwagę, oraz znormalizowaną podstawę ustalania 
wymogów, które mają spełniać nowe budynki i budynki poddawane 
renowacji. 

 Zapewnia podstawę dla działań i wymogów, które mogą przyczynić się 
do spełniania celów państw członkowskich oraz władz regionalnych 
i lokalnych w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla, a także 
szerszych celów zrównoważonego rozwoju. 

 Koncentruje się na aspektach efektywności, które mają bezpośrednie 
bieżące znaczenie finansowe dla organów publicznych, takich jak 
koszty eksploatacji i utrzymania; 

 Zawiera wskaźniki, które umożliwiają pomiar aspektów komfortu 
i dobrostanu w budynku i jego środowisku wewnętrznym, np. jakość 
powietrza w pomieszczeniach, komfort cieplny. 

 Zapewnia zalecenia dotyczące sposobu monitorowania i badania 
efektywności użytkowanego budynku. 

 

1.2. Do jakich celów można wykorzystywać system Level(s)? 

System Level(s) ma na celu zapewnienie użytkownikom cennego zbioru informacji i danych 
pozwalających zrozumieć, udoskonalić i zoptymalizować efektywność w zakresie zrównoważonego 
charakteru budynku. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących przedsięwzięcia budowlanego przy 
użyciu systemu Level(s) obejmuje gromadzenie, obsługę i przetwarzanie szerokiego wachlarza danych 
związanych z efektywnością budynku. Przykłady danych istotnych dla systemu Level(s) wymieniono 
w poniższej tabeli.  

Tabela 2. Punkty danych związane z wykorzystaniem zasobów budynku oraz ze środowiskiem w pomieszczeniach 

Wykorzystanie zasobu Powiązane punkty danych 

Zużycie energii i wody 
- zużycie (obliczane i monitorowane) 
- powiązane emisje ekwiwalentu CO2 
- powiązane koszty 
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Wykorzystanie zasobu Powiązane punkty danych 

Elementy budynków 
i materiały 

- ilości (projektowane i powykonawcze) 
- powiązane emisje ekwiwalentu CO2 
- powiązane koszty 
- powiązane szacunki dotyczące okresu użytkowania 

Projekty i struktury 
budynku 

- cechy dotyczące zdolności przystosowania (mające wpływ na ogólny 
wynik) 

- cechy dotyczące rozbiórki (mające wpływ na ogólny wynik) 
- powiązane koszty 

Plany utrzymania 
- cykle związane z utrzymaniem budynku i wymianą elementów 
- powiązane koszty 

Środowisko 
w pomieszczeniach 

- wskaźniki wentylacji (obliczane i monitorowane) 
- zbadane emisje z wyrobów budowlanych (projektowane 

i powykonawcze) 
- monitorowanie jakości powietrza i wyniki kontroli próbek 
- warunki termiczne (obliczane i monitorowane) 
- warunki komfortu związanego z oświetleniem i widocznością 
- poziomy hałasu i warunki komfortu akustycznego 

 

W uzupełnieniu sprawozdań dotyczących wyników można na przykład przeprowadzić analizę 
efektywności każdego budynku pod kątem: 

• cech i specyfikacji projektu mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności; 
• newralgicznych miejsc występowania wpływu na środowisko w cyklu życia budynku; 
• scenariuszy dotyczących przyszłej efektywności, na którą mogą mieć wpływ decyzje 

podejmowane na etapie projektowania; 

• decyzji i wyborów w ramach projektu, które mogą mieć wpływ na jakość środowiska 
w pomieszczeniach; 

• kosztów krótko-, średnio- i długoterminowych w całym cyklu życia budynku; 

stopnia zgodności efektywności projektowej z powykonawczą efektywnością budynku lub 
efektywnością zmierzoną. 
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2. Briefing wprowadzający nr 2: wspólny język do analizy zrównoważonego 
charakteru budynków 

W tym briefingu przedstawiono i opisano strategiczne priorytety systemu Level(s) – czyli jego 6 
makrocelów. Następnie przedstawiono 16 wskaźników, które z kolei umożliwiają ocenę wkładu 

poszczególnych przedsięwzięć budowlanych w realizację każdego z tych makrocelów. 

 

2.1. 6 makrocelów 

Wspólny system Level(s) opiera się na 6 makrocelach, które opisują strategiczne priorytety 
warunkujące wkład budynków w osiągnięcie celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach 
takich jak: energia, zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, woda i jakość powietrza 
w pomieszczeniach. Przegląd makrocelów przedstawiono na Wykresie 2 poniżej.  

 
Wykres 2. 6 makrocelów systemu Level(s) 

 

W odniesieniu do każdego priorytetu strategicznego ważne jest, aby wkład i efektywność 
poszczególnych przedsięwzięć budowlanych były wymierne. Opracowano zatem wskaźniki 
umożliwiające pomiar efektywności w ramach każdego makrocelu. W Tabeli 3 podano dalsze 
informacje o ich definicji i zakresie.  
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Tabela 3. Definicja i zakres poszczególnych makrocelów systemu Level(s) 

Makrocel Definicja Zakres i przedmiot 

Makrocel nr 1: Emisje 
gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczenie 
powietrza w całym 
cyklu życia budynków  

 

Minimalizacja całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia 
budynków1, „od kołyski po grób”, ze 
szczególnym uwzględnieniem emisji 
związanych z eksploatacyjnym zużyciem 
energii w budynku i z energią wbudowaną. 

Działania na poziomie budynku ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących celów:  

• bliskiego zeru zużycia energii na etapie użytkowania z udziałem 
oszczędnych i niskoemisyjnych/bezemisyjnych technologii 
energetycznych i infrastruktury energetycznej;  

• redukcji wbudowanych emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu 
życia budynku, w tym emisji związanych z wytwarzaniem 
produktów, utrzymaniem, naprawami, adaptacją, renowacją 
i zakończeniem eksploatacji.  

Przy ocenie efektywności budynku należy zwrócić szczególną uwagę na 
potencjalne kompromisy między wbudowaną emisją a emisją na etapie 
użytkowania (eksploatacyjną), tak aby umożliwić zminimalizowanie 
całkowitej emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. 

Makrocel nr 2: Cykle 
życia materiałów 
zasobooszczędne 
i o obiegu zamkniętym 

 

Optymalizacja projektu, konstrukcji i formy 
budynku w celu zapewnienia oszczędnych 
i zamkniętych przepływów, zwiększenia 
użyteczności materiałów w perspektywie 
długoterminowej oraz ograniczenia istotnego 
wpływu na środowisko. 

Działania na poziomie budynku ukierunkowane na efektywne wykorzystanie 
materiałów i użyteczność w obiegu zamkniętym. Obejmują działania w całym 
cyklu życia związane z:  

• projektowaniem budynków;  

• mechaniką konstrukcji i zarządzaniem budową;  

• produkcją wyrobów budowlanych;  

• cyklami wymiany i elastycznością umożliwiającą dostosowanie się 
do zmian oraz 

• możliwościami rozbiórki.  
Ogólnym celem jest optymalizacja wykorzystania materiałów, ograniczenie 
ilości odpadów oraz wprowadzenie obiegu zamkniętego do projektowania 
i wyboru materiałów.  

                                                           
1 Emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia są niekiedy nazywane „emisją dwutlenku węgla w całym cyklu życia” lub „śladem 
węglowym”. 
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Makrocel Definicja Zakres i przedmiot 

Makrocel nr 3: 
Efektywne korzystanie 
z zasobów wodnych 

 

Korzystanie z zasobów wodnych w sposób 
efektywny, szczególnie na obszarach, na 
których stwierdzono długotrwały lub 
prognozowany deficyt wody. 

Działania na poziomie budynku, zwłaszcza w przypadku budynków 
zlokalizowanych na obszarach, na których występuje trwały lub sezonowy 
deficyt wody. Działanie to mogłoby łączyć środki na rzecz efektywności 
minimalizujące zużycie wody, jak również środki związane z podażą, takie jak 
ponowne użycie ścieków bytowych i zbieranie wody deszczowej, 
opracowane w celu wykorzystania alternatywnych źródeł. 

Makrocel nr 4: Zdrowe 
i wygodne 
pomieszczenia 

 

Wznoszenie budynków, które są wygodne, 
atrakcyjne i produktywne pod względem 
mieszkania i pracy w nich oraz które chronią 
ludzkie zdrowie. 

Działania na poziomie budynku ukierunkowane na kluczowe aspekty jakości 
środowiska w pomieszczeniach wpływające na zdrowie, komfort 
i produktywność użytkownika; pierwsze cztery zidentyfikowane aspekty są 
następujące:  

• jakość powietrza w pomieszczeniach w odniesieniu do określonych 
parametrów i zanieczyszczeń;  

• stopień komfortu termicznego w trakcie przeciętnego roku;  

• jakość światła sztucznego i naturalnego oraz związany z tym 
komfort wizualny, a także 

• zdolność przegród zewnętrznych do izolacji użytkowników od 
wewnętrznych i zewnętrznych źródeł hałasu. 

Makrocel nr 5: 
Przystosowywanie się 
do zmiany klimatu 
i odporność na tę 
zmianę  

Przyszłościowa efektywność budynku 
w stosunku do prognozowanych przyszłych 
zmian klimatu do celów ochrony zdrowia 
użytkowników i zapewnienia im komfortu 
oraz zminimalizowania długoterminowego 
ryzyka w odniesieniu do wartości 
nieruchomości oraz inwestycji. 

Działania na poziomie budynku umożliwiające dostosowanie do 
następujących rodzajów ryzyka i zapewnienie na nie odporności: 

• zwiększone przegrzewanie w lecie i nieodpowiednie ogrzewanie 
w zimie, co może prowadzić do dyskomfortu i szkodliwych skutków 
dla zdrowia; 

• zwiększone ryzyko ekstremalnych zdarzeń pogodowych, co może 
narazić bezpieczeństwo i integralność elementów budynku; oraz  

• większe ryzyko zdarzeń powodziowych, które mogą prowadzić do 
przeciążenia systemów odwadniania oraz uszkodzenia struktur 
i materiałów.   
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Makrocel Definicja Zakres i przedmiot 

Makrocel nr 6: 
Zoptymalizowane 
koszty i wartość 
w całym cyklu życia 

 

Optymalizacja kosztów i wartości w całym 
cyklu życia budynków w celu 
odzwierciedlenia możliwości 
długoterminowej poprawy ich efektywności, 
z uwzględnieniem nabycia, eksploatacji, 
utrzymania, renowacji, usuwania 
i zakończenia eksploatacji. 

Podejmowanie działań i decyzji na szczeblu budynku w oparciu o długofalową 
perspektywę kosztów całego cyklu życia i wartości rynkowej budynków 
o bardziej zrównoważonym charakterze, w tym:  

• osiąganie niższych kosztów w całym cyklu życia oraz zapewnianie 
bardziej produktywnych i komfortowych przestrzeni do mieszkania 
i pracy; oraz 

• wywieranie pozytywnego wpływu na wycenę wartości rynkowej 
nieruchomości i rating ryzyka.   
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2.2. Główne wskaźniki 

Wspólny system Level(s) składa się z 16 głównych wskaźników. Poszczególne wskaźniki służą do pomiaru 
efektywności i wkładu danego budynku w spełnienie określonego makrocelu. Przegląd wskaźników i ich jednostek 
miary przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Przegląd makrocelów oraz odpowiadających im wskaźników i jednostek miary 

Makrocel Wskaźnik Jednostka miary 

1: Emisje gazów 
cieplarnianych 

i zanieczyszczenie 
powietrza w całym cyklu 

życia budynku 

1.1 Charakterystyka energetyczna 
budynku na etapie użytkowania 

kilowatogodziny na metr kwadratowy 
rocznie (kWh/m2/rok) 

1.2 Współczynnik globalnego 
ocieplenia w cyklu życia 

kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na metr 
kwadratowy rocznie (kg ekwiwalentu CO2 
/m2/rok) 

2. Cykle życia 
materiałów 

zasobooszczędne 
i o obiegu zamkniętym 

2.1 Przedmiar robót, materiałów 
i trwałości Ilości jednostkowe, ilości masowe i lata 

2.2 Odpady i materiały z budowy 
i rozbiórki 

kg odpadów i materiałów na m2 całkowitej 
powierzchni użytkowej 

2.3 Projektowanie 
uwzględniające możliwości 

adaptacji i renowację 
Ocena punktowa możliwości adaptacji 

2.4 Projektowanie 
uwzględniające rozbiórkę, 
ponowne użycie i recykling 

Ocena punktowa dotycząca rozbiórki 

3. Efektywne 
korzystanie z zasobów 

wodnych 

3.1 Zużycie wody na etapie 
użytkowania m3/rok na użytkownika 

4. Zdrowe i wygodne 
pomieszczenia 

4.1 Jakość powietrza 
w pomieszczeniach 

parametry dotyczące wentylacji, CO2 
i wilgotności 
Docelowy wykaz zanieczyszczeń: 
Całkowite LZO, formaldehyd, LZO 
rakotwórcze, mutagenne lub działające 
szkodliwie na rozrodczość, współczynnik 
LCI, pleśń, benzen, cząstki stałe, radon 

4.2 Czas poza zakresem komfortu 
cieplnego 

Udział procentowy czasu poza określonym 
zakresem temperatur w trakcie sezonu 
grzewczego i chłodniczego 

4.3 Komfort związany 
z oświetleniem i widocznością Lista kontrolna poziomu 1 

4.4 Akustyka i ochrona przed 
hałasem Lista kontrolna poziomu 1 

5. Przystosowywanie się 
do zmiany klimatu 
i odporność na tę 

zmianę 

5.1 Ochrona zdrowia i komfortu 
cieplnego użytkowników 

Planowany udział procentowy czasu poza 
zakresem określonych temperatur 
w latach 2030 i 2050 (zob. również 
wskaźnik 4.2)   

5.2 Zwiększone ryzyko 
ekstremalnych zdarzeń 

pogodowych 

Lista kontrolna poziomu 1 (w trakcie 
opracowywania) 
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5.3 Zwiększone ryzyko powodzi Lista kontrolna poziomu 1 (w trakcie 
opracowywania) 

6. Zoptymalizowane 
koszty i wartość 

w całym cyklu życia 

6.1 Koszty całego cyklu życia Euro na metr kwadratowy rocznie 
(EUR/m2/rok) 

6.2 Czynniki tworzenia wartości 
i czynniki ryzyka Lista kontrolna poziomu 1 

W przypadku większości głównych wskaźników występuje jedna jednostka miary. Jest jednak kilka ważnych 
wyjątków, w odniesieniu do których efektywność należy oceniać i przedstawiać w sprawozdaniu w inny sposób: 

• wskaźniki złożone (1.2, 2.2, 4.1): wskaźniki te są bardziej złożone i trudno je ograniczyć do jednej jednostki 
miary. Składają się z kilku powiązanych jednostek miary, które należy odczytywać łącznie, aby uzyskać 
wiedzę na temat efektywności budynku;  

• oceny jakościowe (4.3, 4,4, 5.2, 5.3, 6.2): W odniesieniu do tych wskaźników nie ma obecnie uzgodnionej 
jednostki lub jednostek miary ilościowej, w sprawozdaniu można więc ująć wynik oceny jakościowej;  

• sprawozdawczość w zakresie informacji (2.1): wskaźnik ten zaprojektowano, aby zachęcić użytkowników do 
obsługi i przetwarzania określonych danych dotyczących budynku, pomocnych w ramach podejścia 
opartego na cyklu życia. 

 

2.3. Ocena cyklu życia (LCA) 

We wspólnym systemie Level(s) wobec zrównoważonego charakteru budynków przyjmuje się podejście oparte na 
cyklu ich życia. Aby w pełni wesprzeć takie podejście, główne wskaźniki makrocelów nr 1, 2 i 3 uzupełnia całościowa 
ocena wpływu budynku na środowisko – pełna ocena cyklu życia (LCA) budynku. Przeprowadzenie oceny cyklu życia 
pozwala na ilościowe określenie czynników związanych z wpływem budynku na środowisko oraz wskazanie 
najistotniejszych obszarów – często zwanych punktami newralgicznymi – które można wykorzystać jako punkty 
wyjścia do poprawy efektywności.  

 

Tabela 5. Makrocele środowiskowe i wskaźniki oceny cyklu życia (LCA)  

Makrocele 1–3: Pełna ocena cyklu życia (LCA) 
Ocena pełnego cyklu 
życia (LCA): Kategorie 

wpływu: 
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 zmiana klimatu 

 zubożenie warstwy 
ozonowej 

 zakwaszanie 

 eutrofizacja wody 
w akwenach 
słodkowodnych 

 eutrofizacja wody 
w akwenach 
morskich 

 eutrofizacja 
lądowa 

 powstawanie 
ozonu w drodze 
reakcji 
fotochemicznych 

 zubożenie zasobów 
abiotycznych – 
minerałów i metali 

 zubożenie zasobów 
abiotycznych – 
paliw kopalnych 

 zużycie wody 
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3. Briefing wprowadzający nr 3: Jak działa system Level(s) 

W tym briefingu przedstawiono i opisano strukturę oraz sposób uporządkowania wspólnego systemu Level(s). 
W szczególności uwzględniono trzy poziomy, które dają użytkownikom możliwość wyboru stopnia zaawansowania 

oceny i sprawozdań w zakresie zrównoważonego charakteru budynku. 

 

3.1. Trzy poziomy 

Wspólny system składa się z trzech poziomów. Poziomy te zapewniają użytkownikowi wybór stopnia 
zaawansowania sprawozdań w zakresie zrównoważonego charakteru danego przedsięwzięcia. Trzy poziomy 
odpowiadają następującym etapom realizacji przedsięwzięcia budowlanego: 

- poziom 1: projekt koncepcyjny przedsięwzięcia budowlanego – najbardziej podstawowy poziom, gdyż 
obejmuje oceny jakościowe na wczesnym etapie realizowane na podstawie projektu koncepcyjnego oraz 
sprawozdawczość w zakresie koncepcji, które należy lub planuje się zastosować; 

- poziom 2: efektywność szczegółowego projektu i budowy budynku – poziom pośredni, obejmujący ocenę 
ilościową zaprojektowanej efektywności oraz monitorowanie budowy przy zastosowaniu 
znormalizowanych jednostek i metod; 

- poziom 3: efektywność powykonawcza i użytkowa budynku po zakończeniu budowy i przekazaniu 
budynku klientowi – poziom najbardziej zaawansowany, gdyż obejmuje monitorowanie i badanie działań 
na placu budowy, jak również ukończonego budynku i jego pierwszych użytkowników. 

Zgodnie z podstawowym założeniem poziomy mają odpowiadać drodze, którą pokonują specjaliści z branży: od 
pierwotnej koncepcji poprzez projekt, budowę, a następnie – po przekazaniu – do rzeczywistej postaci ukończonego 
budynku. Przechodzenie do kolejnych poziomów również przekłada się na zwiększenie dokładności i niezawodności 
w zakresie sprawozdawczości – im wyższy poziom, tym uzyskuje się dokładniejsze dane odzwierciedlające 
efektywność powykonawczą i użytkową budynku.  

 
Wykres 3. Poziomy – od projektu koncepcyjnego do efektywności użytkowej 
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3.2. Zapewnianie porównywalności 

System Level(s) został zaprojektowany tak, aby zapewnić minimalny poziom porównywalności między funkcjonalnie 
równoważnymi budynkami. W odniesieniu do każdego wskaźnika zapewniono szczegółowe instrukcje i wytyczne, 
aby zapewnić możliwość dokonywania istotnych porównań na podstawie wyników ilościowych. W celu dokonania 
takich porównań użytkownicy muszą przestrzegać punktów wskazanych w ramce poniżej. 

Aby wspierać wykorzystywanie systemu Level(s) w całej Unii, stosuje się również „zasadę równoważności”. 
W praktyce oznacza to możliwość stosowania krajowych narzędzi i metod, a także niektórych prywatnych narzędzi 
i metod, o ile są one wyraźnie zaakceptowane na potrzeby systemu Level(s) w instrukcjach dotyczących danego 
wskaźnika. W przypadku korzystania z któregokolwiek z tych narzędzi lub którejkolwiek z tych metod należy zawsze 
zgłaszać ten fakt wraz z wynikami. 

 
Dowiedz się więcej 
W jaki sposób system Level(s) wspiera porównywalność 
 

• stosowanie wspólnych jednostek miary 
• sporządzenie opisu budynku zgodnie z systemem Level(s) 
• stosowanie przywołanych norm referencyjnych i metod  
• wymagana sprawozdawczość w odniesieniu do najważniejszych parametrów, założeń i jakości danych 

w celu zapewnienia przejrzystości 
• zasady określone specjalnie dla systemu Level(s), w których:  

- ustalono najważniejsze parametry  
- wskazano dane domyślne  
- określono założenia dla obliczeń 

 
 
 

3.3. Krok naprzód na rzecz optymalizacji efektywności 

W systemie Level(s) uznaje się, że gdy specjaliści budowlani osiągną podstawowy poziom kompetencji w stosowaniu 
wskaźników, nadal może jednak występować znaczny potencjał w zakresie optymalizacji efektywności. Mogą oni 
chcieć pójść o krok dalej w swoim rozwoju zawodowym, wykorzystując bardziej zaawansowane narzędzia, metody 
i dane.  

W przypadku każdego wskaźnika przewidziano takie możliwości pójścia o krok dalej i zoptymalizowania wyników. 
W ramce poniżej wskazano niektóre główne rodzaje takich możliwości. 

 
Dowiedz się więcej 

Co można zrobić, aby pójść o krok dalej i zoptymalizować efektywność, korzystając z systemu Level(s): 

• wykorzystywanie danych wejściowych o wyższym stopniu szczegółowości; 
• stosowanie bardziej zaawansowanych metod i narzędzi obliczeniowych; 
• określanie i testowanie bardziej złożonych i kompleksowych scenariuszy; 
• uwzględnianie w obliczeniach i szacunkach dodatkowych aspektów projektowania oraz aspektów 

związanych z efektywnością; 
• stosowanie systemów monitorowania zapewniających wyższy stopień szczegółowości danych. 
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4. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku: krótkie briefingi na temat 
kluczowych pojęć systemu Level(s) 
Ta część systemu Level(s) zawiera 4 (pod)briefingi na temat kluczowych pojęć i podejść, które tworzą podstawę 
wspólnego systemu, a także jego makrocelów i wskaźników. Briefingów można używać, aby wesprzeć wszystkie 
podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie budowlane w stosowaniu pojęć związanych ze zrównoważonym 
charakterem, zapewniając dalsze ukierunkowanie i wiedzę na temat najefektywniejszego wykorzystania Level(s) do 
oceny przedsięwzięcia. 

 

4.1. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku 1: podejście oparte na całym cyklu życia 
budynku i obiegu zamkniętym 

W systemie Level(s) wobec zrównoważonego charakteru budynków przyjmuje się podejście oparte na cyklu ich 
życia. W tym briefingu przeanalizowano, co to oznacza w praktyce i w jaki sposób projekt budynku może 

uwzględniać wszystkie rodzaje wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Dotyczy to nie tylko etapu użytkowania, 
lecz również tego, jak wybory związane z projektem, konfiguracją, budową i renowacją budynków mogą być 

równie ważne. 

Przyjęcie podejścia opartego na cyklu życia umożliwia analizę wszystkich czynników związanych z wpływem 
budynku na środowisko oraz wskazanie najistotniejszych z nich – tzw. punktów newralgicznych. Wiąże się z tym 

również pojęcie obiegu zamkniętego, w ramach którego dąży się do tego, aby poprzez projektowanie zapewniano 
zasobooszczędność w perspektywie długoterminowej. Zrozumienie tych powiązanych pojęć pozwala wszystkim 

podmiotom zaangażowanym w przedsięwzięcie uczestniczyć w minimalizacji wpływu w całym cyklu życia budynku. 

 

Pojęcie cyklu życia budynków jest znacznie szersze niż obecne podejście ukierunkowane na ich projektowanie 
i budowę. W uproszczeniu chodzi o zrozumienie i ilościowe określenie wpływu budynku na środowisko od „kołyski” 
– wydobycia surowców używanych do budowy – do „grobu” – zakończenia okresu użytkowania i rozbiórki budynku 
oraz sposobu postępowania z materiałami budowlanymi użytymi do jego budowy (odzysk, ponowne użycie, 
recykling, gospodarowanie odpadami).  

System Level(s) opracowano, aby zachęcać specjalistów budowlanych do myślenia – w miarę możliwości, zgodnie 
z kompetencjami oraz w ramach zespołów – projektu uwzględniającego cały cyklu życia budynku i obieg zamknięty 
– od kołyski do grobu. Budynki stanowią znaczący „bank” materiałów, w którym składowane są zasoby przez wiele 
dziesięcioleci; ważne jest zatem, aby je projektować, budować, utrzymywać i odnawiać, stosując podejście oparte 
na obiegu zamkniętym.  

Podstawowe pojęcia i terminologia związane z podejście opartym na cyklu życia 

Istotne czynniki wpływu budynku na środowisko w ciągu jego cyklu życia są różnorodne i w dużym stopniu zależą od 
działań na każdym etapie cyklu życia. Określane są ilościowo głównie w postaci szacunkowych wartości emisji, które 
mogą być szkodliwe dla środowiska, obliczanych i zgłaszanych w odniesieniu do poszczególnych „kategorii wpływu”. 
Kategorie wpływu obejmują wpływ gazów takich jak CO2 na zmianę klimatu, wpływ gazów takich jak dwutlenek siarki 
na zakwaszanie oraz toksyczny wpływ substancji takich jak metale ciężkie na człowieka i ekosystemy. Niektóre 
kategorie wpływu określają również wpływ budynków na zubożenie zasobów minerałów, metali i paliw kopalnych. 
Bezpośrednio istotną dla budynków kategorią wpływu jest zubożenie gleby na skutek zmiany użytkowania gruntów 
i uszczelnianie powierzchni. 

Najważniejsze podstawowe pojęcia pomocne w zrozumieniu cyklu życia budynku oraz jego wpływu na środowisko 
są następujące: 

• etapy cyklu życia: są to odrębne etapy w cyklu życia budynku, którym przypisane są czynniki wpływu na 
środowisko Na przykład czynniki wpływu związane z produkcją cegieł będą przypisane do „etapu produkcji”. 
Energia zużyta przez użytkowników budynków będzie przypisana do „etapu użytkowania”. System Level(s) 
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opiera się na etapach cyklu życia opisanych w normie EN 15978, które są z kolei podzielone na moduły na 
potrzeby bardziej szczegółowych analiz i sprawozdań w zakresie przyczyn tych czynników (zob. Figure 4); 

• kategorie wpływu: każda kategoria wpływu na środowisko, która będzie podlegała ocenie w cyklu życia 
budynku, ma przypisany wskaźnik z odrębną jednostką lub jednostkami miary. Jednostki miary powiązane 
są z podstawowym wyborem metody modelowania i metody obliczeniowej.   W systemie Level(s) ocenia 
się głównie wpływ na środowisko w ramach tzw. kategorii wpływu „punktów środkowych”, które pozwalają 
mierzyć emisje do środowiska, jak np. emisje CO2, bądź zużycie zasobów wydobytych ze środowiska takich 
jak metale. Następnie, w odniesieniu do każdej kategorii wpływu, ważony jest względny wkład każdego 
rodzaju emisji lub zużycia zasobu zgodnie z ich wpływem – i tak na przykład każda cząsteczka gazu 
metanowego ma współczynnik globalnego ocieplenia 25 razy większy niż cząsteczka CO2; 

• jednostka funkcjonalna: jednostka referencyjna służąca do porównywania projektów budynków lub 
przedsięwzięć budowlanych. W systemie Level(s) wyniki są znormalizowane w stosunku do m2powierzchni 
użytkowej budynku i w stosunku do roku okresu użytkowania, zakładając referencyjny okres użytkowania 
wynoszący 50 lat; 

• dane na temat analizy zbioru wejść i wyjść: składają się one na ocenę cyklu życia i są przygotowywane 
w dwóch etapach. Najpierw potrzebne są surowe dane dotyczące masy zasobów materiałowych 
zużywanych w cyklu życia – tzw. zestawienie podstawowych materiałów – a także innych zasobów, takich 
jak energia, paliwo i woda, oraz wszelkich emisji bezpośrednich (np. czynniki chłodnicze, LZO pochodzące 
z wykończeń). Następnie szacuje się poziom emisji do środowiska oraz zużycie zasobów odpowiadające 
poszczególnym zasobom. Ta ocena przepływów związana jest z procesami wydobycia materiałów, 
przetwarzania, wytwarzania oraz produkcji energii. Dane mogą mieć charakter „pierwotny”, gdy są to 
prawdziwe dane pochodzące z reprezentatywnych zakładów produkcyjnych, lub „wtórny” „ogólny”, gdy są 
to dane uśrednione pochodzące z kilku reprezentatywnych zakładów produkcyjnych na szczeblu 
regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym. Należy dołożyć starań w celu zapewnienia, aby 
dane te były w miarę możliwości reprezentatywne dla procesów i zasobów związanych z projektowaniem, 
budową i użytkowaniem budynku – zwłaszcza jeżeli chodzi o wiek danych oraz technologię stosowaną 
w danej lokalizacji geograficznej;  

• punkty newralgiczne: Są to najważniejsze punkty w cyklu życia budynku, które mają największy wpływ na 
ogólny wynik. Mogą być związane z etapami cyklu życia budynku lub z modułami (np. B: etap użytkowania, 
moduł B2: utrzymanie), szczególnymi procesami (np. produkcja cementu), szczególnymi komponentami 
(np. płyty elewacyjne, kolumny strukturalne, wyposażenie i wykończenie wnętrz) lub przepływem 
podstawowym (np. emisja CO2 z kotła); 

• scenariusze: są to opisy i prognozy użytkowania budynku w przyszłości, obejmujące również możliwe 
zmiany w środowisku i ich skutki dla poszczególnych czynników wpływu związanych z budynkiem w cyklu 
jego życia. W systemie Level(s) podkreśla się m.in. znaczenie opracowywania scenariuszy określających: 

- ile czasu budynek może być użytkowany zanim będzie wymagał ważniejszej renowacji;  

- jak zmiana klimatu może wpłynąć na potrzeby w zakresie ogrzewania i chłodzenia;  

- jak emisje CO2 pochodzące z unijnej i krajowej produkcji energii elektrycznej mogą być ograniczane 
z upływem czasu; 

- jaki wpływ na okres użytkowania może mieć projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji; 

- jaki wpływ na wykorzystywanie banku materiałów może mieć projektowanie uwzględniające rozbiórkę. 
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Wykres 4. Etapy w cyklu życia budynku 

Opracowano na podstawie CEN (2011) 

Co już wiemy na podstawie ocen cyklu życia budynków? 

Wpływ na środowisko związany z etapem użytkowania budynków nadal ma istotne znaczenie, jednak przejście na 
wysoce energooszczędne budynki o niemal zerowym zużyciu energii przesuwa nacisk w kierunku kategorii 
czynników wpływu związanych z materiałami budowlanymi. Dowody uzyskane na podstawie przeprowadzonych już 
ocen cyklu życia są źródłem informacji na temat „punktów newralgicznych” wpływu na środowisko związanych 
z materiałami budowlanymi: 

• struktury nośne, ściany zewnętrzne i fasady wyłaniają się jako główny punkt newralgiczny związany 
z materiałami w ramach większości kategorii wpływu stosowanych w ocenie cyklu życia budynków;  

• uwzględnienie tych czynników wpływu wymaga skupienia się na skutkach najistotniejszych przepływów 
materiałów – obejmujących beton, cegłę, materiały ceramiczne, stal i drewno – dla całego cyklu życia. 

Wpływ każdego z tych materiałów i elementów na środowisko jest inny i nie może być uwzględniany poprzez 
skupianie się na jednej kategorii wpływu lub jednym aspekcie projektu. Chociaż efektywność materiałowa może 
czasami być wyznacznikiem ulepszeń projektowych, preferowane jest podejście kompleksowe w celu uwzględnienia 
odrębnych czynników wpływu związanych ze stosowanymi materiałami z minerałów niemetalicznych, metalami 
i materiałami drewnopochodnymi. 

Istotne czynniki wpływu związane z materiałami budowlanymi i elementami budynków mogą pojawić się również na 
etapie użytkowania. Na przykład:  

• zaplanowane duże naprawy i działania związane z utrzymaniem budynków mogą skutkować wymianą 
materiałów i elementów (np. dachów, fasad);  
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• renowacje mogą również prowadzić do wymiany materiałów wyposażenia i innych zasadniczych 
elementów, takich jak okna i elementy fasady. Odrębne czynniki wpływu związane z materiałami 
wyposażenia, takie jak toksyczność dla człowieka, mogą nie zostać zidentyfikowane i określone ilościowo, 
jeżeli wskaźniki te zostaną uwzględnione w wybranych kategoriach wpływu;  

• istotnymi obszarami, na które należy ukierunkować działania w zakresie poprawy, są efektywność 
i intensywność wykorzystywania struktur budynków oraz powierzchni i gruntów:  

- w przypadku domów projektowanie uwzględniające bardziej kompaktowe formy budynków jest 
oszczędniejsze pod względem gruntów, materiałów i energii;  

- w przypadku budynków komercyjnych, takich jak budynki biurowe, projektowanie uwzględniające 
możliwości adaptacji oraz przedłużenie trwałości struktur może ograniczyć wpływ związany 
z materiałami;  

- Wybór jednostki funkcjonalnej jest kluczowy w określeniu sposobu pomiaru intensywności 
wykorzystania zasobu. Na przykład pomiar wpływu na stację roboczą lub na mieszkańca może zapewnić 
więcej informacji niż pomiar wpływu na metr kwadratowy całkowitej powierzchni użytkowej. 

 

Jak stosować system Level(s) do oceny cyklu życia? 

Wspólny system Level(s) zachęca użytkowników do stosowania podejścia opartego na całym cyklu życia budynku 
i zapewnia podstawę do kwantyfikacji, analizy i zrozumienia tego cyklu życia. W związku z tym ma on na celu 
uwzględnienie szeregu aspektów obiegu zamkniętego poprzez zapewnienie wskaźników, które mogą pomóc uzyskać 
wiedzę dotyczącą sposobów przedłużenia przydatności budynku, nie tylko pod względem okresu użytkowania 
i wartości na rynku nieruchomości, lecz również pod względem przyszłych możliwości odzysku oraz ponownego 
użycia i recyklingu materiałów, z których jest on zbudowany. 

Zachęca się do sporządzania sprawozdań dotyczących wszystkich etapów cyklu życia, aby uzyskać pełen obraz 
wpływu na środowisko. System Level(s) został ponadto zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli zacząć 
od zapoznania się z różnymi etapami niezbędnymi do przeprowadzenia oceny współczynnika globalnego ocieplenia 
w cyklu życia, a także, jeśli zechcą, rozszerzyć analizę na pełną ocenę cyklu życia „od kołyski po grób” (LCA). 

Ten proces uczenia się zaczyna się od zbioru koncepcji projektu, które mogą być pomocne w podejściu opartym na 
cyklu życia (zob. ramka poniżej). Inne wskaźniki systemu Level(s) również wnoszą wkład w proces uczenia się, 
ponieważ dotyczą aspektów oceny cyklu życia, w tym:  

• wskaźnik 2.1, w którego ramach gromadzone są informacje dotyczące przedmiaru robót, materiałów 
i okresów użytkowania; 

• wskaźniki 2.3 i 2.4, które umożliwiają tworzenie scenariuszy dotyczących możliwości adaptacji i rozbiórki; 

• wskaźniki 5.1, 5.2 i 5.3, które umożliwiają przeprowadzenie oceny ryzyka, na które narażone są budynki 
w związku z możliwą przyszłą zmianą klimatu.  

Wnioski z rzeczywistych ocen cyklu życia budynków przedstawionych w niniejszym briefingu zebrano w zbiór 
aspektów projektowania systemu Level(s), które stanowią punkt wyjścia dla rozwiązań projektowych stosujących 
podejście oparte na cyklu życia (zob. ramka poniżej).  

Dowiedz się więcej 
Koncepcje projektu dotyczące cyklu życia w ramach systemu Level(s) 

• Budynki efektywne pod względem kształtu, formy i wykorzystania: stosunek powierzchni do kubatury 
budynku, zwany również zagęszczeniem lub zwartością, a także jego wysokość, mają wpływ na 
efektywność materiałową i zużycie energii. Przy budowie budynku o bardziej zwartej formie można zużyć 
o ponad 20% mniej materiałów, a na etapie użytkowania zużywać o ponad 20% mniej energii do 
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ogrzewania i chłodzenia. Intensywność użytkowania budynku, zarówno pod względem zagęszczenia 
użytkowników, jak i ogólnej eksploatacji, może również wpływać na efektywność w cyklu życia budynku. 

• Zoptymalizowana budowa budynków o niemal zerowym zużyciu energii: dotyczy zarówno nowych 
budynków, jak i ważniejszych renowacji, w odniesieniu do których należy brać pod uwagę kompromis 
między następującymi dwoma etapami: 
- zużycie energii na etapie użytkowania: na etapie użytkowania budynków duży wpływ ma zużycie 

energii pierwotnej, wykorzystywanej w szczególności do celów ogrzewania pomieszczeń, 
podgrzewania wody i oświetlenia;  

- zużycie energii na etapie produkcji: przejście na budynki o niemal zerowym zużyciu energii, chociaż 
ogranicza zużycie energii, wymaga również wykorzystania większej ilości energii wbudowanej do 
wyprodukowania bardziej efektywnych elementów izolacji, okien, systemów elewacji, instalacji 
inercji cieplnej i technologii energii odnawialnej; 

• zoptymalizowane cykle zużycia materiałów: w większości przypadków elementy struktury budynku 
odpowiadają za ponad połowę wbudowanej emisji gazów cieplarnianych związanej z budową:  
- nowe struktury: dowody sugerują, że dzięki optymalizacji projektów struktury, można zredukować 

zużycie materiałów o około jedną trzecią przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej 
charakterystyki technicznej;  

- struktury ponownie użyte: dzięki ponownemu użyciu elementów struktury istniejącego budynku 
można znacznie ograniczyć zużycie materiałów i związaną z tym emisję gazów cieplarnianych; 

• projektowanie uwzględniające możliwości adaptacji: możliwość adaptacji budynków i elastyczność 
w obliczu zmieniających się potrzeb rynku i użytkowników może przedłużyć życie budynku, w tym, co 
najważniejsze, jego struktury i kluczowych elementów, które są punktami newralgicznymi w odniesieniu 
do cyklu życia;  

• wydłużenie okresu użytkowania budynku i jego komponentów: Trwałość budynku, niekiedy zwana 
również okresem użytkowania, oraz trwałość jego komponentów, to ważne czynniki warunkujące wpływ 
na etapach budowy i użytkowania. Ogólnie rzecz biorąc, im większa liczba niezbędnych cykli wymiany 
i renowacji, tym większy wbudowany wpływ. Dotyczy to w szczególności renowacji instalacji w budynku, 
w tym okablowania i rurociągów, jak również materiałów wykończeniowych takich jak farby; 

• projektowanie uwzględniające rozbiórkę: odpady powstałe podczas wytwarzania produktu, budowy na 
miejscu oraz procesów rozbiórki mogą stanowić znaczną część ogólnego przepływu materiałów na placu 
budowy, a w przypadku niepoddania ich ponownemu użyciu lub recyklingowi, może to prowadzić do 
zmarnowania zasobów, a zatem większego wpływu w ciągu cyklu życia na poziomie sektora.  
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4.2. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku 2: Minimalizowanie rozbieżności 
między efektywnością budynku projektowanego a rzeczywistą efektywnością budynku. 

Większość ocen efektywności dotyczących zrównoważonego charakteru przeprowadza się na etapie 
projektowania. Efektywność ukończonego budynku monitoruje się natomiast w bardzo niewielu przypadkach. 

Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że może istnieć ryzyko rozbieżności między szacunkami projektowymi 
a rzeczywistą efektywnością budynku oraz że w niektórych przypadkach rozbieżność ta może być znacząca, 

dochodząc niekiedy nawet do 50%. Może to wynikać z szeregu czynników i ważne jest, aby je rozumieć i wyciągać 
odpowiednie wnioski. 

Aby zagwarantować, że cele szczegółowe, jak np. efektywne wykorzystywanie energii i wody, czy też zadowolenie 
użytkowników ze środowiska wewnątrz budynku, zostaną faktycznie osiągnięte, system Level(s) służy zapewnieniu, 
aby od samego początku ustanowiono wyraźny celu ogólnego, jakim jest kontrola efektywności budynku na etapie 

powykonawczym i w warunkach rzeczywistego użytkowania. Można to osiągnąć poprzez zaplanowanie kontroli 
specyfikacji powykonawczej budynku, monitorowania efektywności budynku po ukończeniu oraz rozważenie 

przeprowadzenia badania zadowolenia użytkowników. 
 

Aby zagwarantować, że cele szczegółowe, jak np. efektywne wykorzystywanie energii i wody, czy też dobra jakość 
powietrza w pomieszczeniach, zostaną faktycznie osiągnięte, ważne jest monitorowanie efektywności budynku po 
jego ukończeniu – w zakresie danych dotyczących efektywności użytkowej, jak również w odniesieniu do ostatecznej 
specyfikacji powykonawczej. Niespełnianie przez budynek oczekiwań w zakresie efektywności może wynikać 
z różnych przyczyn:  

• jakość ogólnie stanowi stałe wyzwanie w sektorze budowlanym i wymaga uwagi w trakcie procesu realizacji 
przedsięwzięcia; 

• nowe i innowacyjne formy projektowania i budowania, niezbędne do spełnienia celów związanych ze 
zrównoważonym charakterem, mogą wymagać stosowania początkowo nowych i nieznanych technik, 
materiałów i systemów;  

• założenia przyjmowane przy obliczaniu i symulacji efektywności mogą opierać się na wartościach 
domyślnych na potrzeby sporządzenia opisu wzorców użytkowania przez potencjalnych użytkowników, 
a ponadto mogą nie uwzględniać wszystkich potrzeb energetycznych w zajmowanym budynku; 

• luki w zakresie komunikacji koordynacji i obowiązków w ramach przedsięwzięcia mogą spowodować 
niewdrożenie szczegółów i specyfikacji przedsięwzięcia; a także 

• zespół uczestniczący w przedsięwzięciu może nie posiadać odpowiedniej wiedzy fachowej umożliwiającej 
przełożenie każdego celu w zakresie zrównoważoności na szczegółowe projekty i ich realizację.  

Poświęcenie uwagi tym zagadnieniom na wczesnym etapie oraz analiza sposobu realizacji przedsięwzięcia 
umożliwiają ograniczenie ryzyka powstania „luk w efektywności”. Ostatecznie budynki są tworzone również po to, 
by ludzie z nich korzystali, zatem zadowolenie użytkowników jest istotnym elementem uzupełniającym 
monitorowanie. Wiąże się to z prowadzeniem badań ankietowych wśród osób mieszkających i pracujących w danym 
budynku. Takie badania umożliwią analizę innych aspektów efektywności – na przykład zadowolenia z poziomu 
kontroli nad środowiskiem wewnątrz budynku. 

Wszelkie działania w zakresie monitorowania oraz badania prowadzone po rozpoczęciu użytkowania wymagają 
uważnego planowania; aby przyniosły jak najwięcej korzyści, konieczne jest zobowiązanie wszystkich 
zaangażowanych stron do wyciągnięcia wniosków z ustaleń i do ich wykorzystania. Taki proces zdobywania wiedzy 
specjalistycznej może mieć wartość nie tylko dla klienta, lecz również dla członków zespołu projektowego, 
kierowników projektów i kontrahentów. Zachęca się zatem użytkowników systemu Level(s) do przeprowadzania 
monitorowania i badań po zakończeniu budowy i zajęciu budynku, aby ocenić efektywność ukończonego budynku.  
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Jak stosować system Level(s) do wyeliminowania rozbieżności? 

Aby uzyskać pełen obraz efektywności budynku ważne jest prowadzenie dokładnego monitorowania efektywności 
ukończonego budynku. Ten krok pozwoli uzyskać dane pochodzące z pomiarów do celów sprawozdawczości. Dane 
te można następnie analizować, aby zobaczyć jaka jest efektywność budynku w praktyce. W przypadku jakiejkolwiek 
rozbieżności dotyczącej efektywności dane te można wykorzystać jako punkt wyjścia do diagnozowania i usuwania 
wszelkich problemów lub wad.   Należy również przeanalizować specyfikacje powykonawcze budynku, ponieważ 
w trakcie procesu budowy mogły zostać wprowadzone istotne zmiany. 

W odniesieniu do tych wskaźników, które można monitorować, w ramach systemu Level(s) zapewniono podstawowe 
instrukcje, jak należy to robić. Wskazano działania w zakresie monitorowania oraz towarzyszące normy referencyjne. 
Działania te koncentrują się między innymi na:  

• badaniu przegród zewnętrznych; 

• badaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; 

• opomiarowaniu zużycia energii i wody; 

• pomiarach dotyczących powietrza w pomieszczeniach, w momencie przekazania i po zajęciu budynku; 

• warunkach termicznych po zajęciu budynku oraz 

• wkładzie i jakości światła dziennego i światła sztucznego. 

Monitorowanie obejmuje również dane dotyczące ilości i kosztów powykonawczych – w tym zużytych materiałów 
budowlanych. Dane te są ważne, ponieważ rozbieżność w ostatecznym przedmiarze robót i materiałów może 
wpłynąć na analizę zbioru wejść i wyjść wykorzystywaną do obliczania wskaźników, takich jak 1.2 „Współczynnik 
globalnego ocieplenia w cyklu życia”, a także założeń dotyczących okresu użytkowania i utrzymania, odnotowanych 
w ramach wskaźnika 2.1 „Zestawienie podstawowych materiałów, ilości i trwałości” i wykorzystywanych w ramach 
wskaźnika 6.1 „Koszty cyklu życia”.  

 

Badania zadowolenia użytkowników 

Zadowolenie użytkowników jest również parametrem mającym decydujące znaczenie dla tego, czy budynek jest 
udany. Chociaż badania te nie stanowią głównego elementu wspólnego systemu Level(s), są zalecane jako 
uzupełnienie monitorowania parametrów ilościowych, a niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne w tym 
zakresie. Ocena zadowolenia użytkowników wymaga przeprowadzenia zorganizowanych wywiadów i badań 
ankietowych, z wykorzystaniem metod, takich jak na przykład te przedstawione w normach ISO 10551 i 28802, przy 
czym należy skupić się na konkretnych aspektach efektywności uważanych za istotne dla osiągnięcia celu, jakim są 
zdrowe i wygodne budynki. Proces ten może być określany za pomocą różnych terminów, takich jak ocena 
eksploatacyjna (ang. post-occupancy evaluation, POE), badanie jakości środowiska wewnętrznego według 
użytkowników (ang. indoor environmental quality, IEQ) lub badanie użytkowników budynku (ang. building user 
survey, BUS). Do celów systemu Level(s) proces ten nazwany jest oceną eksploatacyjną.  

Wskaźniki 4.1 (Jakość powietrza w pomieszczeniach) i 4.2 (Czas poza zakresem komfortu cieplnego) to główne 
wskaźniki systemu Level(s), dla których określono standardową metodę badania. Na przykład w przypadku 
wskaźnika 4.2 istnieje metoda oceny zadowolenia użytkowników z komfortu termicznego. Można zastosować format 
badania skalibrowanego statystycznie z uwzględnieniem rzeczywistych warunków komfortu termicznego.  

Zespoły uczestniczące w przedsięwzięciu, które chcą przeprowadzić szerszą ocenę zadowolenia użytkowników, 
powinny uwzględnić ten cel w planie przedsięwzięcia z wykorzystaniem systemu Level(s). Następnie, jako punkt 
wyjścia, zalecane jest zapoznanie się z metodami wskazanymi w ramce poniżej.  

Dowiedz się więcej 

Ocena eksploatacyjna komfortu i zadowolenia  
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Ocena eksploatacyjna jest zazwyczaj przeprowadzana co najmniej po upływie roku od pełnego zajęcia budynku. 
Zwykle obejmuje ona wywiady z użytkownikami w celu ocenienia aspektów jakościowych związanych ze 
wskaźnikami efektywności budynku. Zasadniczo ocena eksploatacyjna powinna być przeprowadzana przez osobę 
trzecią przy użyciu znormalizowanej metodyki.  

Szereg metod i norm oceny stało się standardowymi odniesieniami dla ocen eksploatacyjnych. Każda z tych metod 
i norm obejmuje zbiór wytycznych dotyczących przeprowadzania ocen ilościowych i jakościowych w różnych 
kombinacjach, a także wzory pytań ankietowych, które można wykorzystać. Poniżej przedstawiono 
niewyczerpującą listę najczęściej przywoływanych metod i norm: 

 Metoda badania użytkowników budynku, która została opracowana na podstawie doświadczeń 
w zakresie oceny budynków niskoenergetycznych w latach 80. i 90. ubiegłego wieku2,  

 badanie jakości środowiska wewnętrznego według użytkowników opracowane w Centrum Środowiska 
Zabudowanego (Berkeley) – jest to sondaż internetowy i dotyczy siedmiu aspektów jakości środowiska 
wewnętrznego3, 

 proces Soft Landings, który stanowi wieloetapowe podejście do wznoszenia lepszych budynków, 
obejmujące końcowy etap rozszerzonego nadzoru i oceny eksploatacyjnej4. 

Ponadto wiele systemów oceny budynków i narzędzi sprawozdawczości w tym zakresie obejmuje ocenę 
eksploatacyjną: 

 jako podstawowy wymóg systemu (np. Miljöbyggnad w Szwecji; SSO w Hiszpanii),  
 jako nieobowiązkowy wskaźnik, kryterium lub punkt (np. BREEAM New Construction, LEED Building 

Operations & Maintenance, Finland GBC Building Performance Indicators).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, „BUS methodology” [Metodologia badania użytkowników budynku], http://www.busmethodology.org/ 
3 Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centrum Środowiska 
Zabudowanego, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, „Soft landings process” [Proces Soft Landings], https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku 3: jak przeprowadzić renowację 
o zrównoważonym charakterze  

W ramach Nowego Europejskiego Zielonego Ładu dąży się do stworzenia impulsu dla „fali renowacji” w celu 
udoskonalenia istniejących zasobów budowlanych, aby dostosować je do przyszłej zmiany klimatu, ograniczyć 

ubóstwo energetyczne i tworzyć nowe miejsca pracy. Konieczność skupienia uwagi na innych aspektach 
dotyczących zrównoważonego charakteru przestrzeni wewnątrz budynków, w których mieszkamy i pracujemy, 

takich jak zdrowie, komfort i możliwości adaptacji, staje się również coraz ważniejsza, a przedsięwzięcia w zakresie 
ważniejszej renowacji stwarzają okazje do odpowiedniego uwzględnienia tych aspektów projektowania. 

System Level(s) wspiera stosowanie kompleksowego podejścia do przedsięwzięć w zakresie ważniejszej 
i gruntownej renowacji w oparciu o znajomość charakterystyki i cech każdego budynku, ocenę możliwości 

zwiększenia efektywności oraz podejście oparte na cyklu życia przy projektowaniu przedsięwzięć w zakresie 
renowacji. 

 

Około 85–90% zasobów budowlanych, które według prognoz będą istnieć jeszcze w 2050 r., już powstało, a zasoby 
te tworzą ogromny bank materiałów obejmujący cały kontynent. Szacunki z Niemiec sugerują na przykład, że 
środowisko zbudowane tego kraju jest składnicą około 50 mld ton materiałów.  

Dowody uzyskane na podstawie cyklu życia sugerują, że dzięki wysoce efektywnej, gruntownej renowacji istniejących 
budynków możemy ograniczyć wpływ na środowisko w cyklu życia związany zarówno ze zużyciem energii i wody 
przez użytkowników budynku, jak i z wyrobami budowlanymi, o 60–80%. Szacuje się, że w całej Unii gruntowne 
renowacje zmniejszające zużycie energii o co najmniej 60% rocznie przeprowadza się tylko w 0,2% zasobów 
budowlanych. To tempo będzie musiało znacznie wzrosnąć, jeżeli Unia ma spełnić swoje cele w zakresie ochrony 
klimatu.  

Długotrwałe głębokie zamknięcie społeczeństwa na skutek pandemii COVID-19 spowodowało, że w ostatnim czasie 
na nowo rozpatrujemy kwestie zdrowia, komfortu i możliwości adaptacji przestrzeni, w których mieszkamy 
i pracujemy przez dłuższe okresy czasu. Ważniejsza renowacja może zatem również stworzyć możliwości 
uwzględnienia tych aspektów budynku, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość życia i produktywność 
użytkowników. 

Jak stosować system Level(s) do ważniejszych renowacji? 

System Level(s) łączy zasady projektowania i etapy oceny, które są ukierunkowane na nadanie przedsięwzięciom 
dotyczącym ważniejszych renowacji bardziej zrównoważonego charakteru. Pierwszym krokiem przy 
przeprowadzaniu renowacji o zrównoważonym charakterze jest kompleksowe zbadanie konstrukcji budynku 
oryginalnego, oraz, o ile jest to możliwe, doświadczenia użytkowników. Ten pierwszy krok jest kluczowy dla 
zwiększenia efektywności, gdyż każda renowacja musi być dostosowana do istniejących warunków oraz 
charakterystyki technicznej budynku, przewidywanych wzorców zajmowania oraz kontekstu lokalnego.  

Czasami można w większym stopniu wykorzystać elementy już istniejące, takie jak szyby świetlne i patio na potrzeby 
zapewnienia wentylacji, lecz mogą też występować nieodłączne problemy, które należy zdiagnozować i których 
początkowo nie przewidziano, takie jak mostki cieplne, przedostawanie się wody czy przenikanie powietrza, 
powodowane przez pewne materiały lub struktury takie jak balkony czy panele ścienne. Pewne aspekty związane 
efektywnością, którymi można byłoby się zająć, mogą zostać uwidocznione przez dzięki doświadczeniu 
użytkowników. 

Po zgromadzeniu tych informacji można je wykorzystać w celu przeprowadzenia dokładnych symulacji bazowej 
efektywności budynku i opracowania wariantów projektowych. System Level(s) zapewnia odpowiednio 
dostosowane instrukcje dotyczące sposobów uwzględnienia sześciu makrocelów w kontekście renowacji. W ramce 
poniżej przedstawiono podsumowanie niektórych głównych obszarów, w których istnieje możliwość poprawy 
efektywności przy użyciu systemu Level(s). 

Dowiedz się więcej 
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Uwzględnienie makrocelów i wskaźników w kontekście ważniejszej renowacji 

Makrocel Główne możliwości w zakresie poprawy efektywności 

Makrocel nr 1: 
Emisje gazów 
cieplarnianych 
i zanieczyszczenie 
powietrza 
w całym cyklu 
życia budynków 

 Zwiększenie sprawności cieplnej przegród zewnętrznych, a także uwzględnienie innych form 
zużywania energii – takich jak oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie – może przyczynić się do 
poprawy ogólnej jakości istniejącego budynku.  

 Renowacja przegród zewnętrznych oraz modernizacja rozkładu i wewnętrznych instalacji 
technicznych mogą jednocześnie rozwiązać kwestie, które powodują niewygodę 
w użytkowaniu budynków, takie jak:  

- zimno, wilgoć, przegrzewanie; oraz  

- wysokie koszty bieżące.  

 Można przeprowadzić ocenę potencjału w zakresie własnej produkcji i konsumpcji energii ze 
źródeł odnawialnych. 

 Ocena możliwości przeprowadzenia renowacji o niskim poziomie wbudowanej emisji 
dwutlenku węgla poprzez rozważenie wariantów dotyczących między innymi okien, izolacji, 
wyposażenia wewnętrznego, wykończeń oraz urządzeń wykorzystujących energię 
odnawialną. 

Makrocel nr 2: 
Cykle życia 
materiałów 
zasobooszczędne 
i o obiegu 
zamkniętym 

Przebudowa budynków, przestrzeni i instalacji wewnętrznych może stworzyć możliwości:  

 usunięcia wszelkich niedociągnięć w zaspokajaniu obecnych i przyszłych potrzeb 
użytkowników, takich jak potrzeba bardziej elastycznego podziału powierzchni, lepszej 
dostępności, przestrzeni wspólnych i telepracy;  

 bardziej przystępnych cen eksploatacji nieruchomości, obecnie i w przyszłości. 

Makrocel nr 3: 
Efektywne 
korzystanie 
z zasobów 
wodnych 

Modernizacja i wymiana wyposażenia i instalacji sanitarnych, a także nowa architektura krajobrazu 
na zewnątrz, często stwarzają możliwości: 

 wskazania wodooszczędnych kranów, natrysków i wanien; 

 wprowadzenia systemów oszczędzania wody wykorzystujących ścieki bytowe i wody 
opadowe; 

 wprowadzenia wodomierzy i systemów monitorowania wody; 

 zaprojektowania nowych wodooszczędnych systemów nawadniających i dokonania wyboru 
roślin odpornych na suszę. 

Makrocel nr 4: 
Zdrowe i wygodne 
pomieszczenia 

Niektóre główne czynniki, które mogą mieć wpływ na zdrowie w pomieszczeniach – wentylacja, 
zanieczyszczenia wewnątrz budynków, światło dzienne i hałas – nabrały nowego znaczenia 
w świecie po pandemii COVID-19, w którym pojawiła się nowa, zwiększona wrażliwość na kwestie 
zdrowia i higieny. Przebudowa przestrzeni wewnętrznych może umożliwić udoskonalenia i zmiany 
w zakresie rozkładu wewnętrznego i instalacji – poprzez wprowadzenie na przykład:  

 światła dziennego;  

 naturalnej wentylacji poprzecznej; oraz  

 nowej instalacji wentylacji mechanicznej ze źródłem punktowym.   

Makrocel nr 5: 
Przystosowywanie 
się do zmiany 
klimatu 
i odporność na tę 
zmianę 

Odporność istniejącego budynku na zmiany środowiskowe zależy częściowo od oryginalnej 
charakterystyki konstrukcyjnej, lecz mogą też istnieć możliwości udoskonalenia:  

 rozkładu wewnętrznego;  

 dróg wentylacyjnych;  

 efektywności przegrody zewnętrznej budynku; oraz  
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 systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.  

Na budynku i w jego otoczeniu można wprowadzić rozwiązania oparte na zasobach przyrody 
(zielona infrastruktura). 

Makrocel nr 6: 
Zoptymalizowane 
koszty i wartość 
w całym cyklu 
życia 

Wspierając dialog między zespołami projektowymi, klientami i rzeczoznawcami, można lepiej 
uwzględnić długoterminową wartość cech zrównoważonego charakteru w wycenach rynkowych 
nieruchomości.  

Zdolność odpowiednio zaprojektowanych, zdrowych i zrównoważonych budynków do 
utrzymywania i tworzenia wartości – czy to poprzez minimalizowanie kosztów pośrednich, 
tworzenie atrakcyjnych nieruchomości, czy też minimalizowanie przyszłego ryzyka – staje się 
w coraz większym stopniu czynnikiem różnicującym nieruchomości na rynku.   
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4.4. Podejście oparte na zrównoważonym charakterze budynku 4: jak zrównoważony charakter może 
przyczynić się do zwiększenia wartości rynkowej nieruchomości 

W ramach systemu Level(s) dąży się do zapewnienia, aby wartość bardziej zrównoważonych budynków została 
uwzględniona w wycenie ekonomicznej budynku i znalazła w niej odzwierciedlenie. Ma to na celu zapewnienie, aby 

przewidywana długoterminowa poprawa efektywności bardziej zrównoważonych budynków doprowadziła do 
zmniejszenia kosztów całego cyklu życia i w pozytywny sposób wpłynęła na wartość rynkową, warunki udzielania 

kredytów i wynajem. 

System Level(s) nie tylko dostarcza narzędzi do ustalania priorytetów i pomiaru efektywności, ale również zachęca 
specjalistów budowlanych do rozważenia, w jaki sposób zrównoważony budynek może mieć pozytywny wpływ na 

wycenę rynkową i zmniejszyć narażenie na przyszłe ryzyko. 

 

W przypadku wielu specjalistów budowlanych główny kontakt ze światem wyceny nieruchomości będzie mieć 
miejsce za pośrednictwem klienta, który prawdopodobnie poinformuje ich, jakie są główne czynniki warunkujące 
wartość przedsięwzięcia. Z zewnątrz metody stosowane na potrzeby wyceny rynkowej mogą wydawać się „czarną 
skrzynką”, której zawartość zna tylko klient, jego doradcy ds. rynku nieruchomości i specjaliści ds. wyceny. 

Dlatego ważne jest, aby członkowie zespołów projektowych rozumieli, w jaki sposób zrównoważony charakter może 
zostać uwzględniony w niektórych głównych standardach wyceny stosowanych w UE. Warto wspomnieć, że trzy 
najważniejsze podmioty publikujące standardy wyceny – Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), 
Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) oraz Rada Międzynarodowych Standardów 
Wyceny (IVSC) – włączyły już zrównoważony charakter do swoich standardów wyceny i kryteriów dotyczących 
ratingu ryzyka. Oznacza to, że co do zasady zrównoważony charakter powinien być brany pod uwagę już w procesie.  

W praktyce w przypadku większości przedsięwzięć punktem wyjścia dla rozważań nad aspektami zrównoważonego 
charakteru będzie charakterystyka energetyczna budynku, która wynika z wymogów regulacyjnych zobowiązujących 
do przedstawienia informacji w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Na Figure 5 pokazano, w jaki 
sposób może stanowić to punkt wyjścia dla dialogu na temat szeregu cech zrównoważonego charakteru, które mogą 
mieć również skutki ekonomiczne, w tym potencjalnie dla wartości rynkowej budynku.  

 
Wykres 5. Wnętrze „czarnej skrzynki” wyceny wartości rynkowej. Na podstawie Lutzkendorfa i Lorenza (2005)5 

                                                           
5 T. Lutzkendorf, D. Lorenz, „Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment” 
[Zrównoważone inwestycje w nieruchomości. Wycena zrównoważonych budynków w drodze oceny charakterystyki nieruchomości] Building 
Research & Information, 33(3), 2005, s. 212–234. 
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Jak można stosować system Level(s) do wyceny nieruchomości? 

Standardy wyceny nieruchomości i oceny ryzyka mają znaczny potencjał, aby uchwycić korzyści płynące z bardziej 
zrównoważonych budynków i wspierać długoterminowe decyzje inwestycyjne. Wskaźnik 6.2 systemu Level(s) 
umożliwia użytkownikom zgłaszanie potencjału uzyskania lepszej efektywności w ramach wspólnego systemu 
Level(s), która mógłby mieć wpływ ekonomiczny w trzech kluczowych obszarach, jakimi są:  

1. ograniczenie kosztów pośrednich (dzięki ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych do minimum), 

2. wzrost przychodów i stabilniejsze inwestycje (dzięki zwiększeniu atrakcyjności nieruchomości), 

3. ograniczone ryzyko (dzięki przewidywaniu potencjalnego przyszłego narażenia). 

W Table 6 w odniesieniu do każdego wskaźnika wspólnego systemu Level(s) określono miejsca, w których większa 
efektywność może mieć potencjalny wpływ na wszystkie te trzy obszary lub tylko niektóre z nich. Dzięki temu 
użytkownicy systemu Level(s) będą lepiej poinformowani w momencie angażowania specjalistów ds. wyceny, 
w szczególności jeżeli chodzi o zrozumienie, w jaki sposób decyzje projektowe przyczyniające się do zwiększenia 
zrównoważonego charakteru mogą tworzyć wartość. 

Tabela 6. Potencjalny wpływ poszczególnych wskaźników systemu Level(s) na wycenę wartości lub rating ryzyka 

Główne wskaźniki systemu Level(s) 

Potencjalny wpływ na przyszłe przychody i ekspozycję na ryzyko 

1. Wyższe 
przychody ze 

względu na uznanie 
na rynku i popyt 

2. Niższe koszty 
operacyjne i koszty 

utrzymania 

3. Przyszła 
ekspozycja na ryzyko 

zwiększonych 
kosztów pośrednich 

lub utraty dochodów 

1.1. Zużycie energii na etapie użytkowania    

1.2. Współczynnik ocieplenia globalnego 
w cyklu życia    

2.1. Przedmiar robót, materiałów i okresów 
użytkowania    

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 zdolność do 
recyklingu 

   

3.1. Zużycie wody na etapie użytkowania    

Pełna ocena cyklu życia (LCA)    
4.1. Jakość powietrza wewnątrz budynku    

4.2. Czas poza zakresem komfortu cieplnego    

4.3. Komfort związany z oświetleniem 
i widocznością;    

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 systemy odwadniania    
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6.1. Koszty całego cyklu życia:    
6.2. Czynniki tworzenia wartości i czynniki 
ryzyka     
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