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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 wewnątrz 

budynku; 

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

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

wkładu w osiąganie poszczególnych makrocelów. 

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

użytkowników od początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków 

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

metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu życia (ang. life cycle cost 

assessment, LCCA). 
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Struktura dokumentacji dotyczącej systemu Level(s) 

 

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

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

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

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

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

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

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

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

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

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

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

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

Termin Definicja 

Zanieczyszczenia 
pochodzące od ludzi 

Różnorodne zanieczyszczenia powstające podczas procesów metabolicznych zachodzących w 
organizmie człowieka1. Zanieczyszczenia te obejmują zazwyczaj CO2, amoniak, węglowodory, 
alkohole, ketony, aldehydy, a wzrost ich stężenia wiąże się z obniżeniem postrzeganej jakości 
powietrza wewnątrz budynku. Jako „wskaźnik” zanieczyszczeń pochodzących od ludzi będzie 
zazwyczaj używany CO2. 

Projektowy 
współczynnik 
natężenia 
przepływu 
wentylowanego 
powietrza 

Zgodnie z normą EN 16798-1 jest to współczynnik wentylacji, jaki system wentylacyjny jest w 
stanie zapewnić w warunkach projektowych (obejmujących impuls, pogodę i obciążenia). 

Najniższe badane 
stężenie (LCI) 

Zgodnie z normą EN 16516 LCI jest to najniższe badane stężenie (ang. Lowest Concentration of 
Interest) stanowiące wartość specyficzną dla danej substancji, podawane w kategoriach 
stężenia masowego w powietrzu w pomieszczeniu referencyjnym w celu oceny poziomów 
emisji z wyrobów budowlanych pod kątem wpływu na zdrowie. 

Cząstki stałe PM2,5 
lub cząstki stałe 
PM10 

Zgodnie z normą EN 16890-1 – cząstki stałe przechodzące przez otwór sortujący według 
wielkości, przy 50% granicy sprawności dla średnicy aerodynamicznej równej 10 lub 2,5 µm. 

Wentylacja 
mechaniczna 

Zgodnie z normą EN 16798-1 jest to system wentylacyjny, w którym powietrze jest dostarczane 
do budynków lub odprowadzane z nich, lub dostarczane i odprowadzane przez wentylator za 
pomocą końcowych urządzeń wentylacyjnych, kanałów i urządzeń dachowych/ściennych.  

Wentylacja 
naturalna 

Zgodnie z normą EN 16798-1 jest to wentylacja zapewniona przez wpływ temperatury, wiatru 
lub dyfuzji za pośrednictwem drzwi, okien lub innych urządzeń celowo umieszczonych w 
budynku, przeznaczonych do wentylacji. Wentylacją naturalną można sterować ręcznie lub 
automatycznie. 

Wartość R 

Zgodnie z normą EN 16516 wartość R jest sumą wszystkich wartości Ri uzyskanych podczas 
danego badania. Wartość Ri jest stosunkiem Ci / LCIi, gdzie Ci jest stężeniem masowym w 
powietrzu w pomieszczeniu referencyjnym, a LCIi jest wartością najniższego badanego stężenia 
związku i. 

Całkowita zawartość 
lotnych związków 
organicznych 
(całkowite LZO) 

Zgodnie z normą EN 16516 całkowite LZO są sumą stężeń zidentyfikowanych lub 
niezidentyfikowanych lotnych związków organicznych określonych w pkt 3.1.3.11 (normy EN 
16516) obliczoną przez zsumowanie stężeń każdego pojedynczego związku (docelowego i 
niedocelowego, zidentyfikowanego i niezidentyfikowanego) w pomieszczeniu referencyjnym, 
eluującego między n-heksanem i n-heksadekanem, włącznie z zastosowaniem określonej 
kolumny, i obliczane z zastosowaniem współczynnika odpowiedzi TIC dla toluenu po odjęciu 
wartości zerowych i po wyłączeniu związków, których stężenie w powietrzu w pomieszczeniu 
referencyjnym obliczono na poziomie poniżej 5 μg/m3 z zastosowaniem współczynnika 
odpowiedzi TIC dla toluenu; ponadto uwzględnia się wszystkie związki wymienione w 
załączniku G (do normy EN 16516), nawet jeżeli w określonych warunkach badania ulegają one 
elucji po n-heksadekanie lub przed n-heksanem. 

Wentylacja 
Zgodnie z normą EN 16798-1 wentylacja to proces dostarczania powietrza z zewnątrz do 
pomieszczenia lub budynku w sposób naturalny lub mechaniczny. 

Współczynnik 
wentylacji 

Zgodnie z normą EN 16798-1 współczynnik wentylacji to skala przepływu powietrza z zewnątrz 
do danego pomieszczenia lub budynku za pośrednictwem systemu wentylacyjnego lub 
urządzenia wentylacyjnego. 

System 
wentylacyjny 

Zgodnie z normą EN 16798-1 system wentylacyjny jest połączeniem urządzeń lub elementów 
budynku zaprojektowanych w celu dostarczania powietrza z zewnątrz do pomieszczeń lub 
wyprowadzania zanieczyszczonego powietrza z budynku. Taki system może być mechaniczny 
(np. wykorzystywać kombinację centrali wentylacyjnej, kanałów i terminali), naturalny (np. 

                                                           
1 Zhang X., Wargocki P., Lian Z., Xie J., Liu J., 2017 r. Responses to human bioeffluents at levels recommended by ventilation standards. 
Procedia Engineering, 205, s. 609–614. 
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osiągając przepływ powietrza dzięki różnicom temperatur i wiatrowi przez kratki wentylacyjne 
w elewacji) lub może stanowić hybrydowe połączenie aspektów mechanicznych i naturalnych. 
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Briefing wprowadzający 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Czyste powietrze w pomieszczeniach ma bardzo istotny wpływ na zdrowie człowieka. Wielu Europejczyków 
spędza ponad 90% czasu wewnątrz budynków2, a większość z >10 000 litrów powietrza, którym oddychają 
każdego dnia, stanowi powietrze w pomieszczeniach. Czas spędzony w pomieszczeniach może w przyszłości 
jeszcze bardziej się wydłużyć ze względu na udogodnienia lub konieczność dokonywania zakupów przez internet 
i pracy w domu, które ograniczają potrzebę przemieszczania się.  

Wpływ jakości powietrza wewnątrz budynku (IAQ) na zdrowie człowieka zależy od wielu zmiennych, ale jest 
ściśle związany z poziomami zanieczyszczenia (np. pyłu, lotnych związków organicznych (LZO) itp.) i warunkami 
powietrza (np. CO2 i wilgotnością). W związku z tym wskaźnik ten jest ukierunkowany na podejście mające na 
celu zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz budynku poprzez uwzględnienie szeregu aspektów 
efektywności, a mianowicie: 

 strategii dotyczącej wentylacji w celu kontroli wymiany powietrza, CO2 i wilgotności; 

 kontroli źródeł zanieczyszczeń z materiałów wyposażenia; 

 specyfikacji filtrów do wlotów powietrza z zewnątrz; 

 oceny ryzyka w odniesieniu do radonu i pleśni; 

 monitorowania in situ wydajności systemu wentylacyjnego i poziomów zanieczyszczenia; 

 badań warunków w pomieszczeniach prowadzonych przez użytkowników. 

Głównym celem strategii dotyczącej wentylacji jest zapewnienie użytkownikom zdrowego dopływu powietrza. 
Wiąże się do z odfiltrowaniem szkodliwych zanieczyszczeń, które mogłyby dostać się do pomieszczeń przez wloty 
powietrza z zewnątrz. Wymaga to również zapewnienia minimalnej wymiany powietrza, aby zapobiec 
osiągnięciu nieprzyjemnych lub szkodliwych poziomów CO2, wilgotności i zanieczyszczeń wywołanych 
materiałami lub czynnościami wykonywanymi w pomieszczeniach. Jednocześnie ważne jest również 
skoncentrowanie się na wyborze materiałów i wykończeń w celu zminimalizowania lub uniknięcia od początku 
szkodliwych emisji do powietrza wewnątrz budynku. 

Poziom wilgotności względnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na komfort użytkownika. Zbyt duża 
wilgotność powietrza (> 90%) powoduje zwiększenie intensywności wysokich lub niskich temperatur, natomiast 
zbyt niska wilgotność (< 20%) może powodować podrażnienie oczu, nosa i gardła. Zła kontrola wilgotności 
powietrza z zewnątrz lub z obszaru kuchni i łazienki może przyczynić się do stworzenia idealnych warunków do 
rozwoju pleśni, co z kolei może wywołać problemy zdrowotne związane z układem oddechowym lub alergiami.  
Według badań dotyczących domów około 17% populacji UE (około 80 mln ludzi) mieszka w domach, w których 
wilgoć i związany z nią rozwój pleśni może mieć wpływ na zdrowie3. 

Wybór materiałów do renowacji i wyposażenia również może mieć istotny wpływ na jakość powietrza wewnątrz 
budynku. Jeżeli celem renowacji jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku, zwykle skutkuje to 
powstaniem bardziej szczelnych pomieszczeń mieszkalnych. Szczelniejsze przestrzenie oznaczają, że prawidłowy 
projekt i działanie systemu wentylacyjnego stają się coraz ważniejsze dla osiągnięcia odpowiedniej jakości 
powietrza wewnątrz budynku. Dobry projekt dotyczący jakości powietrza wewnątrz budynku ma fundamentalne 
znaczenie, ale rzeczywisty stopień wykorzystania i działania również mają znaczący wpływ i mogą odbiegać od 
założeń projektowych. W związku z tym monitorowanie in situ i badania wśród użytkowników, które można 
przeprowadzić dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, są również ważne. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

W ramach wskaźnika 4.1 można dokonać pomiaru szeregu parametrów, które można ogólnie podzielić na „stan 
jakości powietrza” i „docelowe zanieczyszczenia”. 

Tabela 1. Parametry uwzględnione w ramach wskaźnika 4.1. 

                                                           
2 WHO, 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (2014 r.), Combined or Multiple Exposure to Health Stressors in Indoor Built Environments. 
3 Grun G., Urlaub S., Foldbjerg P., Towards an identification of European indoor environments’ impact on health and performance – Mould 
and dampness. Frauhofer-Institut fur Bauphysik IBP. 
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4.1.1 Stan jakości powietrza 
wewnątrz budynku 

4.1.2 Docelowe zanieczyszczenia 

pochodzące głównie ze źródeł 
znajdujących się wewnątrz 

budynku4 

pochodzące głównie ze źródeł 
znajdujących się na zewnątrz 

budynku 

Parametr Jednostka Parametr Jednostka Parametr Jednostka 

Współczynnik 
wentylacji (przepływ 

powietrza) 
l/s/m2 Ogółem LZO µg/m3 Benzen µg/m3 

CO2 ppm 

LZO rakotwórcze, 
mutagenne lub 

działające 
szkodliwie na 
rozrodczość* 

µg/m3 Radon Bq/m3 

Wilgotność względna % Wartość R 
Stosunek 
dziesiętny 

Cząstki stałe < 2,5 
μm 

µg/m3 

Badanie wśród 
użytkowników 

Nie 
określono 

Formaldehyd µg/m3 Cząstki stałe < 10 μm µg/m3 

* LZO sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/20085.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Poziom Działania związane ze wskaźnikiem 4.1 

1. Projekt koncepcyjny 

 Zaprojektowanie przegród zewnętrznych i systemów wentylacyjnych, aby osiągnąć 
docelowe współczynniki wentylacji  

 Kontrola potencjalnych źródeł wilgoci w oparciu o projekt wentylacji 

 Inspekcja nieruchomości, które mają zostać odnowione, aby wykryć problemy 
związane z wilgocią i pleśnią 

 Rozwiązania projektowe dotyczące zidentyfikowanych obszarów w odnowionych 
nieruchomościach, w których występują mostki termiczne i zniszczenia 
spowodowane wilgocią 

 Kontrola źródeł pochodzenia docelowych zanieczyszczeń poprzez wybór 
wyrobów/materiałów budowlanych według zbadanych, wydzielanych przez nie 
emisji. 

2. Szczegółowy projekt i 
budowa (w oparciu o 
rysunki powykonawcze) 

 Weryfikacja, czy istniejące i zainstalowane przegrody zewnętrzne oraz instalacje 
wewnętrzne odpowiadają tym, które zostały zaprojektowane. 

3. Efektywność 
powykonawcza  

 Pomiar in situ stężenia docelowych zanieczyszczeń wewnątrz budynku po 
zakończeniu budowy i przekazaniu budynku, ale przed rozpoczęciem użytkowania. 

 Badanie efektywności funkcjonalnej filtrów systemu wentylacyjnego oraz ich 
przydatności z punktu widzenia lokalizacji budynku. 

3. Efektywność 
użytkowa (badanie po 
wprowadzeniu się 
użytkowników i 
wyposażeniu wnętrz) 

 Pomiar in situ stężenia docelowych zanieczyszczeń wewnątrz budynku podczas 
użytkowania.  

 Pomiar in situ poziomu CO2 oraz poziomów wilgotności względnej. 

Jednostka miary 

                                                           
4 Na przykład farby i lakiery, tekstylia, drewniane pokrycia podłogowe, spoiwa, szczeliwa i płyty drewnopochodne wykorzystywane w 
materiałach wyposażenia. 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006. 
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Istnieje szereg jednostek miary, które mogą być stosowane w zależności od danego parametru jakości powietrza 
wewnątrz budynku. Główne jednostki miary znajdują się w sekcji „Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika?” . 
Dodatkowo współczynnik wentylacji można również wyrazić w przeliczeniu na osobę, co ma znaczenie przy 
planowaniu okresowo wysokiego stopnia wykorzystania. 

Granice systemu  

W odniesieniu do zużycia energii przez każdy system wentylacji mechanicznej wskaźnik dotyczy etapu B6 
(operacyjne zużycie energii) cyklu życia budynku, zgodnie z normą EN 15978. Granicą wskaźnika jest 
klimatyzowana powierzchnia użytkowa oraz powiązany z nią stan jakości powietrza wewnątrz budynku, który 
odczuwają użytkownicy budynku podczas normalnej działalności w tych strefach budynku.  

Zakres 

Minimalny zakres monitorowania jakości powietrza wewnątrz budynku określa się zgodnie z parametrami 
wymienionymi powyżej w sekcji „Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika?” . Jeżeli chodzi o ograniczenie emisji 
LZO u źródła, użytkownicy powinni skoncentrować swoje starania na następujących wyrobach i materiałach 
budowlanych: 

 płytkach sufitowych; 

 farbach i lakierach, w tym stosowanych do malowania schodów, drzwi i okien; 

 pokryciach ściennych i podłogowych wykonanych z materiałów włókienniczych; 

 pokryciach podłogowych z laminatów i powłok elastycznych; 

 drewnianych pokryciach podłogowych; 

 niezbędnych klejach i środkach uszczelniających. 

Zakres obejmuje również produkty izolacji wewnętrznej oraz wszelkie specjalne środki wewnętrznej obróbki 
powierzchniowej (np. izolacyjne warstwy przeciwwilgociowe). 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Każdemu z wymienionych powyżej parametrów odnoszących się do jakości powietrza wewnątrz budynku 
odpowiada konkretna metoda obliczeniowa i normy referencyjne. Nie zaleca się dokonywania odrębnego 
pomiaru w odniesieniu do jednego aspektu ze względu na współzależność między wydajnością wentylacji i 
wskaźnikami emisji pochodzących z materiałów budowlanych/działalności budowlanej a wszelkimi parametrami 
mierzonymi w celu oceny jakości powietrza wewnątrz budynku.  

 Specyfikacje dotyczące systemów wentylacji oraz docelowych poziomów CO2 i wilgotności względnej 

muszą być zgodne z normami EN 15251 i EN 16798.  

 Główną normą dotyczącą przeprowadzania symulacji wentylacji budynku jest EN 16798-7.  

 Wybór specyfikacji filtrów do wlotów powietrza (w oparciu o jakość powietrza na zewnątrz i docelową 

jakość powietrza wewnątrz budynku) powinien być zgodny z normą EN 13779.  

 Jeżeli chodzi o wyroby/materiały budowlane jako potencjalne źródła zanieczyszczenia powietrza 

wewnątrz budynku (tj. LZO), główną normą dotyczącą zgłaszania danych o emisjach jest norma EN 

16516.  

 W razie potrzeby odpowiedni eksperci muszą przeprowadzić oceny ryzyka dotyczące pleśni i radonu.  

Można stosować znormalizowane półilościowe metody oceny ryzyka. 

 Główne normy referencyjne dotyczące badań środowiska wewnątrz budynku po rozpoczęciu jego 

użytkowania oraz postrzegania przez użytkowników komfortu i dobrostanu to normy ISO 10551 i ISO 

28802. 
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Poziom 1 koncentruje się na uświadomieniu użytkownikowi trzech bardzo istotnych aspektów projektu, 
które stanowią główne czynniki mające wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynku i przyczyniają się 
do optymalizacji strategii dotyczącej wentylacji dla budynku. Użytkownicy powinni krótko opisać, jak te 
aspekty poziomu 1 zostały uwzględnione (lub nie) podczas dyskusji i podejmowania decyzji na etapie 
projektu koncepcyjnego w tabeli podsumowującej w L1.5.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 20). 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji jakości powietrza wewnątrz budynku i 

wentylacji w punkcie L1.4 oraz z opisami podstawowymi zawartymi w wytycznych 

technicznych dla poziomu 1.  

2. W ramach zespołu projektowego należy dokonać przeglądu i określić, w jaki sposób koncepcje 

projektu dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku i wentylacji mogą być wprowadzone 

do procesu projektowania.  

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje projektu 

dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku i wentylacji, wykorzystując format 

sprawozdawczości L1.  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie projektu koncepcyjnego (poziom 1) głównymi podmiotami są: architekt koncepcyjny, 
potencjalny właściciel budynku lub inwestor oraz – w przypadku budynków biurowych – ewentualnie 
również przedstawiciele pracowników, którzy będą użytkować budynek.  

Strategia dotycząca wentylacji i koncepcje dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku mogą 
przekładać się na szczegółowe projekty dotyczące poziomu 2, jeżeli zaangażowani zostaną 
profesjonaliści, tacy jak inżynierowie instalacji wewnętrznych i konsultanci ds. wentylacji. Za 
prawidłowy montaż systemu wentylacyjnego, filtrów wlotowych i materiałów, które mogą przyczynić 
się do uwalniania zanieczyszczeń wewnątrz budynku, odpowiada wykonawca, który powinien 
dowiedzieć się od projektantów, czy zachowano zgodność ze specyfikacjami projektowymi.  

Monitorowanie po zakończeniu prac i po rozpoczęciu użytkowania będzie wymagało badań in situ (lub 
pobierania próbek, a następnie przeprowadzenia badań laboratoryjnych) przez przeszkolonych 
specjalistów lub personel wewnętrzny. W badania po rozpoczęciu użytkowania mogą być potencjalnie 
zaangażowani wszyscy użytkownicy budynku. Za prawidłową konserwację systemu wentylacyjnego jest 
ostatecznie odpowiedzialny właściciel budynku. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze zidentyfikowano następujące koncepcje projektu dotyczące jakości powietrza wewnątrz 
budynku.  

Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

1. Należy rozważyć sposób 
użytkowania budynku i 
poziom oczekiwań 
przyszłych użytkowników.  

Należy rozważyć przewidywane wzorce użytkowania budynku w celu określenia 
stopnia zróżnicowania potrzeb w zakresie wentylacji w ciągu dnia lub tygodnia.  

Zgodnie z systemem kategorii określonym w normie EN 16798-1 istnieją cztery 
poziomy oczekiwań w odniesieniu do jakości środowiska wewnątrz budynku (I, 
II, III i IV, przy czym kategoria I oznacza najwyższe oczekiwania, a kategoria IV – 
najniższe). Wyższe oczekiwania przekładają się na skuteczniejszą kontrolę 
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

jakości powietrza wewnątrz budynku i niższe poziomy zanieczyszczeń, ale także 
na ogólnie wyższe zużycie energii.  

2. Podstawowa wiedza o 
głównych 
zanieczyszczeniach 
powietrza wewnątrz 
budynku, ich źródłach i 
sposobach ich 
minimalizowania. 

Należy starać się zminimalizować wytwarzanie zanieczyszczeń powietrza 
wewnątrz budynku (np. odgazowanie LZO z materiałów wyposażenia lub 
izolatorów) za sprawą wyboru materiałów niskoemisyjnych. 

Należy ocenić jakość powietrza wewnątrz budynku i ewentualny wlot cząstek 
stałych i zanieczyszczeń gazowych do systemu wentylacyjnego.  

Należy starannie zaplanować przedsięwzięcie budowlane w celu rozwiązania 
wszelkich zidentyfikowanych problemów związanych z jakością powietrza w 
przypadku przedsięwzięcia w zakresie renowacji. Podczas budowy należy 
kontrolować proces wnikania wilgoci do przegród zewnętrznych oraz 
przewidzieć okres wysychania.  

3. Preferowana strategia 
dotycząca wentylacji (w 
kontekście planowanego 
wykorzystania różnych stref 
budynku). 

Należy rozważyć, czy system naturalnej, mechanicznej lub hybrydowej 
wentylacji jest niezbędny do spełnienia potrzeb w zakresie jakości powietrza 
wewnątrz budynku, biorąc pod uwagę przewidywane wzorce użytkowania i 
zagęszczenie w różnych częściach budynku. Wybory te będą miały również 
wpływ na strategię w zakresie ogrzewania i chłodzenia związaną ze wskaźnikiem 
4.2. Należy rozważyć sposób kontroli w przypadku gdy system wentylacyjny jest 
włączony i wyłączony, a kiedy jest włączony – % maksymalnej wydajności 
podczas kontroli. 

4. Lokalne strategie 
dotyczące wentylacji w celu 
kontroli źródeł punktowych 
w częściach budynku. 

Należy rozważyć konkretne obszary, w których jakość powietrza wewnątrz 
budynku może być najbardziej zagrożona (np. strefy gotowania, łazienki, 
palarnie, sale konferencyjne o niskim pułapie sufitu o sporadycznie dużym 
zagęszczeniu osób, pomieszczenia do drukowania itp.), oraz czy pożądane 
byłoby uruchomienie w określonym czasie oddzielnego wyciągu o wysokim 
współczynniku wentylacji dla danego miejsca. 

Należy określić cel stosowania oddzielnych (i wyższych) współczynników 
wentylacji (np. aby ograniczyć wzrost stężenia CO2, zminimalizować ryzyko 
rozwoju pleśni lub zminimalizować negatywne odczucia użytkownika). 

5. Znaczenie monitorowania 
in situ  

Czy strategia dotycząca wentylacji będzie powiązana z rzeczywistym 
monitorowaniem jakości powietrza wewnątrz budynku i współczynnika 
wentylacji? Na przykład z monitorowaniem w czasie rzeczywistym przepływu w 
kanałach, CO2 lub wilgotności względnej w pomieszczeniach biurowych?  

Czy będzie prowadzone okresowe monitorowanie LZO i emisji cząstek stałych? 
Jeżeli tak, należy rozważyć najbardziej reprezentatywne lokalizacje do 
zainstalowania czujników / dokonania pomiarów.  

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Koncepcja 
projektu dotycząca 
jakości powietrza 

wewnątrz 
budynku 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do projektu budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Należy rozważyć 
sposób użytkowania 
budynku i poziom 
oczekiwań 
użytkowników  

Tak 

Biuro będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 
08:00–20:00 (przewidywane godziny szczytu: 10:00–13:00 i 
14:00–17:00). Pracownicy mogą uzyskać dostęp do biura poza 
tymi godzinami i podczas weekendów lub świąt państwowych za 
zgodą kierownictwa. 

W godzinach szczytu zagęszczenie użytkowników budynku będzie 
wynosić około 10–15 m2/osobę. 

Zakłada się średni oczekiwany poziom jakości środowiska 
wewnątrz budynku (kategoria II zgodnie z normą EN 16798-1).  
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Koncepcja 
projektu dotycząca 
jakości powietrza 

wewnątrz 
budynku 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do projektu budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

2. Kontrola źródeł 
zanieczyszczeń i 
związane z tym 
kwestie. 

Tak 

Wytwarzanie zanieczyszczeń powietrza wewnątrz budynków (np. 
odgazowanie LZO z materiałów wyposażenia lub izolatorów) 
zostanie zminimalizowane w drodze wyboru materiałów 
niskoemisyjnych. 

Wlot zanieczyszczeń powietrza z zewnątrz (np. drobnego pyłu i 
benzenu) zostanie zminimalizowany dzięki umieszczeniu wlotów 
na poziomie podłoża po stronie budynku, która wychodzi na 
parking, a nie na główną drogę, oraz dzięki osłonięciu wlotów 
powietrza na poziomie podłoża rzędem gęsto posadzonych jodeł. 

System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) zapewni 
osuszanie, więc ocena ryzyka dotycząca pleśni nie jest konieczna. 
Budynek nie znajduje się w obszarze narażonym na działanie 
radonu, ale na podziemnym parkingu należy zastosować 
elementy pasywnej wentylacji. 

3. Preferowana 
strategia dotycząca 
wentylacji w 
kontekście 
pożądanych 
współczynników 
wentylacji w różnych 
strefach budynku. 

Tak 

Przewiduje się zastosowanie systemu wentylacji hybrydowej, w 
którym wentylacja naturalna zapewnia wystarczającą wymianę 
powietrza w odniesieniu do emisji pochodzących z elementów 
budynku i od użytkowników w okresach niskiego stopnia 
użytkowania, a wentylację mechaniczną można stosować w 
okresach normalnego i wysokiego stopnia użytkowania budynku 
w celu zarządzania emisją CO2 i wilgotnością względną w 
dopuszczalnych granicach. 

Wyższe współczynniki wentylacji dla danego miejsca przewiduje 
się w obszarach łazienek i przebieralni. 

W przypadku sal konferencyjnych mechaniczna część systemu 
wentylacyjnego zostanie zaprogramowana w taki sposób, aby 
uruchamiała się godzinę przed planowanym czasem użytkowania 
budynku i wyłączała się godzinę po upływie czasu użytkowania w 
celu zapewnienia marginesu bezpieczeństwa zapobiegającego 
gromadzeniu się LZO pochodzących z materiałów 
wyposażenia/wyposażenia oraz utrzymywaniu się zanieczyszczeń 
pochodzących od ludzi w powietrzu wewnątrz budynku. 

4. System kontroli 
Prawdopodobnie 
tak. 

System zarządzania energią w budynku zostanie zainstalowany w 
odniesieniu do urządzeń HVAC, co umożliwi kontrolę 
temperatury w poszczególnych strefach budynku za pomocą 
interfejsu komputera, do którego mają dostęp użytkownicy. W 
miarę możliwości współczynnik wentylacji poszczególnych biur 
będzie również regulowany za pośrednictwem tego samego 
interfejsu w ustalonych zakresach i zgodnie z preferencjami 
użytkownika. W przeciwnym razie stosowany będzie system 
sterowany zegarem. 

5. Monitorowanie in 
situ 

Tak 

Poziom CO2 będzie monitorowany w głównych salach 
konferencyjnych, a wysokie wartości będą automatycznie 
powodować wzrost współczynnika wentylacji. Pobieranie próbek 
zanieczyszczeń powietrza wewnątrz budynku będzie zlecane raz 
w roku w okresach najwyższego stopnia użytkowania budynku w 
sezonie zimowym. 
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Instrukcje dotyczące poziomu 2 

L2.1. Przeznaczenie poziomu 2 

W oparciu o poziom 1, poziom 2 przeznaczony jest dla użytkowników, którzy pracują nad szczegółowym 
projektem systemu wentylacyjnego, specyfikacją materiałów wyposażenia wnętrz oraz, w przypadku 
ważniejszych renowacji, projektem izolacji i innymi ulepszeniami projektowymi w celu zapewnienia 
szczelności powietrznej i integralności przegród zewnętrznych.  

Poziom ten będzie wpływał na decyzje w zakresie podejścia metodycznego stosowanego do ilościowego 
określenia współczynników wentylacji potrzebnych w różnych strefach budynku. Jednocześnie w 
projekcie należy uwzględnić ewentualny wpływ na jakość powietrza z zewnątrz (np. bliskość dróg, 
natężenie ruchu itp.) i na jakość powietrza wewnątrz budynku (np. emisje pochodzące z materiałów, 
zanieczyszczenia pochodzące od ludzi, źródła punktowe wilgoci itp.).  

Jest on również ukierunkowany na zapewnienie informacji na potrzeby specyfikacji systemów 
wentylacyjnych. Różnica w jakości między powietrzem z zewnątrz dostającym się do systemu a 
pożądaną jakością powietrza dostarczanego do wnętrza budynku będzie miała bezpośredni wpływ na 
specyfikację filtrów, co z kolei wpłynie na dobór wielkości systemu i jego charakterystykę energetyczną.  

L2.2. Szczegółowe instrukcje 

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 2 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 30). 

1. Należy zdecydować, którą z metod określonych w normie EN 16798-1 wybrać do ilościowego 
określenia potrzebnych współczynników wentylacji: metodę 1 – opartą na postrzeganej jakości 
powietrza; metodę 2 – opartą na dopuszczalnych wartościach stężenia gazu lub metodę 3 – 
opartą na wstępnie określonych wartościach natężenia przepływu wentylacji. 

2. Określenie planu użytkowania głównych wentylowanych stref budynku oraz określenie 
punktowych źródeł dużej wilgotności. 

3. Określenie specyfikacji materiałów izolujących i materiałów wyposażenia, przy uwzględnieniu 
oświadczeń producenta i etykiet produktów zawierających informacje na temat zbadanych 
emisji LZO i innych substancji niebezpiecznych.  

4. Określenie jakości powietrza zewnętrznego (ODA) dla lokalizacji budynku. 

5. Dokonanie obliczeń projektowych z uwzględnieniem kroków 1–4 w celu określenia docelowej 
jakości powietrza nawiewanego (SUP) w odniesieniu do każdej głównej strefy budynku. Należy 
również określić filtr(-y) systemu wentylacyjnego.  

6. Krok opcjonalny: Przeprowadzenie symulacji projektowych za pomocą dynamicznego 
oprogramowania i wykorzystanie ich do określenia docelowej jakości powietrza nawiewanego 
(SUP) w odniesieniu do każdej głównej strefy budynku.  

7. Przedsięwzięcia w zakresie renowacji: W stosownych przypadkach należy przeprowadzić ocenę 
ryzyka wystąpienia pleśni, koncentrując się na istniejących oznakach jej rozwoju lub 
uszkodzeniach materiału, a także na określeniu obszarów kondensacji powierzchniowej i 
międzywarstwowej oraz na potencjalnych przyczynach jej wystąpienia.  

8. Skompletowanie dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym jasnym określeniu wszystkich 
założeń dotyczących projektu wentylacji, zestawieniu specyfikacji urządzeń i źródeł danych 
dotyczących produktu opartych na badaniach. Jeżeli przeprowadzono ocenę ryzyka 
wystąpienia pleśni, należy również przedstawić jej wyniki. 

L2.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Potrzebne są przede wszystkim: 

 rysunki układu budynku i przewidywane sposoby użytkowania każdej strefy budynku; 

 plan użytkowania głównych stref budynku, które mają być wentylowane; 

 dostęp do serii norm EN 16798 i powiązanych norm; 
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 praktyczna znajomość procesu projektowania określonego w normie EN 16798; 

 dane dotyczące wydajności od dostawców filtrów systemu wentylacyjnego; 

 dane dotyczące badań w zakresie emisji pochodzących z produktów lub dane z systemów 
oznakowania emisji pochodzących z produktów. 

 Opcjonalnie: oprogramowanie obliczeniowe, w którego ramach można przeprowadzić 
symulację dynamiczną i które jest zgodne z krajową metodą obliczeniową dla odpowiedniego 
państwa członkowskiego lub z normą EN ISO 52000-1. 

Użytkownicy powinni postępować zgodnie z metodyką określoną w przywołanych normach i dostarczyć 
dokumentację projektową, w której jasno określono wszystkie założenia zastosowane w projekcie 
szczegółowym. W ten sposób wszelkie przyszłe problemy związane z wydajnością systemu 
wentylacyjnego mogą podlegać kontroli krzyżowej w celu sprawdzenia, czy problem wynika z założeń 
projektowych, które nie odpowiadają rzeczywistemu użytkowaniu, czy też z innych powodów.  

L2.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie projektu szczegółowego (poziom 2) głównymi podmiotami będą architekci, inżynierowie 
instalacji wewnętrznych oraz wyspecjalizowani konsultanci ds. systemów wentylacji, właściciel 
budynku/inwestor i główny wykonawca. Właściciel budynku/inwestor będzie musiał przedstawić 
założenia dotyczące planowanego stopnia wykorzystania różnych stref, docelowej kategorii jakości 
powietrza wewnątrz budynku oraz preferowanej metody obliczeniowej (o ile taka istnieje).  

Konsultanci będący inżynierami będą musieli dokonać odpowiednich obliczeń i przeprowadzić 
odpowiednie symulacje zgodnie z ustaloną metodą oraz będą musieli przedstawić wykonawcy 
wystarczającą ilość szczegółów do prawidłowej instalacji systemu. Architekt będzie odpowiedzialny za 
wybór materiałów wyposażenia, przy potencjalnym wsparciu ze strony konsultanta ds. ochrony 
środowiska, oraz za włączenie funkcji pasywnej wentylacji do projektu budynku. Organ ds. planowania 
będzie musiał sprawdzić, czy system wentylacyjny jest zgodny z wszelkimi odpowiednimi normami, 
dostarczyć informacje na temat ryzyka wystąpienia radonu wewnątrz budynku oraz informacji na temat 
odpowiedniej jakości powietrza na zewnątrz w otoczeniu budynku. 

Strategię dotyczącą wentylacji należy omówić z konsultantami/inżynierami/projektantami ds. 
systemów ciepłowniczych i chłodniczych, ponieważ te dwa systemy są od siebie zależne, szczególnie 
gdy są zintegrowane – np. gdy ciepło ma być odzyskiwane z powietrza wylotowego.  

L2.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Porównania szczegółowych projektów tego samego budynku można dokonać w kontekście ustalonej 
kategorii docelowej dotyczącej powietrza nawiewanego wewnątrz budynku (SUP), jakości powietrza 
zewnętrznego (ODA) i planu użytkowania. Na wyniki może wpływać zmiana układu budynku (np. 
mniej/więcej oddzielonych stref), specyfikacja niskoemisyjnych materiałów wyposażenia, specyfikacja 
bardziej energooszczędnych systemów wentylacyjnych lub zmiana względnego udziału wentylacji 
mechanicznej i naturalnej.  

L2.6. Dalsze działania  

Możliwa jest dynamiczna symulacja strategii dotyczącej wentylacji dzięki bardziej zaawansowanym 
pakietom oprogramowania. Na najbardziej zaawansowanym poziomie można dodatkowo stosować 
techniki obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), które są szczególnie cenne pod względem badania 
projektów pasywnej wentylacji. 

Aby zoptymalizować szacunki dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku, w tym potencjalny 
wpływ zanieczyszczeń wewnątrz budynku na zdrowie, można podjąć następujące działania: 

 sprawdzenie specyfikacji powykonawczych użytych wyrobów i materiałów budowlanych pod 
kątem wszelkich specyfikacji dotyczących materiałów o niskiej emisji LZO; 

 uzyskanie danych dotyczących emisji pochodzących z produktów, które oprócz całkowitej ilości 
LZO zawierają wartość całkowitej ilości LZO rakotwórczych, mutagennych lub działających 
szkodliwie na rozrodczość, w celu oddzielnego określenia substancji bardziej niebezpiecznych, 
które mogą być emitowane. 
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L2.7. Format zgłaszania wyników oceny  

Określony w projekcie stan jakości powietrza wewnątrz budynku (4.1.1) lub dane dotyczące emisji 
pochodzących z produktów (4.1.2) dla ogólnej specyfikacji materiałów wyposażenia są zgłaszane na 
poziomie budynku. Wszelkie znaczące zmiany w specyfikacji w częściach budynku mogą być 
dobrowolnie zgłaszane według strefy budynku lub według rodzaju domu/mieszkania. 

4.1.1 Stan jakości powietrza wewnątrz budynku 

W odniesieniu do projektu systemu wentylacyjnego sugeruje się poniższy format sprawozdawczości 
dotyczący stanu jakości powietrza wewnątrz budynku (dostępny jako formularz systemu Level(s) 
bazujący na arkuszu Excel). Część znajdująca się u góry dotyczy poziomu budynku i odnosi się do 
określonego systemu wentylacyjnego, a część znajdująca się na dole odnosi się do wszystkich 
określonych stref reprezentatywnych budynku, które użytkownik chce zgłosić oddzielnie. 

 

Rysunek 2. Zrzut ekranu przedstawiający formularz sprawozdawczości systemu Level(s) dotyczący stanu jakości 
powietrza wewnątrz budynku w odniesieniu do całego budynku (góra) i poszczególnych stref (dół). 

Wpisy w komórkach oznaczonych kolorem zielonym są wymagane, a w komórkach oznaczonych 
kolorem żółtym opcjonalne. Większość kolumn posiada rozwijane menu, z którego można wybierać 
warianty. W odniesieniu do systemu można określić do trzech filtrów, aby uwzględnić różne potrzeby 
w zakresie filtracji, które mogą wystąpić, oraz różne kombinacje, które mogą zaspokoić te potrzeby. 
Dalsze szczegóły dotyczące formatu sprawozdawczości w zakresie systemu wentylacyjnego znajdują się 
w wytycznych dotyczących poziomu 2 (począwszy od strony 26). 

W przypadku sprawozdawczości dotyczącej poszczególnych stref należy dostarczyć określone 
informacje, w zależności od wybranej metody obliczeniowej. Na przykład w przypadku zastosowania 
metody 1 opisanej w normie EN 16798-1 należy określić, czy budynek ma generować bardzo niski 
poziom zanieczyszczeń (LPB-1), niski poziomi zanieczyszczeń (LPB-2), czy ma nie być budynkiem 
generującym niski poziom zanieczyszczeń (LPB-3) oraz czy użytkowników budynku uznaje się za osoby 
przystosowane, czy nieprzystosowane do zanieczyszczeń pochodzących od ludzi. W przypadku 
zastosowania metody 2 określonej w normie EN 16798-1 należy podać projektową wartość graniczną 
CO2 i zakładaną liczbę użytkowników budynku. W przypadku zastosowania metody 3 określonej w 
normie EN 16798-1 wystarczy podać wielkość powierzchni użytkowej lub ogólną liczbę użytkowników 
budynku. 

4.1.2 Docelowe zanieczyszczenia powietrza 

W odniesieniu do docelowych zanieczyszczeń powietrza (4.1.2) pierwszy wiersz ponownie dotyczy 
poziomu budynku, a kolejne wiersze odnoszą się do wszystkich innych szczególnych stref, które 
użytkownik chce zgłosić oddzielnie. 
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Rysunek 3. Zrzut ekranu przedstawiający formularz sprawozdawczości systemu Level(s) dotyczący docelowych 
zanieczyszczeń obecnych w powietrzu wewnątrz budynku w przypadku całego budynku (góra) i poszczególnych 

stref (dół). 

Wszystkie pozycje dotyczące emisji LZO z określonych wyrobów/materiałów budowlanych znajdują się 

w komórkach oznaczonych kolorem żółtym (opcjonalnie). W przypadku zastosowania więcej niż 

jednego rodzaju np. farby ściennej należy wstawić dodatkowy wiersz. Można dodać trzy kluczowe 

rodzaje emisji LZO jako rzeczywiste stężenia w powietrzu w komorze, jeżeli dostępne są szczegółowe 

dane. Bardziej prawdopodobne jest jednak dodanie „< X”, gdzie „X” jest określoną wartością 

dopuszczalną. 

Jeżeli produkt opatrzono etykietą zgodnie z określonym systemem certyfikacji, należy o tym 
wspomnieć. Ponadto w ostatniej kolumnie można odnieść się do innych istotnych informacji, takich jak 
inne dopuszczalne wartości LZO, które są przestrzegane, lub ilość produktu lub materiału 
zastosowanego w danym budynki i miejsce jego zastosowania. 
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Instrukcje dotyczące poziomu 3 

L3.1. Przeznaczenie poziomu 3 

Przeznaczeniem poziomu 3 jest umożliwienie użytkownikom dokonania obiektywnej oceny jakości 

powietrza wewnątrz budynku w oparciu o charakterystykę ukończonego budynku. W ramach poziomu 

3 zaleca się przyjęcie podejścia dwutorowego. Ocena in situ jakości powietrza wewnątrz budynku. 

Pierwszym z nich jest obiektywne, ilościowe podejście oparte na pobieraniu próbek i monitorowaniu 

na dwóch różnych etapach: (i) po ukończeniu budowy, ale przed rozpoczęciem użytkowania budynku 

oraz (ii) podczas użytkowania.  

Badanie przed rozpoczęciem użytkowania pozwala na bezpośrednie porównanie z szacunkami 

projektowymi dotyczącymi współczynników wentylacji oraz na ustalenie poziomu bazowego dla CO2, 

wilgotności, emisji LZO i wszelkich zanieczyszczeń z powietrza wlotowego. Badanie podczas 

użytkowania pozwala uchwycić wszelkie dodatkowe oddziaływanie na jakość powietrza wewnątrz 

budynku spowodowane działaniami użytkowników oraz montażem mebli i sprzętu.  

Pobieranie próbek i badanie powietrza wewnątrz budynku dostarczy jednak tylko częściowego obrazu 

jakości powietrza wewnątrz budynku i może nie być bezpośrednio skorelowane z postrzeganiem jakości 

powietrza wewnątrz budynku przez użytkownika. Z tego powodu drugie podejście jest subiektywne i 

opiera się na informacjach zwrotnych przedstawionych przez użytkowników w badaniach na temat 

jakości powietrza wewnątrz budynku podczas jego użytkowania.  

W przypadku niezadowalających wyników ważne jest, aby przed podjęciem działań zaradczych określić 

wszelkie znaczące różnice w stopniu wykorzystania i wzorcach użytkowania między założeniami 

projektowymi a rzeczywistym wykorzystaniem. 

L3.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 3 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 38). 

W przypadku monitorowania in situ (przed rozpoczęciem lub podczas użytkowania): 

1. Uzgodnienie parametrów, które należy monitorować (np. współczynnik wentylacji, wilgotność 

względna, cząstki stałe, CO2, radon, LZO itd.).  

2. Określenie odpowiednich norm dotyczących badania parametrów, które są przedmiotem 

zainteresowania, oraz dokonanie przeglądu protokołów dotyczących monitorowania i 

pobierania próbek. 

3. Opracowanie planu określającego, na jakich etapach i w jakich momentach realizacji 

przedsięwzięcia budowlanego będzie konieczne monitorowanie i pobieranie próbek. 

4. W odniesieniu do każdego parametru należy zdecydować, czy pobieranie próbek i 

monitorowanie może przeprowadzić personel wewnętrzny (np. personel zarządzający 

obiektami), czy też niezbędni są zewnętrzni eksperci.  

5. Jeżeli monitorowanie i pobieranie próbek będzie przeprowadzał personel wewnętrzny, należy 

zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt.  

6. Należy podjąć decyzje w sprawie strategii monitorowania i pobierania próbek, w tym miejsc 

pobierania próbek i rozmieszczenia czujników, czasu monitorowania i pobierania próbek oraz 

odstępów czasu między monitorowaniem i pobieraniem próbek. Niektóre lub wszystkie te 

decyzje mogą być podejmowane na podstawie protokołów zawartych w odpowiednich 

normach. 

7. Pobieranie próbek i przekazywanie ich do certyfikowanego laboratorium do analizy. Jeżeli 

dane są generowane w momencie dokonywania pomiaru, należy skonfigurować system w celu 

zarejestrowania tych danych. 
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W przypadku badań prowadzonych po rozpoczęciu użytkowania: 

1. Należy zdecydować, jakie pytania zadać na temat jakości powietrza wewnątrz budynku i na 

jakich aspektach się skoncentrować (np. na wilgotności, suchości, zapachu, duszności). Pytania 

dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku zostaną najprawdopodobniej uwzględnione 

jako część bardziej ogólnego badania obejmującego inne aspekty dotyczące dobrostanu, takie 

jak komfort cieplny, poziom oświetlenia, jakość światła, jakość mebli, czystość i hałas. . 

2. Należy przesłać badanie do wszystkich użytkowników budynku i postarać się uzyskać możliwie 

najwyższy odsetek odpowiedzi (co najmniej 30%, aby wyniki można było uznać za 

reprezentatywne). 

3. Zebranie wyników i sporządzenie sprawozdania dla zarządcy budynku, właściciela budynku i 

(najlepiej) dla użytkowników budynku. 

L3.3. Co jest potrzebne do dokonania oceny? 

Dokładne wymogi będą zależne od rodzaju mierzonych parametrów i sposobu dokonywania ich 
pomiaru. Ogólnie rzecz biorąc, do dokonania pomiarów in situ jakości powietrza i docelowych 
zanieczyszczeń potrzebne będą niektóre lub wszystkie z poniższych elementów:  

 dostęp do odpowiednich metod badania i dokumentu dotyczącego norm; 

 dostęp do wyposażenia do pobierania próbek, urządzeń monitorujących i wzorców kalibracji;  

 plan pobierania próbek lub monitorowania; 

 wiedza fachowa niezbędna do prawidłowej realizacji planu pobierania próbek lub 
monitorowania; 

 (w stosownych przypadkach) badanie pobranych próbek zgodnie z odpowiednimi normami 
przez certyfikowane laboratorium;  

 systemy do rejestrowania i przechowywania danych uzyskanych z urządzeń monitorujących. 

W odniesieniu do badania wśród użytkowników wymagany jest odpowiedni projekt badania (struktura 
pytań i odpowiedzi), w którego ramach możliwe będzie rozróżnienie odpowiedzi udzielonych przez 
użytkowników różnego rodzaju (cechy indywidualne i charakter działań prowadzonych w budynku). Dla 
wygody zarówno respondentów, jak i osób, które muszą przeanalizować odpowiedzi, badanie należy 
przeprowadzić za pośrednictwem platformy internetowej. 

L3.4. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Kluczową rolę w każdym procesie monitorowania in situ jakości powietrza wewnątrz budynku i 

wydajności systemu wentylacyjnego odgrywa zarządca budynku lub obiektów. Do przeprowadzenia 

pomiarów in situ można wykorzystać pracowników wewnętrznych lub wyspecjalizowanych 

wykonawców, w zależności od wymaganego poziomu wiedzy fachowej i dostępu do odpowiednich 

urządzeń wykorzystywanych do badań/monitowania. Laboratoria zewnętrzne mogą być również 

zaangażowane w przypadku pobierania próbek, których nie można zbadać in situ w celu uzyskania 

wyniku. Personel posiadający odpowiednią wiedzę fachową będzie musiał zestawić i przeanalizować 

dane zarejestrowane przez urządzenia monitorujące. 

W przypadku badań wśród użytkowników najlepiej, aby opracowali i przeprowadzili je eksperci w 

dziedzinie psychologii człowieka i czynników komfortu wewnątrz pomieszczeń.  

L3.5. Zapewnienie porównywalności wyników 

Wyniki dotyczące różnych budynków lub stref budynku można bezpośrednio porównać pod względem 

ilościowego pomiaru parametrów jakości powietrza i zanieczyszczeń wewnątrz budynku, a także w 

zależności od etapu przedsięwzięcia, na którym przeprowadzono monitorowanie i pobieranie próbek.  

W celu bardziej miarodajnego porównania parametrów jakości powietrza związanych z użytkownikami 

budynku (zwłaszcza wilgotności i CO2), należy porównać budynki lub strefy budynku również pod 
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względem stopnia użytkowania i konkretnych współczynników wentylacji w czasie wykonywania 

pomiarów.  

W celu bardziej miarodajnego porównania zanieczyszczeń pochodzących głównie ze źródeł 

zewnętrznych, budynki powinny należeć do tych samych kategorii ODA (P) i ODA (G). 

L3.6. Format zgłaszania wyników oceny  

Poniżej przedstawiono format sprawozdawczości dla pomiarów wykonanych w ramach poziomu 3 w 

odniesieniu do każdej z wybranych reprezentatywnych stref budynku (dostępny jako formularz systemu 

Level(s) bazujący na arkuszu Excel).  

 

Rysunek 4. Zrzut ekranu przedstawiający formularz sprawozdawczości systemu Level(s) umożliwiający 
porównanie projektu, powykonawczego stanu jakości powietrza wewnątrz budynku oraz jego stanu podczas 

użytkowania budynku w odniesieniu do całego budynku (góra) i poszczególnych stref (dół). 

Należy wprowadzić dane (komórki oznaczone kolorem zielonym), podając opis wybranej strefy, 
powierzchnię pomieszczeń strefy budynku oraz procentowy udział powierzchni pomieszczeń budynku, 
którą reprezentuje.  

W przypadku poziomu 3 można odnotować do 12 zmierzonych parametrów. Jest mało 
prawdopodobne, aby w odniesieniu do danej strefy budynku podano wszystkie parametry. W 
zależności od głównych problemów związanych z budynkiem lub strefą budynku, starania mogą się w 
większym stopniu koncentrować na: 

 przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz w przypadku gdy budynek znajduje się na 
obszarze przemysłowym lub na obszarze o dużym natężeniu ruchu; 

 aspektach dotyczących jakości powietrza w okresach wysokiego stopnia użytkowania budynku 
lub w porze deszczowej; 

 emisji zanieczyszczeń ze źródeł wewnątrz budynku, np.:  

(i) gdy materiały wyposażenia są wykonane głównie z wyrobów włókienniczych lub 
drewnopochodnych;  
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(ii) gdy ściany lub sufity zostały niedawno pomalowane lub  

(iii) aby po prostu zrozumieć ogólny wpływ użytkowania na jakość powietrza wewnątrz 
budynku (np. materiały wyposażenia, umeblowanie, korzystanie z kuchni i łazienek). W tym 
ostatnim przypadku pełny obraz sytuacji można uzyskać dzięki badaniom wykonanym przed 
rozpoczęciem i w trakcie użytkowania. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące kontekstu w 
odniesieniu do czterech najważniejszych koncepcji, które leżą u postaw listy kontrolnej dotyczącej 
koncepcji projektu uwzględniającej możliwość adaptacji na poziomie L1.4, mianowicie dotyczącej 
adaptacji następujących elementów: 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: ogólnie rzecz biorąc: uwzględnienie wzorców 
użytkowania i poziomu oczekiwań użytkowników w odniesieniu do jakości powietrza 
wewnątrz budynku.  

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: kontrola źródeł zanieczyszczeń powietrza i 
związane z tym kwestie. 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: preferowana strategia dotycząca wentylacji (w 
kontekście planowanego wykorzystania różnych stref budynku). 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: system sterowania wentylacją. 
 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: wzorce użytkowania budynku i poziom oczekiwań 

Rozpatrując potrzeby w zakresie wentylacji, należy uwzględnić przewidywane wzorce użytkowania, 
zwłaszcza jeżeli zagęszczenie użytkowników budynku może się znacznie różnić w poszczególnych 
strefach lub w tej samej strefie, ale o różnych porach dnia lub w tygodniu.  

Zgodnie z normą CEN/TR 16798-2 następujące cztery kategorie jakości środowiska wewnątrz budynku 
odpowiadają różnym poziomom oczekiwań: 

 Kategoria I: duże oczekiwania dotyczące dobrej jakości (poziom ten należy uwzględnić, gdy 
użytkownicy budynku mają szczególne potrzeby, np. małe dzieci, osoby starsze lub osoby 
niepełnosprawne). 

 Kategoria II: średnie oczekiwania dotyczące dobrej jakości (poziom ten jest odzwierciedleniem 
normalnej sytuacji, którą należy stosować w odniesieniu do budynków). 

 Kategoria III: umiarkowane oczekiwania dotyczące dobrej jakości (chociaż dopuszczalna jakość 
powietrza wewnątrz budynku będzie nadal zapewniona, istnieje większe ryzyko, że jakość 
będzie ona czasami wpływać na wydajność użytkowników budynku). 

 Kategoria IV: niskie oczekiwania dotyczące dobrej jakości (powinny być brane pod uwagę 
jedynie w przypadku obszarów budynku, które są użytkowane tylko przez krótki okres, tylko 
przez niewielką liczbę użytkowników budynku lub tylko w wyjątkowych okolicznościach 
niewystępujących przez dłuższy czas). 

Jakość środowiska wewnątrz budynku jest kwestią wieloaspektową, która obejmuje jakość powietrza 
wewnątrz budynku (wskaźnik 4.1), ale także komfort cieplny (wskaźnik 4.2) i oświetlenie (wskaźnik 4.3). 
Na wybór kategorii przez projektantów będą miały również wpływ ewentualne kompromisy z innymi 
wskaźnikami. Chociaż wyższa kategoria jakości powietrza wewnątrz budynku jest ogólnie pożądana, 
wiąże się ona z wyższymi współczynnikami wentylacji lub drobniejszymi filtrami na wylotach, a zatem z 
wyższym zużyciem energii przez wszelkie systemy wentylacji mechanicznej. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: główne źródła zanieczyszczeń powietrza wewnątrz 
budynku 

Zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynku pochodzą głównie ze źródeł wewnątrz budynku (np. 

LZO), źródeł znajdujących się na zewnątrz (np. radon i benzen) lub z połączenia obu tych źródeł (np. 

cząstki stałe wyrażone jako PM10 lub PM2,5).  

Zanieczyszczenia głównie wewnątrz budynku: LZO pochodzące z wyrobów i materiałów budowlanych 
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Chociaż istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na stężenie LZO w powietrzu wewnątrz budynku, 

można oczekiwać, że specyfikacja niskoemisyjnych wyrobów i materiałów budowlanych będzie miała 

pozytywny wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynku, przy jednakowym poziomie wszystkich 

innych czynników. Podstawowe pytanie do właścicieli budynków brzmi: Jak określić materiały o niskiej 

emisji LZO? 

Oczywistą odpowiedzią będzie znalezienie wyrobów i materiałów z etykietą informującą o niskiej emisji 

LZO. To, że materiał budowlany nie jest opatrzony etykietą informującą o niskiej emisji LZO, nie oznacza 

jednak, że nie charakteryzuje się niską emisją LZO. Niektóre materiały, takie jak szkło, płytki ceramiczne, 

cegły, kamień naturalny i prefabrykaty betonowe z natury charakteryzują się niskimi emisjami LZO. Inne 

materiały, takie jak dywany, pokrycia drewnopochodne, materiały izolacyjne, farby i lakiery są 

nieodłącznie związane z emisjami LZO. W przypadku zastosowania tych ostatnich materiałów w miarę 

możliwości należy przedstawić etykiety informujące o niskiej emisji LZO.  

Kolejne pytanie, które należy zadać, brzmi: Co dokładnie oznacza niska emisja LZO? 

W ciągu ostatnich 20 lat powstał szereg zweryfikowanych przez osoby trzecie systemów oznakowania 

dotyczących emisji z materiałów i wyrobów budowlanych. Powstały po to, aby chronić użytkowników 

budynków przed zagrożeniami dla zdrowia za pomocą zachęcania do stosowania (lub tego wymagania) 

strategii kontroli źródeł, które umożliwiają kontrolę emisji z materiałów budowlanych.  

Emisje z tych produktów opatrzonych etykietą znajdują się (według szacunków doświadczonego 

laboratorium badającego materiały) na poziomie wynoszącym jedną piątą poziomu, na którym 

znajdowały się na początku lat dziewięćdziesiątych. Poza tym dojrzałe systemy certyfikacji umożliwiają 

obecnie dostęp do tysięcy produktów, zwiększając ich dostępność. Spośród systemów dostępnych na 

rynku niektóre zostały opracowane jako dobrowolne inicjatywy przez podmioty branżowe lub 

organizacje pozarządowe (np. GUT i EMICODE w Niemczech, M1 w Finlandii, Indoor Climate Label w 

Danii), a niektóre zostały wymuszone za pomocą przepisów (np. francuski system klas emisji, belgijskie 

rozporządzenie w sprawie lotnych związków organicznych, niemieckie AgBB). Produkty niskoemisyjne 

certyfikuje się za pomocą szeregu oznakowań ekologicznych typu I, w tym oznakowania ekologicznego 

UE, Blue Angel oraz Nordic Swan. 

Zharmonizowana Europejska metoda badania emisji lotnych związków organicznych z wyrobów 

budowlanych do powietrza wewnątrz budynku, EN 16516, została opublikowana w 2017 r. Dzięki temu 

ustanowiono wspólną metodę i warunki badawcze oparte na „European reference room”, w ramach 

których produkty mają być badane. Materiały, które mają być badane, są ładowane do komory w 

standardowy sposób, a stężenie LZO w powietrzu komory jest mierzone w próbkach pobranych po 

określonym czasie (zwykle po 3 i 28 dniach) w standardowych warunkach. W związku z tym weryfikacja 

niskoemisyjności przy pomocy 28-dniowego badania emisji stanowi stabilną podstawę wyboru 

produktów.  

Obecnie (od października 2020 r.) Komisja Europejska pracuje nad zharmonizowaną europejską 

klasyfikacją emisji LZO z wyrobów i materiałów budowlanych. W międzyczasie można odnieść się do 

różnych krajowych etykiet informujących o emisji LZO. 

Poniżej przedstawiono krótki przegląd niektórych systemów oznakowania, aby zilustrować ich zakres i 

sposób klasyfikowania niskich emisji: 

Niemiecki (AgBB) system oznakowania emisji LZO 

AgBB opublikowało zaktualizowaną procedurę oceny emisji LZO z wyrobów budowlanych w 2018 r. 

Wartości dopuszczalne mogą być prawidłowe lub przekroczone. 

Tabela 2. Wartości dopuszczalne dla niemieckiego badania LZO (w µg/m3) 

Parametr 3 dni 28 dni 
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Ogółem LZO* ≤ 10 000 ≤ 1 000 

Substancje rakotwórcze kategorii 1A i 1B** ≤ 10 ≤ 1 

Ogółem SVOC* - ≤ 100 

Wszystkie VVOC*, LZO* i SVOC* przy wartości LCI† - Wartość R ≤ 1 

Suma LZO* przy nieznanej wartości LCI - ≤ 100 

*LZO odpowiada związkom w zakresie retencji od C6 do C16, VVOC (bardzo lotny związek organiczny) odpowiada związkom w 

zakresie retencji <C6, a SVOC – związkom w zakresie retencji od C16 do C22. 

**Z wyłączeniem formaldehydu i aldehydu octowego 

†Odnosi się do wykazu LZO prowadzonego przez AgBB, a wartość R jest sumą wszystkich wartości R dla poszczególnych VVOC, 

LZO i SVOC. 

Badanie sensoryczne wyczuwalnego zapachu w próbkach powietrza pobranych po 28 dniach jest 

również zalecane przez AgBB, ale obecnie jest to wymóg dobrowolny. Metoda badania zapachu opiera 

się na normie ISO 16000-28 z pewnymi dodatkowymi specyfikacjami. 

Francuski system oznakowania emisji LZO 

We Francji oznakowanie LZO jest stosowane w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dekoracyjnych i 

produktów wyposażenia wnętrz wprowadzanych na rynek francuski zgodnie z Décret nr 2011-321. 

Oznakowanie LZO posiada klasy A+, A, B i C oparte na wynikach badań w komorze w odniesieniu do 

poniższych LZO, określonych w normie ISO 16000. Etykietę mogą uzyskać pokrycia podłogowe, farby, 

lakiery, drzwi, okna, pokrycia ścienne, panele sufitowe i wyposażenie. 

Tabela 3. Wartości dopuszczalne dla francuskiego oznakowania LZO w kontekście UE-LCI (w µg/m3) 

Substancja / klasa emisji A+ A B C UE-LCI 

Formaldehyd < 10 < 60 < 120 > 120 100 

Aldehyd octowy < 200 < 300 < 400 > 400 1200 

Toluen < 300 < 450 < 600 > 600 2900 

Tetrachloroeten < 250 < 350 < 500 > 500 80 

Ksylen < 200 < 300 < 400 > 400 500 

1,2,4-trimetylobenzen < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 450 

1,4-dichlorobenzen < 60 < 90 < 120 > 120 150 

Etylobenzen < 750 < 1000 < 1500 > 1500 850 

2-butoksyetanol < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 1600 

Styren < 250 < 350 < 500 > 500 250 

Całkowite LZO < 1000 < 1500 < 2000 > 2000 - 

Dane przedstawione w powyższej tabeli świadczą o tym, że istnieją pewne istotne różnice między 

wartościami francuskimi a UE-LCI. W niektórych przypadkach wartości UE LCI są bardziej rygorystyczne 

niż wymóg „A” dla francuskiego oznakowania LZO (np. w odniesieniu do tetrachloroetylenu, 1,2,4-

trimetylobenzenu, etylobenzenu i styrenu). W innych przypadkach wartości UE-LCI są mniej 

rygorystyczne niż wymóg „C” dla francuskiego oznakowania LZO (np. w odniesieniu do aldehydu 

octowego, toluenu, ksylenu i 1,4-dichlorobenzenu). 

Fiński system oznakowania emisji LZO 

W Finlandii w ramach systemu emisji M1 określono wymogi dotyczące emisji LZO z wyrobów 

budowlanych. Etykietę można stosować w odniesieniu do materiałów budowlanych i dekoracyjnych, 

mebli kuchennych, drzwi, stołów, półek i krzeseł (w tym krzeseł biurowych). Wykaz produktów 
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opatrzonych etykietą znajduje się w publicznej bazie danych6. Warunki badania dostosowano do 

wymogów normy EN 16516 i określono dwie klasy (M1 i M2) emisji LZO. 

Tabela 4. Wartości dopuszczalne dla fińskiego badania LZO (w µg/m3) 

Parametr 
Wartość 

dopuszczalna 
M1 

Wartość 
dopuszczalna 

M2 

Wskaźnik emisji całkowitych LZO (mg/m2.h) ≤ 0,2 ≤ 0,4 

Pojedyncza emisja LZO (µg/m3) ≤ UE-LCI ≤ UE-LCI 

Formaldehyd (mg/m2.h) < 0,05 < 0,125 

Amon (mg/m2.h)  0,03 < 0,06 

Substancje rakotwórcze kategorii 1A i 1B (µg/m3)* < 1 < 1 

Zapach Bezwonny 

*z wyłączeniem formaldehydu 

W podejściu fińskim wartości ustala się w niektórych przypadkach na podstawie wskaźników emisji, a 

nie na podstawie stężeń w powietrzu w komorze. Obowiązuje wymóg dotyczący zapachu (na podstawie 

normy ISO 16000-28) i dodatkowo wymóg dotyczący amonu/amoniaku. 

Ze względu na różne podejścia i wartości określone w poszczególnych państwach, zharmonizowany 

europejski system klasyfikacji znacznie ułatwi ocenę porównawczą różnych materiałów wyposażenia w 

budynkach.  

Zanieczyszczenia pochodzące głównie z zewnątrz: radon 

Jako bezbarwny, bezwonny i niewidoczny gaz, radon nie jest wyczuwalny przez użytkowników budynku. 

Radon jest naturalnie występującym pierwiastkiem, który jest wszechobecny w powietrzu na zewnątrz. 

Jego czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego wynosi 3,8 dnia i jest jedynym gazowym 

pierwiastkiem w łańcuchach rozpadu uranu i toru. W związku z tym ma on potencjał rozprzestrzeniania 

się z punktowych źródeł radioaktywnych substancji stałych w skorupie ziemskiej za pośrednictwem 

powietrza i do atmosfery. Średni globalny poziom jego stężenia wynosi od 5 do 15 Bq/m3. W 

niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach wewnętrznych stężenie radonu może wzrosnąć do 

znacznie bardziej szkodliwego poziomu niż stężenie tła.  

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, może być zapoznanie się z mapą przedstawiającą stopień 

narażenia na działanie radonu w Europie, aby uzyskać ogólne pojęcie o tym, jak poważna jest kwestia 

radonu wewnątrz pomieszczeń w porównaniu z resztą Europy. 

                                                           
6 https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/  

https://cer.rts.fi/en/m1-emission-class-for-building-material/search-m1-paastoluokiteltuja-tuotteita/
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Rysunek 5. Mapa przedstawiająca występowanie radonu wewnątrz pomieszczeń w Europie. 

Źródło: Europejska Agencja Środowiska: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-

radon-map-december-2011 

Następnym krokiem będą konsultacje z władzami regionalnymi w celu sprawdzenia, czy istnieją jakieś 

szczególne wymagania dotyczące oceny ryzyka w odniesieniu do systemów wentylacyjnych w 

budynkach mieszkalnych lub biurowych. 

W wyniku rozpadu promieniotwórczego radonu (i produktów jego rozpadu) powstaje promieniowanie 

jonizujące powodujące niezliczone negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego. 

Narażenie na działanie gazu radonowego jest powszechnie uważane za istotny czynnik ryzyka rozwoju 

raka płuc (drugi po paleniu papierosów). WHO zaproponowała poziom odniesienia wynoszący 100 

Bq/m3 w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, aby zminimalizować ryzyko wpływu na zdrowie człowieka. 

Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na poziom radonu w tle, we wszystkich przypadkach należy 

przestrzegać limitu 300 Bq/m3. 

Główne źródła radonu w powietrzu wewnątrz budynku:  

 powietrze z zewnątrz: radon występuje naturalnie w powietrzu zewnętrznym, a jego średni 
globalny poziom stężenia wynosi około 5–15 Bq/m3. Dostaje się do budynków przez naturalne 
lub mechaniczne wloty wentylacyjne; 

 skały i gleba: najbardziej znaczące źródło radonu. Źródło to może powodować podwyższone 
stężenie radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w piwnicach i na parterach o słabej 
cyrkulacji powietrza. Gaz radonowy pochodzący z porowatych gleb bazowych i szczelin w 
skałach może przedostać się do budynku; 

 materiały budowlane: gaz radonowy może wydobywać się z materiałów budowlanych ze 
względu na obecność śladowych ilości radu w granicie, glinie, gipsie, a zwłaszcza w produktach 
zawierających materiały wtórne, takie jak fosfogips lub żużel wielkopiecowy. 

Przyczyny gromadzenia się radonu w powietrzu wewnątrz budynku mogą wynikać z połączenia jego 
przedostawania się z gleby i materiałów budowlanych oraz niskiego wskaźnika cyrkulacji powietrza z 
powietrzem z zewnątrz, co oznacza, że powietrze nie jest rozcieńczone do poziomu tła. Istnieje szereg 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/european-indoor-radon-map-december-2011
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środków, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wysokich poziomów radonu w 
powietrzu wewnątrz budynku i które należy uwzględnić na etapie projektowania: 

 uszczelnianie powierzchni mających kontakt z glebą; 

 montaż barier gazowych w glebie; 

 projektowanie naturalnej (pasywnej) wentylacji piwnic lub innych zazwyczaj niezamieszkałych 
pomieszczeń naziemnych/podziemnych; 

 montaż (czynnej) wentylacji mechanicznej piwnic lub innych zazwyczaj niezamieszkałych 
pomieszczeń naziemnych/podziemnych; 

 czynne obniżanie ciśnienia gleby; 

 pasywne obniżanie ciśnienia gleby; 

Co do zasady wprowadzenie środków ukierunkowanych na ograniczenie stężenia radonu w 
pomieszczeniach na początkowym etapie budowy jest o wiele bardziej opłacalne niż późniejsza 
remediacja. 

W przypadku wątpliwości istnieje szereg sposobów monitorowania poziomu radonu na miejscu. W celu 
dalszej lektury użytkowników odsyła się do sprawozdań WHO7 i JRC8. 

Zanieczyszczenia pochodzące głównie z zewnątrz: cząstki stałe i benzen 

Potencjał zanieczyszczeń powietrza z zewnątrz nie może być kontrolowany u źródła jako takiego, ale 

może być kontrolowany przez staranne rozmieszczenie wlotów powietrza i specyfikację filtrów w 

kanałach wlotowych. Główne zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, które uważa się za mające 

bezpośredni wpływ na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach, to cząstki stałe (np. PM10, 

PM2,5) i benzen. 

Skrót PM oznacza cząstki stałe, tj. cząstki stałe lub ciekłe zawieszone w powietrzu atmosferycznym. 

Jeżeli skrótowi PM towarzyszy liczba (np. PM10), oznacza to, że odnosi się on do stężenia zawieszonych 

substancji stałych lub cieczy przechodzących przez otwór sortujący według wielkości, przy 50% granicy 

sprawności dla średnicy aerodynamicznej równej 10 µm. Ta sama definicja ma zastosowanie do PM2,5 i 

PM1; jedyna różnica polega na tym, że otwór sortujący według wielkości ma 50% granicę sprawności 

przy 2,5 µm i 1,0 µm. 

Te konkretne wielkości graniczne uważa się za mające bezpośrednie znacznie dla potencjalnego wpływu 

na zdrowie człowieka.  

                                                           
7 WHO handbook on indoor radon. A public health perspective. [Podręcznik WHO dotyczący radonu w pomieszczeniach. W 
perspektywie zdrowia publicznego.] ISBN 978 92 4 154767 3. 
8 JRC, 1995 r. European Collaborative Action. Indoor air quality & its impact on man. Report No. 15: Radon in indoor air 
[Działanie w ramach współpracy europejskiej. Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i jej wpływ na człowieka. Sprawozdanie 
nr 15: radon w powietrzu wewnątrz pomieszczeń]. ISBN 92 827 0119 0. 
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Rysunek 6. Potencjalne drogi przedostawania się cząstek stałych o różnych średnicach aerodynamicznych do 
układu oddechowego człowieka9. 

Ogólnie rzecz biorąc, cząstki są potencjalnie bardziej niebezpieczne, gdy stają się mniejsze. Cząstki ≤ 10 

µm mogą dotrzeć do dróg oddechowych i potencjalnie doprowadzić do obniżenia wydolności płuc. 

Cząstki ≤ 2,5 µm mogą przeniknąć do płuc, powodując obniżenie wydolności płuc i ewentualne 

podrażnienie oczu i skóry. Cząstki ≤ 1 µm mogą potencjalnie przedostać się do krwiobiegu, co może 

wiązać się z rakiem, chorobami układu krążenia i demencją. 

Benzen powstaje wskutek działalności człowieka związanej z przetwarzaniem, transportem i spalaniem 

paliwa. Spalanie niecałkowite paliw zawierających węgiel jest głównym źródłem benzenu 

przedostającego się do powietrza na zewnątrz. W związku z tym źródła zanieczyszczeń w powietrzu na 

zewnątrz wokół budynków biurowych i mieszkalnych będą zdominowane przez bliskość ruchu 

pojazdów. Niektóre źródła znajdujące się wewnątrz budynku mogą mieć postać stosowanych 

chemikaliów na bazie rozpuszczalników. Benzen ulega fotoutlenieniu w powietrzu zewnętrznym i może 

utrzymywać się przez okres od 1 do 9 dni. 

Ponieważ jest on związkiem aromatycznym, użytkownicy budynku będą mogli wyczuć zapach benzenu 

już przy stężeniu 1,5 ppm (v/v). 

Powiązane kwestie: specyfikacja filtrów 

Filtry mogą być przeznaczone do usuwania cząstek stałych zgodnie z normą EN 16890 oraz – jeżeli to 

konieczne – do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Specyfikacja filtrów będzie zależała zarówno od 

kategorii powietrza zewnętrznego (ODA), jak i docelowej jakości nawiewanego powietrza z systemu 

wentylacyjnego (SUP). Poniżej przedstawiono krótkie wprowadzenie do koncepcji ODA i SUP. 

Klasyfikacja powietrza zewnętrznego (ODA): 

W normie EN 16798-3 określono trzy poziomy jakości powietrza zewnętrznego w oparciu o oczekiwane 

poziomy zanieczyszczeń powietrza w porównaniu z dopuszczalnymi wartościami międzynarodowymi, 

krajowymi lub regionalnymi: 

 ODA(P)1 i ODA(G)1 mają zastosowanie w przypadku gdy powietrze zewnętrzne uważa się za 

czyste (tj. nieprzekraczające odpowiednio wartości dopuszczalnych cząstek stałych lub 

                                                           
9 Eurovent, 2017 r. Recommendation 4/23: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications 
[Zalecenie 4/23: Wybór klas filtrów powietrza zgodnych z normą EN ISO 16890 do wentylacji ogólnej]. 
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zanieczyszczeń gazowych) oraz gdy nadmierne obciążenie pyłem może występować jedynie 

tymczasowo (np. z powodu pyłków). 

 ODA(P)2 i ODA(G)2 będą miały zastosowanie w przypadku gdy stężenia pyłów lub 

zanieczyszczeń gazowych przekroczą maksymalnie o 50% wartości dopuszczalne dotyczące 

odpowiednio cząstek stałych lub zanieczyszczeń gazowych. 

 ODA(P)3 i ODA(G)3 będą miały zastosowanie w przypadku gdy stężenia pyłów lub 

zanieczyszczeń gazowych przekroczą o ponad 50% wartości dopuszczalne dotyczące 

odpowiednio cząstek stałych lub zanieczyszczeń gazowych. 

Uwzględnienie kategorii powietrza nawiewanego (SUP): 

Na etapie projektu koncepcyjnego strategii dotyczącej wentylacji układ budynku należy podzielić na 

strefy w oparciu o kategorie powietrza nawiewanego (SUP). Jakość powietrza nawiewanego zależy od 

przeznaczenia wentylowanej przestrzeni. Poniżej przedstawiono orientacyjne wytyczne. 

Tabela 5. Wymogi dotyczące cząstek stałych (PM) i typowe zastosowania różnych kategorii SUP powietrza 
nawiewanego10 

Kategoria 

Wymóg 
dotyczący 

jakości 
powietrza 
wewnątrz 

budynku w 
porównaniu z 

powietrzem na 
zewnątrz 

Stopień 
wykorzystania 

Przykłady 

SUP 1 

Powietrze 
nawiewane 

stanowi < 25% 
wartości 

granicznych PM2,5 i 
PM10 

nie dotyczy 

nie dotyczy (tylko w przypadku zastosowań 
handlowych/przemysłowych o wysokich 

wymaganiach w zakresie higieny, takich jak 
szpitale, produkcja farmaceutyków, 

półprzewodników itp.) 

SUP 2 

Powietrze 
nawiewane 

stanowi < 50% 
wartości 

granicznych PM2,5 i 
PM10 

Pomieszczenia stale 
użytkowane 

Przedszkola, biura, hotele, budynki mieszkalne, 
sale posiedzeń, hale wystawowe, sale 

konferencyjne, teatry, kina, sale koncertowe 

SUP 3 

Powietrze 
nawiewane 

stanowi < 75% 
wartości 

granicznych PM2,5 i 
PM10 

Pomieszczenia 
użytkowane 
tymczasowo 

Pomieszczenia magazynowe, centra handlowe, 
pralnie, serwerownie, pomieszczenia z 

kopiarkami 

SUP 4 

Powietrze 
nawiewane 

stanowi < 100% 
wartości 

granicznych PM2,5 i 
PM10 

Pomieszczenia 
użytkowane 

krótkoterminowo 
Toalety, klatki schodowe 

                                                           
10 Eurovent Recommendation 4/23 – 2018. Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general ventilation applications 
[Zalecenie Eurovent 4/23 – 2018 r. Wybór klas filtrów powietrza zgodnych z normą EN ISO 16890 do wentylacji ogólnej]. 
Wydanie drugie. 
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SUP 5 

Powietrze 
nawiewane 

stanowi < 150% 
wartości 

granicznych PM2,5 i 
PM10 

Pomieszczenia 
nieużytkowane 

Śmietnik, centra danych, parkingi podziemne 

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, że powietrze kategorii SUP 2 będzie potrzebne w każdym biurze lub 

pomieszczeniu mieszkalnym. Szczególnie w przypadku biur istnieje możliwość, że wiele różnych 

pomieszczeń będzie charakteryzowało się mniej rygorystycznymi wymaganiami w zakresie wentylacji 

(np. centra danych, pomieszczenia z kopiarkami, klatki schodowe itp.).  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Preferowana strategia dotycząca wentylacji (w 
kontekście planowanego wykorzystania różnych stref budynku) 

Wentylacja może być realizowana poprzez konwekcję naturalną, konwekcję wymuszoną mechanicznie 

lub połączenie obu tych metod (podejście hybrydowe). Na wybór strategii dotyczącej wentylacji będzie 

miało wpływ wiele czynników. Głęboko osadzone formy budowlane będą z większym 

prawdopodobieństwem wymagały wentylacji mechanicznej. W budynkach położonych w hałaśliwym 

miejscu otwieranie okien powodowałoby zbyt duży hałas wewnątrz pomieszczeń, co przemawia za 

wentylacją mechaniczną. Jeżeli budynek ma osiągnąć wysoki współczynnik efektywności energetycznej, 

a ważną rolę w tym względzie odgrywa zapewnienie szczelności budynku, wówczas bez wątpienia 

potrzebna będzie wentylacja mechaniczna.  

Przewidywane wzorce użytkowania budynku mogą narzucać potrzebę zapewnienia dodatkowej 

wentylacji mechanicznej w niektórych obszarach w porównaniu z innymi, albo ze względu na większe 

zagęszczenie osób, wyższy stopień wykorzystania, albo ze względu na charakter działań prowadzonych 

w danej strefie (np. strefy gotowania, toalety itp.).  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Możliwości kontroli współczynnika natężenia przepływu 
powietrza w systemie wentylacyjnym 

Istnieje wiele różnych sposobów kontroli systemu sterowania. Główne typy to: 

 ciągłe działanie: bardzo podstawowa kontrola, wyłączanie tylko w przypadku czynności 

konserwacyjnych. Szczególnie odpowiednie dla stref, które są stale użytkowane lub w których 

ciągłe wprowadzanie zanieczyszczeń, CO2 lub wilgoci szybko pogorszyłoby jakość powietrza 

wewnątrz budynku w przypadku braku wentylacji mechanicznej; 

 systemy zarządzane ręcznie: bardzo podstawowa kontrola, szczególnie przydatna w 

przypadkach gdy plany użytkowania są bardzo trudne do przewidzenia. Systemy te wymagają 

jednak obecności osoby odpowiedzialnej za włączanie i wyłączanie; 

 systemy sterowane zegarem: nieco bardziej zaawansowany rodzaj kontroli, podatny na 

potencjalne nieprawidłowe działanie zegara. Bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku gdy 

plany użytkowania są wysoce przewidywalne;  

 systemy sterowane obecnością: bardziej złożony system, w którym ruch użytkownika 

budynku powoduje uruchomienie czujników podczerwieni przekazujących informację zwrotną 

do obwodu sterowniczego. Te same czujniki obecności mogą być połączone z systemem 

oświetlenia. Należy zwrócić uwagę na logikę uruchamiania/wyłączania wentylacji. W 

przypadku zastosowania tej samej logiki, co w przypadku oświetlenia, powtarzające się cykle 

włączania/wyłączania mogłyby powodować nadmierne zużycie urządzeń wentylujących. Jeżeli 

zwykła aktywność użytkowników budynku wymaga częstego przemieszczania się między 

wieloma strefami, może prowadzić to do nadmiernego zużycia energii przez wentylację gdy 

stopień wykorzystania jest niski;  
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 systemy sterowane zapotrzebowaniem (w oparciu o liczbę użytkowników budynku): 

współczynniki natężenia przepływu powietrza mogą być automatycznie regulowane w 

zależności od zakładanej liczby użytkowników przebywających w poszczególnych strefach 

budynku. Dokładne dane wejściowe można potencjalnie zapewnić dzięki dostępowi do 

różnych stref za pomocą karty magnetycznej, w drodze wykrywania aktywności sieciowej – gdy 

można oczekiwać, że wszyscy użytkownicy są zalogowani do urządzenia sieciowego w biurze 

lub, w przypadku spotkań bezpośrednich, można wykorzystać liczbę zarejestrowanych 

uczestników; 

 systemy sterowane zapotrzebowaniem (w oparciu o wskaźnik jakości powietrza): 

współczynniki natężenia przepływu powietrza będą regulowane przez pomiarami wskaźnika 

jakości powietrza wewnątrz budynku, takiego jak CO2, wilgotność lub LZO, dokonywanymi w 

czasie rzeczywistym. Należy określić kiedy i w jakim stopniu należy dostosować współczynniki 

wentylacji, co można doprecyzować później, w miarę jak zarządcy budynku będą lepiej 

zaznajomieni z wzorcami użytkowania budynku i wydajnością systemu.  

W systemach sterowania, które opierają się na sprzężeniu zwrotnym z czujników, należy również 

przewidzieć alternatywny tryb obsługi ręcznej w przypadku jakichkolwiek usterek w czujniku lub 

infrastrukturze transmisji sygnału.  

Należy rozważyć zapewnienie użytkownikom budynku możliwości dostosowania. Na przykład 

możliwości dostosowania stałego miejsca pracy (np. otwieranie okien lub zwiększenie/zmniejszenie 

współczynnika wentylacji w konkretnym biurze) lub możliwości zmiany miejsca pracy (np. przeniesienie 

się z laptopem do innego biurka w strefie budynku, gdzie powietrze jest bardziej świeże).  

Jeżeli chodzi o dopasowanie współczynnika wentylacji do potrzeb w zakresie jakości powietrza 

wewnątrz budynku, napędy o zmiennej prędkości zapewnią największą elastyczność i możliwość 

osiągnięcia optymalnego współczynnika wentylacji. Napędy o zmiennej prędkości są zwykle droższe, 

ale mogą zapewnić znaczne oszczędności kosztów w cyklu życia w porównaniu z napędami o kilku 

stałych prędkościach lub napędami jednobiegowymi. Inżynierowie projektanci zwykle dążą do tego, aby 

te ostatnie rodzaje napędów były ponadwymiarowe, ponieważ nadmierna wentylacja jest lepsza niż 

niewystarczająca. Zbyt duże napędy powodują dodatkowe zużycie energii.  
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Dotyczące stosowania poziomu 2 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wyjaśnienia i informacje, które pomogą w wykonaniu instrukcji 
dotyczących poziomu 2. Odniesiono się do następujących konkretnych kroków określonych w instrukcjach: 

 L2.2. Krok 1: Podjęcie decyzji o wyborze metody projektowania współczynników wentylacji w ramach 
normy EN 16798-1. 

 L2.2. Krok 2: Określenie kategorii jakości powietrza zewnętrznego (ODA(P) i ODA(G)) dla lokalizacji 
budynku. 

 L2.2. Krok 3: Określenie planu użytkowania każdej strefy budynku. 

 L2.2. Krok 4: Określenie kategorii powietrza nawiewanego (SUP) i specyfikacji filtrów. 

 L2.2. Krok 5: (opcjonalny) Określenie specyfikacji materiałów i emisji LZO z materiałów wyposażenia i 
materiałów izolacyjnych (zob. wytyczne dotyczące L1.4, koncepcja projektu 2). 

 L2.2. Krok 6: Ocena ryzyka dotycząca pleśni. 

 

L2.2. Krok 1: Podjęcie decyzji o wyborze metody określenia projektowych współczynników wentylacji w ramach 
normy EN 16798-1.  

Zgodnie z normą EN 16798-1 istnieją trzy rodzaje metod, które można zastosować do oszacowania projektowych 
współczynników wentylacji: 

 Metoda 1: na podstawie postrzeganej jakości powietrza. Metoda ta koncentruje się na zdolności systemu 
wentylacyjnego do usuwania dwóch rodzajów emisji (pochodzących od ludzi i pochodzących z budynków). 
W tabeli B6 w normie EN 16798-1 przedstawiono referencyjne współczynniki wentylacji (w l/s/osobę) w 
celu uwzględnienia usunięcia/rozcieńczenia zanieczyszczeń pochodzących od ludzi w różnych kategoriach 
jakości powietrza wewnątrz budynku (i oczekiwanego poziomu niezadowolenia użytkowników budynku). 
W tabeli B7 przedstawiono referencyjne współczynniki wentylacji (w l/s/m2) w celu uwzględnienia 
usunięcia/rozcieńczenia emisji pochodzących z budynku w różnych kategoriach jakości powietrza wewnątrz 
budynku. Natomiast w tabeli B8 przedstawiono przykład sposobu połączenia wartości referencyjnych z 
tabeli B6 i B7 w ramach rzeczywistego przykładu, generując wyniki współczynników projektowych w l/s, 
l/s/osobę i l/s/m2 dla określonej strefy. 

 Metoda 2: na podstawie wartości dopuszczalnych stężenia substancji w powietrzu wewnątrz budynku (np. 
CO2). Metoda ta jest szczególnie istotna w przypadku gdy system wentylacyjny ma automatycznie reagować 
na różne stopnie wykorzystania. W przypadku gdy stopnie wykorzystania w strefie budynku wzrastają, a 
współczynniki wentylacji nie rosną w wystarczający sposób, stężenie CO2 w powietrzu wewnątrz budynku 
wzrośnie. Podstawowe stężenie CO2 (CO2 na zewnątrz) może wynosić od 350 do 500 ppm. Należy założyć 
wskaźnik emisji CO2 (np. 20 l/h/osobę), a szacowany wzrost CO2 można obliczyć dla różnych projektowych 
wartości natężenia przepływu wentylacji w tej samej strefie. 

 Metoda 3: na podstawie wstępnie określonych współczynników natężenia przepływu wentylowanego 
powietrza. Jest to najprostsza z tych trzech metod. W tabeli B10 w normie EN 16798-1 przedstawiono 
domyślne współczynniki natężenia przepływu powietrza dla czterech kategorii jakości powietrza wewnątrz 
budynku (I, II, III i IV) w jednostkach: l/s/osobę i l/s/m2. Wartości te wahają się od 5,5 do 20 l/s/osobę i od 
0,55 do 2 l/s/m2. W przypadku zastosowania do konkretnej sytuacji w strefie budynku (pod względem 
zagęszczenia użytkowników budynku), w odniesieniu do danej kategorii należy zastosować domyślne 
jednostki współczynnika wentylacji, które stają się wymaganymi. 

Najbardziej podstawową metodą jest metoda 3, w której ramach można odnieść się do wstępnie określonych 
współczynników wentylacji, w zależności od kategorii jakości powietrza wewnątrz budynku, którą należy osiągnąć 
zgodnie z projektem. Poniżej przedstawiono przykładowe wstępnie określone współczynniki w odniesieniu do 
budynku biurowego (z tabeli B10 zawartej w normie EN 16798-1): 

Tabela 6. Domyślne wstępnie określone współczynniki natężenia przepływu wentylowanego powietrza dla biura (z tabeli B10 
przedstawionej w normie EN 16798-1). 
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Kategoria 

Całkowity projektowy współczynnik natężenia przepływu 
wentylowanego powietrza dla pomieszczenia 

l/(s na osobę) l/(s.m2) 

I 20 2 

II 14 1,4 

III 8 0,8 

IV 5,5 0,55 

 

Tabela 7. Domyślne wstępnie określone współczynniki natężenia przepływu wentylowanego powietrza dla budynku 
mieszkalnego (z tabeli B11 przedstawionej w normie EN 16798-1). 

Kategoria 

Całkowity współczynnik 
wentylacji, w tym infiltracja 

powietrza (1) 

Przepływ 
powietrza 

nawiewanego 
na osobę (2) 

Przepływ powietrza 
nawiewanego na podstawie 

postrzeganej jakości powietrza 
wewnątrz budynku dla osób 

przystosowanych (3) 

l/(s.m2) Ach 
l/(s na osobę) 

a 
qp l/(s na 

osobę) 
qB l/(s.m2) 

I 0,49 0,7 10 3,5 0,25 

II 0,42 0,6 7 2,5 0,15 

III 0,35 0,5 4 1,5 0,1 

IV 0,23 0,4    

a Przepływ powietrza nawiewanego w przypadku metody 3 opiera się na wzorze (1) przedstawionym w punkcie 
6.3.3.2. 

 

Z powyższych tabel wynika, że współczynnik wentylacji wzrasta wraz ze wzrostem kategorii (od kategorii IV  
kategorii I). Współczynniki wentylacji między kategorią I i kategorią IV różnią się około czterokrotnie w przypadku 
budynków biurowych i dwukrotnie w przypadku budynków mieszkalnych.  

 

L2.2. Krok 2: Określenie kategorii jakości powietrza zewnętrznego (ODA) dla lokalizacji budynku. 

Kategorie powietrza zewnętrznego (ODA) oparte na cząsteczkach stałych i zanieczyszczeniach gazowych w powietrzu 
na zewnątrz wyjaśniono w koncepcji projektu 2 w sekcji L1.4 wytycznych (zob. strona 20). Kategorie te odnoszą się 
do poziomów zanieczyszczeń odpowiadających nieokreślonym wartościom dopuszczalnym. Przedmiotowe wartości 
dopuszczalne mogą być ustalane na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.  

W 2005 r. WHO opublikowała zalecane wartości dotyczące stężeń zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz11 i 
oczekuje się, że w 2020 r. lub 2021 r. zostaną one ponownie zaktualizowane. Wartości dopuszczalne określono 
również w dyrektywie 2008/50/WE12. Wartości określono poniżej jako średnie ważone w czasie. 

Tabela 8. Wytyczne i wartości dopuszczalne dla pyłu i zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym mające znaczenie dla powietrza 
wewnątrz budynku. 

                                                           
11 WHO, 2006 r. Air quality guidelines. Global Update. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide [Wytyczne w sprawie 
jakości powietrza. Aktualizacja. Cząstki stałe, ozon, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki]. ISBN 92 890 2192 6. 
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy. Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1. 
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Parametr Stężenie Ważenie w czasie Źródło 

Pył drobny (PM2,5) 

10 µg/m3 Średnia roczna WHO, 2006 r. 

20 µg/m3 Średnia roczna Dyrektywa 2008/50/WE 

25 µg/m3 Średnia dobowa WHO, 2006 r. 

Duże cząstki stałe 
(PM10) 

50 µg/m3 Średnia dobowa Dyrektywa 2008/50/WE 

50 µg/m3 Średnia dobowa WHO, 2006 r. 

40 µg/m3 Średnia roczna Dyrektywa 2008/50/WE 

20 µg/m3 Średnia roczna WHO, 2006 r. 

Benzen 5 µg/m3 Średnia roczna Dyrektywa 2008/50/WE 

Należy ustanowić dwie oddzielne klasyfikacje powietrza zewnętrznego (ODA), jedną w odniesieniu do cząstek stałych 
(ODA P), a drugą w odniesieniu do zanieczyszczeń gazowych (ODA G). W dużych miastach użytkownicy mogą łatwo 
uzyskać informacje na temat jakości powietrza na zewnątrz w miejscu, gdzie znajduje się dany budynek, korzystając 
z danych publicznych udostępnionych przez Europejską Agencję Środowiska na portalu „Airbase”13.  

 

Rysunek 7. Przykład dostępności danych w czasie rzeczywistym na stronie internetowej EEA „airbase”. 

Na powyższej mapie określono jeden status dla każdego punktu na podstawie połączonych danych dotyczących 
pięciu parametrów zanieczyszczenia powietrza. Powiększając dowolny punkt poboru próbek i klikając na niego, 
można uzyskać zestawienie danych za ostatni rok i, w stosownych przypadkach, dowiedzieć się, jakie 
zanieczyszczenie jest odpowiedzialne za to, że powietrze w punkcie poboru próbek nie jest w „dobrym” stanie.  

                                                           
13 https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase  

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/airbase
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W przypadku miejsc oddalonych od punktów poboru próbek można również odwołać się do map rozkładu 
przestrzennego powstałych w wyniku modelowania danych dotyczących jakości powietrza. Mapy te opublikowała 
Europejska Agencja Środowiska w celu przedstawienia rozmieszczenia zanieczyszczeń powietrza w ostatnich latach. 

W państwie lub w regionie, w którym znajduje się budynek, mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne wartości 
dopuszczalne, a także limity dotyczące innych zanieczyszczeń lub ich kombinacji. W takich przypadkach użytkownicy 
powinni zapoznać się z tymi bardziej lokalnymi wartościami dopuszczalnymi.  

Specyfikacja filtrów na wlotach powietrza z zewnątrz 

W przypadku systemów wentylacji mechanicznej filtry są niezbędne, aby chronić urządzenia HVAC oraz zapewnić 
ciągłość działania poprzez dostarczanie powietrza o stałej jakości. Filtry mogą również przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza wewnątrz budynku za sprawą usuwania zanieczyszczeń z powietrza na zewnątrz (np. pyłków, 
innych cząstek stałych, zapachów lub innych zanieczyszczeń gazowych).  

Nie można przecenić znaczenia starannego rozmieszczenia i ukierunkowania wlotów powietrza w celu 
zminimalizowania potencjalnego przenikania pyłu i zanieczyszczeń gazowych. Zasadniczo wloty powietrza umieszcza 
się co najmniej 20 metrów od źródeł powietrza złej jakości. Jeżeli nie jest to możliwe, otwór powinien znajdować się 
jak najwyżej nad ziemią. 

Wybór filtra(-ów) będzie zależał przede wszystkim od odpowiednich poziomów cząstek w powietrzu na zewnątrz 
oraz od szybkości usuwania wymaganej do spełnienia wymogów kategorii powietrza nawiewanego (SUP). Istnieją 
jednak również inne względy. Dodanie kolejnych stopni filtracji przyczyni się do zwiększenia spadków ciśnienia, a 
tym samym do zwiększenia zużycia energii, ale zapewni bardziej skuteczne usuwanie pyłu w przypadku gdy pierwszy, 
mniej drobny filtr może chronić drugi, drobniejszy.  

W miarę stopniowego zapychania się filtrów wzrasta spadek ciśnienia i zwiększa się zużycie energii. Określony 
wcześniej spadek ciśnienia powinien spowodować wymianę filtra (np. 150 Pa, 200 Pa lub 300 Pa w zależności od 
klasy filtra). Nawet jeżeli spadki ciśnienia pozostają zadowalające, filtry należy okresowo wymieniać (np. co roku lub 
co dwa lata) ze względów higienicznych. Podczas wymiany filtra należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do 
przedostania się wychwyconych substancji stałych do systemu wentylacyjnego.  

Plan konserwacji i specyfikacja (specyfikacje) filtra dla każdego wlotu należy wyraźnie wyszczególnić w dokumentacji 
projektowej i zapewnić ich zgodność z zaleceniami producenta. 

 

L2.2. Krok 3: Określenie planu użytkowania każdej strefy budynku 

W przypadku budynków biurowych wymagany będzie plan użytkowania, aby pomóc w oszacowaniu zużycia energii 
przez system wentylacyjny. Domyślne plany użytkowania w odniesieniu do różnych stref w budynkach, takich jak 
biura, sale konferencyjne, przedszkola, domy mieszkalne i mieszkania, przedstawiono w załączniku C do normy EN 
16798-1. Plany te są również istotne w kontekście wyznaczenia celów w zakresie jakości powietrza oraz obliczenia 
projektowych przepływów powietrza i wymiany powietrza. Szczególnie istotne informacje dotyczące systemu 
wentylacyjnego zawarte w planie użytkowania obejmują: 

 wytwarzanie wilgoci (w g/m2/h); 

 produkcję CO2 (w l/m2/h); 

 minimalny współczynnik wentylacji (w l/s/m2); 

 współczynnik wentylacji dla emisji CO2 (w l/s/m2); 

 maksymalne stężenie CO2 powyżej poziomów na zewnątrz (ppm); 

 minimalną wilgotność względną (%); 

 maksymalną wilgotność względną (%). 
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L2.2. Krok 4: Określenie kategorii powietrza nawiewanego (SUP) dla każdej strefy i powiązanych specyfikacji 
filtrów 

Kategorie powietrza nawiewanego (SUP) oparte na pożądanej jakości powietrza, które ma być dostarczane do danej 
strefy budynku, wyjaśniono w sekcji L1.4 wytycznych. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Połączenie kategorii 
powietrza nawiewanego (SUP) i kategorii powietrza zewnętrznego (ODA) informuje projektantów o tym, jakie filtry 
należy zawrzeć w specyfikacji. 

Filtry usuwające zanieczyszczenia gazowe (np. ozon, benzen itp.) mogą być zalecane lub wymagane zgodnie z 
poniższą macierzą (na podstawie normy EN 16798-3): 

 ODA (G)1 – filtry gazu są zalecane, jeżeli w strefie pożądana jest jakość powietrza na poziomie SUP 1. 

 ODA (G)2 – filtry gazu są wymagane w odniesieniu do SUP 1 i zalecane w odniesieniu do SUP 2 i SUP 3. 

 ODA (G)3 – filtry gazu są wymagane w odniesieniu do SUP 1 i SUP 2 oraz zalecane w odniesieniu do SUP 3. 

Do celów usuwania cząstek istnieją różne potencjalne konfiguracje filtrów (jedno- i wielostopniowe) oraz dostępne 
są różne klasy wydajności filtrów. W starej normie EN 779 określono kwestię usuwania cząstek o średnicy 0,4 µm. 
Od połowy 2018 r. nowa klasyfikacja określona w normie EN 16890 zastąpiła normę EN 779, a w jej ramach stosuje 
się w znacznym stopniu odmienną metodę oceny skuteczności usuwania cząstek. Nowa norma EN 16890 opiera się 
na skuteczności usuwania cząstek w odniesieniu do PM1, PM2,5 lub PM10.  

Powinno być możliwe stworzenie podobnej macierzy między kategoriami ODA (P) i SUP w celu określenia 
potrzebnych klas filtrów. Norma EN 16798-1 nadal zawiera jednak odniesienia do klas filtrów określonych w normie 
EN 779, które są przestarzałe.  

Chociaż nie istnieje bezpośredni ani przewidywalny związek między skutecznością usuwania cząstek dla klas 
określonych w normie EN 779 i w normie EN 16890, poniżej przedstawiono związek orientacyjny. 

 

Tabela 9. Orientacyjne przełożenie klas filtrów według normy EN 779 na wyniki według normy EN 16890. 

EN 779:2012 
EN ISO 16890 – zakres rzeczywistej zmierzonej średniej 

efektywności 

Klasy filtrów ePM1 ePM2,5 ePM10 

M5 5–35% 10–45% 40–70% 

M6 10–40% 20–50% 60–80% 

F7 40–65% 65–75% 80–90% 

F8 65–90% 75–95% 90–100% 

F9 80–90% 85–95% 90–100% 

 

Do czasu zmiany normy EN 16798 zdecydowanie zaleca się konsultacje z producentami filtrów w celu 

zagwarantowania zastosowania właściwych specyfikacji w projekcie. 

 

L2.2. Krok 5: Specyfikacja materiałów wyposażenia i materiałów izolacyjnych pod kątem emisji LZO 

Preferencje deweloperów i właścicieli budynków mogą mieć wpływ na specyfikację materiałów wyposażenia. W 
przypadku gdy nie określono żadnych preferencji, a użytkownicy chcą zmniejszyć poziom LZO w powietrzu wewnątrz 
budynku, stosując zasady kontroli źródła, zaleca się, aby określić w specyfikacjach materiały niskoemisyjne, takie jak 
płytki ceramiczne i kamień naturalny, zamiast dywanów, elastycznych lub drewnopochodnych pokryć podłogowych, 
niemniej do wyboru produktów, które minimalizują emisje, można wykorzystać informacje na etykietach.  
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Mając na względzie przyszłą europejską harmonizację emisji LZO, specyfikacje w ramach poziomu 2 dotyczące 
kontroli źródła emisji LZO odnoszą się do następujących parametrów: 

 całkowitej ilości LZO: chociaż istnieją zastrzeżenia w odniesieniu do tego wskaźnika, ponieważ nie wszystkie 
LZO są równie szkodliwe dla zdrowia, jest to przydatny wskaźnik, dzięki któremu można określić potencjalne 
punkty newralgiczne emisji LZO i który można porównać z istniejącymi systemami krajowymi; 

 całkowitej ilości LZO rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość: dotyczy 
tylko LZO, które sklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. 
Poważny charakter tych zagrożeń dla zdrowia uzasadnia oddzielne zgłaszanie tych substancji. Nie dotyczy 
to formaldehydu, który zgłaszany jest oddzielnie; 

 wartości R: jest to główny wskaźnik, który wiąże się z wartościami UE LCI. Wartość R dla konkretnego LZO 
jest stosunkiem zmierzonego stężenia do wartości UE-LCI. Na przykład zmierzone stężenie wynoszące 24 
µg/m3 i wartość UE LCI wynosząca 200 µg/m3 odpowiadałyby wartości R równej 0,12. Jeżeli więcej niż jedna 
substancja o wartości UE-LCI jest poddawana pomiarom, wartości R wszystkich substancji są sumowane. 

 formaldehydu: w 2015 r. formaldehyd przeklasyfikowano na substancję rakotwórczą kategorii 1B i mutagen 
kategorii 214. Jest to żywica powszechnie stosowana w obróbce powierzchniowej tkanin, jako substancja 
wiążąca w płytach drewnopochodnych oraz do wielu innych zastosowań. W styczności z wilgocią żywice 
formaldehydowe mogą ulec rozkładowi, uwalniając stale niewielkie ilości formaldehydu do powietrza 
wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na stosunkowo wysokie stężenia jest on liczony oddzielnie od innych 
rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość LZO.  

W odniesieniu do wartości R warto wspomnieć o znaczących postępach, jaki poczyniono w zakresie uzgodnienia 
wartości UE LCI (najniższego badanego stężenia) w odniesieniu do LZO. Do grudnia 2019 r.15 wartości UE LCI 
przypisano do łącznie 152 LZO. Kolejne 13 LZO oczekuje na przypisanie wartości UE LCI16, a w przypadku kolejnych 5 
LZO niezbędne są dalsze dane, zanim zostanie do nich przypisana wartość UE LCI17.  

 

L2.2, krok 6 – Ocena ryzyka dotycząca pleśni 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła próbę przeciwdziałania potencjalnym skutkom dla zdrowia 

wywołanym przez narażenie na wilgoć i pleśń w domach18, podkreślając, że:  

„Narażenie na działanie czynników biologicznych wewnątrz pomieszczeń stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i w 

znaczący sposób oddziałuje na zdrowie. Wilgoć jest wyraźnym i spójnym wskaźnikiem ryzyka rozwoju astmy i objawów 

ze strony układu oddechowego związanych z warunkami środowiskowymi wewnątrz pomieszczeń. Często za taką 

sytuację odpowiada: nieodpowiednia wentylacja i wady konstrukcyjne, a także problemy z komfortem cieplnym”. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) udokumentowała analizy przykładów z Finlandii, Francji, Niemiec, Słowacji, 

Szwecji i Zjednoczonego Królestwa dotyczące usuwania pleśni w budynkach mieszkalnych19. Dostarczają one 

wyników i zaleceń, które można wykorzystać zarówno w projektach nowych budynków i projektach większych 

renowacji budynków, jak i w strategiach dotyczących wentylacji. WHO opublikowała również wytyczne dotyczące 

                                                           
14 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i 
zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Dz.U. L 167 z 
6.6.2014, s. 36. 
15 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985  
16 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870  
17 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868  
18 Światowa Organizacja Zdrowia, Protecting health from home damp and mould [Ochrona zdrowia przed wilgocią i pleśnią w domu], Biuro 
Regionalne dla Europy, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Housing-and-health/risk-management-and-policy-
options/protecting-health-from-home-damp-and-mould 
19 Światowa Organizacja Zdrowia (2008 r.), Interventions and actions against damp and mould - a review of case studies [Interwencje i 
działania przeciwko rozwojowi wilgoci i pleśni – przegląd analiz przykładów], Biuro Regionalne WHO dla Europy. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39985
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38870
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38868
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wilgoci i pleśni, które obejmują ocenę ryzyka dla ludzi20. W ramach wytycznych podkreślono kilka kluczowych 

czynników, które należy wziąć pod uwagę i które mogą powodować rozwój pleśni:  

 zła wentylacja; 

 nieszczelność konstrukcji; 

 miejscowe uszkodzenia spowodowanych wilgocią; oraz 

 podwyższony poziom wilgoci w podłogach i ścianach. 

Działania zaradcze, które można rozważyć w przypadku projektów ważniejszych renowacji, obejmują uszczelnienie 

dróg wypływu powietrza, miejscową poprawę izolacji, usprawnienie wentylacji (w tym w łazienkach) oraz suszenie 

mokrych materiałów.  

Zaleca się, aby inspekcja oraz badanie stanu nieruchomości przeznaczonych do renowacji były prowadzone przez 

ekspertów. Pozwoli to zrozumieć i zdiagnozować problemy, które wystąpiły w istniejącym budynku. Działania 

naprawcze można zatem podjąć w ramach nowego projektu renowacji. Zaleca się, aby inspekcje pod kątem 

obecności pleśni przeprowadzać przy zastosowaniu uporządkowanego formatu oceny, co umożliwi rating. Każdy 

zastosowany rating powinien co najmniej:  

 odzwierciedlać zarówno obecność pleśni, jak i stopień jej rozwoju, 

 określać obszary potencjalnych szkód w przegrodach zewnętrznych.  

Występowanie oraz zasięg wilgotności i pleśni należy mierzyć w każdym pomieszczeniu, a sumę obszarów 

wykorzystać, aby określić ogólną klasyfikację. W Tabela 10 przedstawiono zarys systemu klasyfikacji, który można 

stosować do celów bardzo podstawowych inspekcji.  

 

Tabela 10. System klasyfikacji wilgoci i pleśni w obiektach budowlanych 

Kryteria klasyfikacji Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 

Niecałe 5 lat temu sprawdzono stan obiektów budowlanych oraz 
udokumentowano stan utrzymania obiektów budowlanych i 
instalacji.  

Tak Tak   

Naprawiono znane szkody spowodowane przez wodę lub 
obecność wody kondensacyjnej lub kapilarnej. 

Tak Tak Tak  

Widoczna pleśń w użytkowanych przestrzeniach:  

– na małych powierzchniach (np. uszczelka w skrzydle okna) 

– na niewielkich powierzchniach występują ślady pleśni  

– na większych powierzchniach występują ślady pleśni 

Brak. 

 

 

 

 

< 400 cm2 

 

 

 

 

< 2 500 cm2 

 

 

 

 

> 2 500 cm2 

Oceniono ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych przez 
wodę i wprowadzono proaktywne środki celem ograniczenia 
tego ryzyka w przyszłości. 

Tak    

Wilgoć z niedawnego etapu budowy (tylko dla nowo 
wybudowanych budynków). 

Nie Nie Tak  

                                                           
20 Światowa Organizacja Zdrowia (2009 r.), WHO guidelines for indoor air quality – dampness and mould [Wytyczne WHO dotyczące jakości 
powietrza wewnątrz budynku – wilgoć i pleśń], Biuro Regionalne WHO dla Europy. 
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Źródło: Standardy duńskie (2015 r.) 

Ocenę ryzyka można przeprowadzić również w przypadku projektów nowych budynków. Zaleca się, aby ocena ta 
była skoncentrowana na środkach kontroli punktowych źródeł wilgotności i przeciwdziałaniu powstawaniu mostków 
termicznych i obszarów infiltracji powietrza przez przegrody zewnętrzne. Oprócz jakościowej oceny ryzyka w celu 
określenia obszarów o dużej wilgotności konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji mechanicznej, aby 
kontrolować wszelkie nagłe wzrosty wilgotności; techniczną ocenę ryzyka można przeprowadzić zgodnie z 
następującymi dwiema normami: 

 ISO 6946, metoda obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła materiałów 

budowlanych21.  

 ISO 13788, metoda obliczania cieplno-wilgotnościowych właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku22.  

Powyższe normy zawierają metodę obliczania krytycznej wilgotności powierzchni, która może prowadzić do rozwoju 
pleśni na wewnętrznych powierzchniach budynku. Aby przeprowadzić ocenę ryzyka, wymagane są dane dotyczące 
charakterystyki cieplnej wyrobów budowlanych i architektonicznych detali projektu, a w szczególności dane 
dotyczące przenikania ciepła. Ten drugi element może wymagać obliczeń w celu uzyskania szacunków. Ewentualnie 
dane dotyczące efektywności mogą być udostępniane na szczeblu krajowym w odniesieniu do akredytowanych 
detali architektonicznych.  

                                                           
21 Normy ISO, ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 
22 Normy ISO, ISO 13788: Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni 
wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania. 
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Dotyczące stosowania poziomu 3 

Aby zapewnić pomoc przy pomiarze jakości powietrza wewnątrz budynku na poziomie 3, przedstawiono dodatkowe 
wytyczne i wyjaśnienia dotyczące kroków wymienionych poniżej.  

 L3.2. Krok 1a: Monitorowanie in situ, wybór parametrów do pomiaru 

 L3.2. Krok 1b: Badania po rozpoczęciu użytkowania  
 

L3.2. Krok 1: Monitorowanie in situ, wybór parametrów do pomiaru 

Poniżej przedstawiono kilka krótkich punktów, o których należy pamiętać w odniesieniu do szeregu parametrów 
jakości powietrza wewnątrz budynku, co może pomóc użytkownikom w podjęciu decyzji, które parametry chcą 
monitorować.  

CO2 

W nowoczesnych budynkach każdy wzrost stężenia CO2 powyżej typowego stężenia tła w powietrzu wynoszącego 
350–500 ppm w pomieszczeniach budynku będzie spowodowany oddychaniem człowieka. Chociaż wysoki poziom 
CO2 sam w sobie może powodować dyskomfort sensoryczny u ludzi (np. przy poziomie kilku tysięcy ppm), jest mało 
prawdopodobne, aby stężenia w powietrzu wewnątrz budynków były tak wysokie. Aby zapewnić pewien kontekst, 
poniżej przedstawiono ogólne skutki narażenia na działanie CO2 znajdującego się w powietrzu wewnątrz budynku: 

 350–500 ppm: typowe poziomy CO2 dla powietrza na zewnątrz 

 1000 ppm: w strefach, gdzie jedynym źródłem CO2 jest ludzka aktywność metaboliczna, poziomy CO2 
powyżej 1000 ppm uwydatniłyby potencjalny wpływ zanieczyszczeń pochodzących od ludzi na postrzeganie 
jakości powietrza wewnątrz budynku przez użytkowników budynku (nawet jeżeli sam CO2 na tym poziomie 
prawdopodobnie nie będzie miał bezpośredniego wpływu na postrzeganie). 

 2500 ppm: na tym poziomie może zacząć dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych użytkowników 
budynku23. 

 30 000 ppm: 15-minutowa dopuszczalna wartość krótkotrwałego narażenia określona przez OSHA. 

 40 000 ppm: poziom bezpośrednio zagrażający życiu lub zdrowiu w przypadku narażenia trwającego dłużej 
niż 5 minut.  

 50 000 ppm: 30 minut – stężenie śmiertelne dla ludzi powodujące utratę przytomności. 

Głównym powodem dokonywania pomiaru CO2 in situ jest to, że jest on doskonałym „wskaźnikiem” zanieczyszczeń 
pochodzących od ludzi. W wyniku aktywności metabolicznej oddychających organizmów powstają jednocześnie 
zanieczyszczenia pochodzące od ludzi i CO2, przy czym te pierwsze są częstszą przyczyną negatywnych odczuć (np. 
zapachów). Ponieważ pomiary in situ zanieczyszczeń pochodzących od człowieka są jednak znacznie bardziej 
skomplikowane, preferuje się dokonywanie pomiarów CO2.  

Prognozowane poziomy CO2 można wykorzystać do projektowania systemów wentylacyjnych, a monitorowanie CO2 
in situ w określonych strefach budynku można wykorzystać jako sygnał zwrotny do sterowania współczynnikami 
wentylacji w odniesieniu do tych samych stref (np. w salach konferencyjnych, gdzie poziomy CO2 mogą się znacznie 
różnić).  

Dostępne są proste zestawy typu „zrób to sam” służące do pomiaru stężenia CO2 za pomocą analizy 
kolorymetrycznej, przy użyciu rurek detekcyjnych gazu, które mogą kosztować 3–5 EUR za test24. Zestawy te 
zapewniają jednak jedynie ograniczoną liczbę pomiarów punktowych. Jeżeli chodzi o monitorowanie 

                                                           
23 Satish U., Mendell MJ., Shekhar K., Hotchi T., Sullivan D., Streufert S., Fisk WJ., 2012 r. Is CO2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-
moderate concentration on human decision-making performance. Environmental Health Perspectives,120(12). 
24 Zob. na przykład: https://lukeskaff.com/measure-carbon-dioxide-co2-levels-test/ 
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długoterminowe, na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mogą mierzyć stężenie CO2 w czasie 
rzeczywistym i które jednocześnie monitorują temperaturę i wilgotność względną.  

PM2,5/PM10 

Powszechnie wiadomo, że narażenie na działanie cząstek stałych, zwłaszcza PM2,5, wiąże się z negatywnymi skutkami 

dla zdrowia człowieka25. Monitorowanie cząstek stałych jest szczególnie ważne, jeżeli istnieją oczywiste obawy 

dotyczące potencjalnych źródeł związanych z działalnością budowlaną (np. prace renowacyjne w czasie, gdy budynek 

pozostaje otwarty, gotowanie, spalanie paliw wewnątrz budynku w celu ogrzewania/gotowania, palenie tytoniu, 

stosowanie aerozoli, rozdrabnianie papieru, używanie sprzętu czyszczącego, zwłaszcza odkurzaczy itp.).  

Standardowe techniki pomiarowe polegają zazwyczaj na przepuszczaniu kontrolowanej objętości próbki powietrza 

przez znormalizowany filtr i ważeniu materiału, który osadził się na filtrze. Pomiary te są jednak czasochłonne, 

stosunkowo drogie i – w zależności od okresu pobierania próbki, nie dają obrazu dynamicznego charakteru (zarówno 

przestrzennego, jak i czasowego) ładunków cząstek stałych w powietrzu wewnątrz budynku. 

Dostępny jest sprzęt oparty na metodach optycznych, który jest znacznie bardziej ekonomiczny i może generować 

dane in situ w czasie rzeczywistym. Dostępne są droższe narzędzia badawcze26, a także tanie czujniki do wykrywania 

cząstek stałych27. Rozmieszczenie tanich czujników połączone ze zgłaszaniem danych za pośrednictwem sieci 

bezprzewodowej może dostarczyć informacji w czasie rzeczywistym, które pomogą wskazać główne źródła cząstek 

stałych w powietrzu wewnątrz budynku. Dzięki tak precyzyjnym informacjom można bardziej szczegółowo zbadać 

adekwatność połączenia strategii dotyczącej wentylacji z działalnością w budynku. 

W celu podania kontekstu, w normie WELL określono wartości dopuszczalne: 15 µg/m3 i 50 µg/m3 odpowiednio dla 

PM2,5 i PM10. 

LZO / formaldehyd 

Główne źródła LZO i formaldehydu w powietrzu wewnątrz budynku pochodzą z ciągłych, niskich emisji z materiałów 

budowlanych i sporadycznych wzrostów stężenia spowodowanych stosowaniem chemikaliów (najczęściej do 

czyszczenia powierzchni). 

Sugeruje się, aby pomiarów całkowitej ilości LZO dokonywać za pomocą systemu Level(s), ponieważ zapewnia on 

pełny obraz tego typu związków w powietrzu wewnątrz budynku. Zgodnie z normą WELL wartość dopuszczalna 

całkowitej ilości LZO wynosi 500 µg/m3.  

Formaldehyd jest również LZO, ale zazwyczaj zgłasza się go oddzielnie ze względu na fakt, że stanowi on poważne 

zagrożenie dla zdrowia (jest klasyfikowany jako substancja rakotwórcza) oraz z powodu powszechnego stosowania 

żywic formaldehydowych w wielu materiałach i wyrobach budowlanych. Żywice w wyrobach budowlanych same w 

sobie nie są szkodliwe. Stopniowe działanie żywic w obecności wilgoci powoduje jednak rozpad niewielkich ilości 

żywicy, uwalniający niewielkie, ale stałe ilości formaldehydu. WHO zaleca wartości dopuszczalne formaldehydu w 

powietrzu wewnątrz budynku na poziomie 80 ppb28; w normie WELL określono wartości dopuszczalne na poziomie 

                                                           
25 Anderson JO., Thundiyil JG., Stolbach A., 2012 r. Cleaning the air: A review of the effects of particulate matter air pollution on human health. 
J. Med. Toxicol., 8, s. 166–175.  
26 Amaral SS., De Carvalho AJ., Costa AM., Pinheiro C., 2015 r. An overview of particulate matter measurement instruments. Atmosphere, 6, s. 
1327–1345. 
27 Hegde S., Min KT., Moore J., Lundrigan P., Patwari N., Collingwood S., Balch A., Kelly KE., 2019 r. Indoor household particulate matter 
measurements using a network of low-cost sensors. Aerosol and Air Quality Research, 20(2), s. 381–394. 
28 WHO, 2010 r. WHO guidelines for indoor air quality. Selected pollutants [Wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza wewnątrz budynku. 
Wybrane zanieczyszczenia]. ISBN 9789289002141  
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27 ppb, a Francja, począwszy od 2023 r., zamierza ustalić wartości dopuszczalne, które będą 10 razy bardziej 

rygorystyczne niż określone przez WHO (8 ppb)29.  

Zwykłą metodą pomiaru LZO i formaldehydu jest pobieranie próbek znanej objętości powietrza przez pewien okres 

i przepuszczanie ich przez chłonny materiał, na którym zatrzymują się LZO. Następnie materiał przekazuje się do 

laboratorium, gdzie uwalnia się LZO w warunkach kontrolowanych, w których możliwe jest zidentyfikowanie i 

ilościowe określenie poszczególnych LZO w stosunku do odpowiednich norm za pomocą technik chromatografii. 

Biorąc jednak pod uwagę szczególnie znaczenie monitorowania formaldehydu, istnieje potrzeba zapewnienia 

bardziej opłacalnych technik monitorowania, które mogą dostarczać wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego30. 

Pomimo charakteru informacyjnego i ich szczególnego znaczenia dla określenia punktów newralgicznych LZO lub 

zmian w poziomach tła, nie należy automatycznie zakładać, że wysokie lub niskie całkowite stężenia LZO będą 

przekładać się na szkodliwe lub nieszkodliwe poziomy stężeń. Każdy pojedynczy LZO charakteryzuje się własną 

potencjalną toksycznością przy narażeniu człowieka na jego działanie.  

Zgodnie z tymi wytycznymi opracowano wartość R, próbując przełożyć dane pochodzące z pomiarów całkowitej ilości 

LZO na potencjalne zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wartość R normalizuje każde stężenie konkretnego LZO w 

stosunku do określonej wartości LCI (najniższego badanego stężenia) dla danego LZO. W wyniku powyższego 

powstaje współczynnik dla każdego LZO, a kiedy współczynniki dla poszczególnych określonych LZO w tej samej 

próbce się zsumuje, można wygenerować ogólną wartość R. Wartość R >1 będzie zatem świadczyła o tym, że 

zawartość LZO w powietrzu wewnątrz budynku stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

 

L3.2. Krok 1: Badania po rozpoczęciu użytkowania, opracowanie pytań 

Jakość powietrza wewnątrz budynku jest częścią szerszej koncepcji jakości środowiska wewnątrz budynku, która 
obejmuje również inne aspekty, takie jak komfort cieplny, oświetlenie i hałas. W rzeczywistej sytuacji jest mało 
prawdopodobne, aby badanie koncentrowało się tylko na jednym z tych aspektów, a na innych nie.  

Chociaż wiele aspektów dotyczących jakości powietrza wewnątrz budynku można zmierzyć fizycznie, to, czy pomiary 
te korelują z zadowoleniem użytkowników budynku, zależy od ich subiektywnego postrzegania.  

Ponieważ celem przedsięwzięcia budowlanego i działania systemu budynku jest zapewnienie użytkownikom 
zadowalającej przestrzeni do życia lub pracy, badania są bardzo istotne dla sprawozdawczości na poziomie 3.  

W normie ISO 2880231 przedstawiono kilka podstawowych zasad przeprowadzania badań dotyczących postrzegania 
środowiska wewnątrz budynku. Badanie należy rozpocząć od kilku pytań ogólnych dotyczących ogólnej jakości 
środowiska wewnątrz budynku (tj. jakości powietrza wewnątrz budynku, komfortu cieplnego, oświetlenia i hałasu 
łącznie). Z tych pytań ogólnych powinno jasno wynikać, że odnoszą się one do łącznego postrzegania wszystkich tych 
czynników (i być może jeszcze innych). W ramach pytań ogólnych można również wyjaśnić wszelkie istotne 
schorzenia (w tym przypadku oczywistym tematem jest astma). 

Pytania dotyczące konkretnie jakości powietrza wewnątrz budynku powinny zawierać następujące elementy: 

 informacje demograficzne dotyczące respondenta (np. grupa wiekowa, płeć, doświadczenie, główna 
działalność prowadzona w budynku, lokalizacja stanowiska pracy, systemy zmianowe itp.). Jeżeli badanie 
ma być anonimowe, tylko bardzo ograniczone informacje demograficzne powinny być wymagane. 

                                                           
29 Ministêre de L’Écoologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement Décret nº 2011-1727 du 2 Décembre 2011 relatif aux 
valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène. 
30 Van den Broek J., Klein Cerrejon D., Pratsinis SE., Guntner AT., 2020 r. Selective formaldehyde detection at ppb in indoor air with a portable 
sensor. Journal of Hazardous Materials, 399. 
31 Norma ISO 28802: Ergonomia środowiska fizycznego – Ocena z zastosowaniem ekspertyzy dotyczącej środowiska obejmującej pomiary 
wielkości fizycznych środowiska i oceny subiektywne wykonane przez osoby. 
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 pytanie zamknięte z ograniczonymi odpowiedziami na temat tego, jak respondenci „teraz” (tj. w momencie 
odpowiadania na pytania zawarte w kwestionariuszu) oceniają jakość powietrza wewnątrz budynku. 
Możliwe odpowiedzi mogą być następujące: „bardzo nieprzyjemny zapach”, „nieprzyjemny zapach”, „lekko 
nieprzyjemny zapach” i „brak nieprzyjemnego zapachu”; 

 pytanie otwarte o konkretne źródła zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na postrzeganie jakości 
powietrza „teraz”; 

 pytanie zamknięte dotyczące ogólnego zadowolenia respondentów z jakości powietrza, w którego ramach 
możliwe są tylko dwie odpowiedzi, jedna pozytywna i jedna negatywna;  

 pytanie otwarte dotyczące zanieczyszczeń z wszelkich źródeł, które według respondentów mają negatywny 
wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń w innych częściach budynku i w innych momentach. 

Ze względu na podane warianty odpowiedzi, odpowiedzi neutralne nie pojawią się. Najbardziej zbliżony do 
neutralnej odpowiedzi może być brak odpowiedzi na pytanie otwarte. W zależności od sposobu sformułowania 
pytania otwartego, brak odpowiedzi można jednak również uznać za pozytywne odczucie (np. brak konkretnych lub 
ogólnych powodów do narzekania).  

Zbieranie danych demograficznych dotyczących respondentów pomoże zidentyfikować ewentualną tendencyjność 
odpowiedzi w kierunku jednego typu odczuć (np. warto wiedzieć, czy podział na „zadowolony/niezadowolony” jest 
taki sam dla pracowników na parterze i na ostatnim piętrze). Każda koncentracja odpowiedzi wyrażających 
niezadowolenie może pomóc wskazać obszary problematyczne, które można uczynić przedmiotem działań 
naprawczych lub renowacyjnych w odniesieniu do systemu wentylacyjnego lub po prostu zmienić współczynniki 
wentylacji w tych obszarach. 
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