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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 4.3: Komfort związany z oświetleniem i widocznością – Podręcznik użytkownika: briefing 

wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1)  

 

Streszczenie 

Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków biurowych i 

mieszkalnych – można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego aż do przewidywanego 

zakończenia eksploatacji budynku.  Oprócz efektywności środowiskowej, która jest głównym przedmiotem oceny, 

system Level(s) umożliwia również ocenienie innych istotnych powiązanych aspektów efektywności przy użyciu 

wskaźników i narzędzi dotyczących zdrowia i komfortu, kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych 

elementów ryzyka powiązanych z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru budynków. Wspólny 

język powinien umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które mogą wyraźnie przyczynić się do 

osiągnięcia szerszych celów europejskiej polityki ochrony środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które przyczyniają się do 

osiągnięcia celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach takich jak: energia, zużycie 

materiałów, gospodarowanie odpadami, woda i jakość powietrza 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). 

 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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Struktura dokumentu Level(s)  

 
Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s)  



 

 

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. 

 

  



 

 

Briefing wprowadzający 

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

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

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Dostępność oraz jakość światła są ważnymi czynnikami projektowania zdrowych i wygodnych domów i przestrzeni 
roboczej. Miliony Europejczyków spędzają około 90% swojego czasu wewnątrz budynków (WHO, 2014 r.)1. Komfort 
można rozumieć zarówno w kategoriach światła potrzebnego do wykonywania zadań, jak i w kategoriach tego, czego 
ciało ludzkie potrzebuje i pragnie oraz – w przypadku nadmiaru światła – co może tolerować.  

Badania wskazują na znaczenie zwiększonego dostępu do światła dziennego i widoków dla ogólnego dobrostanu2, 
jak również większe zadowolenie wynikające ze spersonalizowanej kontroli oświetlenia i zacienienia3,4.  Jakość i skład 
światła mogą również wpływać na rytmy okołodobowe (cykle snu i czuwania organizmu ludzkiego), a skład światła, 
na które wystawieni są ludzie, może oddziaływać na ich zdrowie i dobrostan5.  Z wszystkich tych powodów 
prawidłowo zaprojektowane środowisko, w którym uwzględnia się interakcję światła dziennego, widoków i 
oświetlenia elektrycznego, jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i właścicieli. 

Jeżeli chodzi o perspektywę kosztów operacyjnych, niedawne badanie wskazuje na to, że najwyższym rocznym 
kosztem na metr kwadratowy są wynagrodzenia użytkowników biur – wynoszą 90% kosztów, podczas gdy czynsz i 
utrzymanie stanowią 9%, a energia elektryczna – tylko 1%6.  W związku z tym optymalizacja kosztów operacyjnych 
jest ściśle powiązana z optymalizacją wydajności i dobrostanu użytkowników budynków komercyjnych. 

Celem tego wskaźnika jest przede wszystkim zapewnienie środków umożliwiających poprawę i optymalizację 
warunków komfortu związanego z oświetleniem i widocznością, a jednocześnie uwzględnienie pozytywnego 
wpływu, jaki może wywierać naturalne oświetlenie, o czym mowa w dyrektywie w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków7. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Puntem wyjścia do rozważania na temat światła w budynku jest dostępność i jakość światła.  Można to rozumieć w 
kategoriach połączenia zainstalowanych systemów oświetlenia elektrycznego i przenikania światła naturalnego do 
budynku:  

 Jakość opraw oświetlenia elektrycznego: projekt i specyfikację oświetlenia elektrycznego można 

wykorzystać, aby zapewnić zarówno wystarczającą ilość, jak i jakość światła dla danego rodzaju 

budynku.  Jakość i temperatura barwowa opraw oświetleniowych również są ważnymi aspektami, które 

mogą pogarszać wzrok i wpływać na koncentrację.   

 Oświetlenie przestrzeni wewnętrznych światłem dziennym: głębokość biura lub mieszkania w rzucie 

poziomym będzie decydować o tym, ile powierzchni użytkowej można oświetlić światłem naturalnym.  

                                                           
1 WHO, 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (2014 r.), Combined or Multiple Exposure to Health Stressors in Indoor Built Environments. 
2 Farley, K. M., i Veitch, J. A. (2001 r.). A room with a view: A review of the effects of windows on work and well-being. 
3 Boyce, P. R., Veitch, J. A., Newsham, G. R., Jones, C. C., Heerwagen, J., Myer, M., i Hunter, C. M. (2006 r.). Occupant use of switching and 

dimming controls in offices. Lighting Research & Technology, 38(4), s. 358–376 
4 Newsham, G., Veitch, J., Arsenault, C., i Duval, C. (lipiec 2004 r.). Effect of dimming control on office worker satisfaction and performance. 

Materiały z corocznej konferencji IESNA, s. 19–41. 
5 Norma WELL v2, kryteria dotyczące światła, https://v2.wellcertified.com/v2.1/en/light 
6 Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building, 

wrzesień 2014 r. 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 75. 



 

 

Geometria formy budynku będzie miała również wpływ zarówno na przenikanie światła dziennego, jak 

i na możliwość zachowania wyraźnej widoczności środowiska zewnętrznego dla użytkowników.  

 Dyskomfort spowodowany olśnieniem: jeśli projekt nie jest stworzony starannie, niepożądane 

olśnienie zarówno światłem elektrycznym, jak i naturalnym może sprawić, że środowisko wewnętrzne 

będzie nieprzyjemne oraz będzie skutkować większym zużyciem energii niż przewidywano.  Zatem, 

mimo że projekt budynku może osiągnąć idealną głębokość w rzucie poziomym i współczynnik światła 

dziennego dla pomieszczeń roboczych lub mieszkalnych, może to skutkować niepożądanym olśnieniem 

i wzrostem temperatury.   

Kolejny aspekt odnosi się do stopnia kontroli, jaką użytkownicy końcowi mają nad swoim środowiskiem życia lub 
pracy, w tym do zakresu, w jakim systemy automatyczne mogą być przestawione na sterowanie ręczne, aby 
umożliwić reakcję na zmianę warunków (np. nagły wzrost intensywności olśnienia) oraz personalizację warunków 
komfortu. 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

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

przedstawiono również zamierzenia dotyczące poziomów 2 i 3 do wykorzystania w przyszłości. 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 4.3 

1. Projekt koncepcyjny 
(zgodny z zasadami 
projektowania)  

 Na etapie projektu koncepcyjnego można rozważyć wpływ formy i orientacji budynku na 
wydajność oświetlenia światłem dziennym, jak również uzupełniające systemy 
oświetlenia elektrycznego, które będą niezbędne do zapewnienia wymaganego 
oświetlenia. 

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

 Szczegółowy projekt i budowa: Przed rozpoczęciem prac na miejscu i na etapie 
szczegółowego projektu można sporządzić dokładniejsze plany oświetlenia, jak również 
opracować sekwencje operacji sterowania oświetleniem w celu zadbania o to, by system 
oświetleniowy był w stanie zaspokoić potrzeby w zakresie oświetlenia.  Obliczenia zostaną 
wykonane i zweryfikowane w drodze symulacji. 

3. Etap powykonawczy i 
warunki rzeczywistego 
użytkowania (na podstawie 
uruchomienia, kontroli 
wzrokowej i odczytów 
liczników) 

 Etap powykonawczy i warunki rzeczywistego użytkowania: Ostatni etap powinien 
obejmować przejście przez pomieszczenia robocze/mieszkalne przed rozpoczęciem ich 
użytkowania i dokonanie pomiarów in situ w celu zidentyfikowania i wyeliminowania 
wszelkich różnic w wydajności oraz dopilnowania, aby zamówione oprawy i systemy 
oświetleniowe spełniały kryteria projektowe.  Można rozważyć ocenę eksploatacyjną, aby 
zrozumieć wrażenia użytkowników związane z warunkami i instalacjami oświetleniowymi. 

Jednostki miary 

W tej wersji wskaźnika skupiono się na czterech głównych aspektach projektowania pod względem komfortu 
związanego z oświetleniem i widocznością.  Chociaż istnieje szereg różnych miar, które można stosować oddzielnie 
lub łącznie, wybór jednostki lub jednostek miary pozostawia się obecnie do profesjonalnego osądu.  W niektórych 
przypadkach jednostka ma charakter binarny, co odzwierciedla, czy dana funkcja jest zapewniona, czy nie. Tabela 1 
zawiera wykaz mierników, które można uznać za ważne dla oceny jakości zapewnionego oświetlenia.   

Tabela 1. Jednostki miary jakości oświetlenia 

Aspekt jakości 
Poziom 1 – Etap projektu 

koncepcyjnego 
Poziomy 2 i 3 – Etapy projektu szczegółowego i 

rzeczywistego użytkowania 
Jednostki 

1. Światło 
dzienne:  
maksymalizacja 
użytecznego 
dopływu i 
minimalizacja 
negatywnych 
skutków dla 

Wymagania dotyczące 
widoku zewnętrznego 

Horyzontalny kąt widzenia stopień 

Odległość widoku zewnętrznego m 

Widziane warstwy Liczba warstw 

Kontrola światła dziennego i 
olśnienie 

Olśnienie światłem dziennym 
(bezpośrednie/pośrednie/rozproszone) 

 

Wystarczalność światła 
dziennego 

Uzupełniające światło elektryczne  



 

 

komfortu 
związanego z 
widocznością 

Rozsył światła dziennego Zmienność rozsyłu  

2. Poziomy 
oświetlenia i 
rozsył światła: 
na potrzeby 
komfortu 
związanego z 
widocznością  

Poziomy oświetlenia 

Natężenie oświetlenia zadaniowego Luks 

Luminancja Kandela 

Współczynnik odbicia powierzchni, kształt i barwa 
% 

współczynnika 
odbicia 

Natężenie promieniowania 
melanopowego/równoważne natężenie oświetlenia 

dziennego 

 

Rozsył światła 

Hierarchia wizualna  

Rozsył luminancji  

Jasność, kontrast  

Olśnienie oświetleniem elektrycznym  

Jednolitość natężenia oświetlenia % 

3. Kontrola: 
Zautomatyzowane 
i 
spersonalizowane 
sterowanie na 
potrzeby 
komfortu 
związanego z 
widocznością 

Kontrola osobista 
(czas/czynność/preferencje) 

Intensywność T/N 

Właściwości barwy (w tym skorelowana temperatura 
barwowa (CCT), nasycenie, odcień, wskaźnik 

oddawania barw (Ra)) 
T/N 

Automatyzacja 
(czas/czynność/integracja 

systemu) 

Wstępnie zaprogramowany cykl w czasie T/N 

Wstępnie zaprogramowane sceny T/N 

4. Jakość źródła 
światła: 
w przypadku 
elektrycznych 
źródeł światła 

Barwa 

Oddawanie barw  

Jednolitość barwy  

Skorelowana temperatura barwowa K 

Widmowy rozkład mocy  

Tymczasowe artefakty 
świetlne 

Migotanie Pst 

Efekty stroboskopowe SVM 

Możliwość dostosowania 
oświetlenia 

Np. natężenie promieniowania melanopowego, 
równoważne natężenie oświetlenia dziennego 

T/N 

Granice systemu  

Wskaźnik ten jest wyraźnie związany z etapem B6 (operacyjne zużycie energii) cyklu życia budynku, zgodnie z normą 
EN 15978.  Ślad materiałowy wszelkich powiązanych okien, konstrukcji zacieniających, opraw oświetleniowych oraz 
elementów sterujących/czujników wchodzi w zakres etapów A1–A5 (produkcja i budowa).  W ramach wskaźnika 2.1 
systemu Level(s) (przedmiar robót, materiałów i trwałości) podano również szczegółowe wytyczne dotyczące 
sprawozdawczości w odniesieniu do części budynku.  

Głównym celem wskaźnika 4.3 jest jednak skupienie uwagi na zdrowiu i komforcie użytkowników z uwzględnieniem 
wiedzy naukowej na temat wpływu oświetlenia i efektów wizualnych na ciało ludzkie.  Aby ocenić ilościowo lub 
jakościowo wszelkie korzystne skutki dla rzeczywistych użytkowników, należy uzyskać od nich informacje zwrotne. 

Zakres 

Wskaźnik ten powinien uwzględniać znaczenie aspektów architektonicznych, w tym lokalizacji budynku, jego 
orientacji, projektu przeszkleń, projektu osłon przeciwsłonecznych, głębokości w rzucie poziomym, wykończeń 
powierzchni i innych elementów architektonicznych, które mogą mieć wpływ na przenikanie światła naturalnego, 
takich jak atria i studnie świetlne.  Wskaźnik ten uwzględnia również projekt, specyfikacje w zakresie efektywności i 
funkcjonalność zainstalowanych systemów oświetlenia elektrycznego.  



 

 

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Obliczenia przeprowadzane podczas oceny zapewnienia światła elektrycznego w danej przestrzeni są w większości 
zdefiniowane w normach EN 12464-1 (Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach) 
i EN 17037 (Światło dzienne w budynkach).  Normy te są uzupełnione wymaganiami projektowymi dotyczącymi 
parametrów środowiska wewnętrznego zawartymi w normie EN 16798-1.   
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźnika na poszczególnych poziomach 

Uwaga: wskaźnik ten jest obecnie określony jedynie w instrukcjach dla użytkowników na 
poziomie 1. 

 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Celem poziomu 1 na etapie projektu koncepcyjnego jest wspieranie architektów i innych osób mających 
wpływ na wczesnym etapie w zrozumieniu najważniejszych aspektów komfortu związanego z 
oświetleniem i widocznością, na których należy skupić uwagę, oraz w ustaleniu priorytetów w 
odniesieniu do tych aspektów. To z kolei pomoże tym osobom w podejmowaniu właściwych decyzji 
przy ustalaniu wymagań i specyfikacji.  Te wymagania i specyfikacje powinny ułatwić późniejszy 
szczegółowy projekt architektoniczny i inżynieryjny, który będzie sprzyjał zdrowiu i komfortowi 
użytkowników podczas wykonywania zadań i czynności wzrokowych. 

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi, począwszy od str. 13. 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną koncepcji projektu dotyczących komfortu związanego z 
oświetleniem i widocznością 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 mogą być wprowadzone do procesu projektowania.   

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione koncepcje 
projektu oświetlenia, wykorzystując format sprawozdawczości L1. 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

Na etapie koncepcji głównymi podmiotami mogą być: architekt koncepcyjny, właściciel 
budynku/inwestor, przedstawiciele użytkownika oraz właściwe organy odpowiedzialne za planowanie 
budynku.   

Na późniejszym etapie przedsięwzięcia dodatkowymi zainteresowanymi stronami będą 
prawdopodobnie inżynierowie projektanci, projektanci oświetlenia, projektanci wnętrz, główny 
wykonawca budynku, wykonawca instalacji elektrycznej, podwykonawcy specjalistyczni oraz 
użytkownicy budynku. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Niezbędna jest świadomość koncepcji projektu i związanych z nimi czynników, które wpływają na 
planowane zapewnienie światła sztucznego i naturalnego w danej przestrzeni.  Każda koncepcja 
zawiera informacje o tym, co jest konieczne do zapewnienia, by na etapie projektu koncepcyjnego 
podjęto właściwe decyzje, oraz do uzyskania lepszych wyników na późniejszych etapach: 

Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

1. Maksymalizacja 
użytecznego dopływu 
światła dziennego 

Na ten aspekt może mieć wpływ szereg decyzji/koncepcji dotyczących projektu 
architektonicznego.  Mierniki oceny będą obejmowały współczynnik światła 
dziennego, ekspozycję na światło słoneczne, autonomię przestrzenną światła 
dziennego oraz stosowanie automatycznego zacienienia.  Należy również 
uwzględnić potencjalne kompromisy wynikające z nadmiernego oświetlenia 
dziennego (np. olśnienie, zwiększone zużycie energii na chłodzenie), jak również 
włączenie w projekt konstrukcji zacieniających. 

2. Zapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
oświetlenia i rozsyłu światła 

Przy tym aspekcie należy zwrócić szczególną uwagę na płaszczyzny robocze dla 
zadań wzrokowych użytkownika.  Należy tu uwzględnić zarówno światło 
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

sztuczne, jak i naturalne, a także rozproszenie światła.  Mierniki powinny 
obejmować natężenie oświetlenia zadaniowego i wskaźnik oddawania barw. 

3. Możliwość dostosowania 
oświetlenia przez 
użytkowników do 
indywidualnych potrzeb. 

Ten aspekt powinien obejmować kontrolę nad indywidualnymi poziomami 
oświetlenia i temperaturą barwową (za pomocą ręcznych lub programowalnych 
sterowników włączania/wyłączania i przyciemniania). 

4. Odpowiednia jakość 
elektrycznych opraw 
oświetleniowych 

Aspekt ten powinien być określony na przykład przez skuteczność świetlną, 
trwałość itp., przy czym nadal należy dążyć do minimalizowania zużycia energii 
elektrycznej na etapie użytkowania. 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Aby wypełnić format sprawozdawczości dla poziomu 1, należy udzielić odpowiedzi „tak” albo „nie” dla 
każdej z uwzględnionych koncepcji projektu, a następnie przedstawić krótki opis działań lub decyzji 
podjętych w odniesieniu do każdej z nich.   

Przykłady, w jaki sposób można uwzględnić te koncepcje i przedstawić je w sprawozdaniu, podano w 
poniższym formacie sprawozdawczości. 

Koncepcja projektu 
pod względem 

komfortu związanego 
z oświetleniem i 

widocznością 

Czy 
uwzględniono 

tę kwestię? 
(tak/nie) 

W jaki sposób uwzględniono tę kwestię w procesie 
projektowania budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Światło dzienne – 
maksymalizacja 
użytecznego dopływu 
światła dziennego i 
minimalizacja 
negatywnych skutków 
dla komfortu 
związanego z 
widocznością  

Tak 

Budynek znajduje się na obszarze zabudowanym otoczonym z 
dwóch stron innymi blisko położonymi wysokimi budynkami.  
Ryzyko nadmiernego nasłonecznienia jest znikome.  W 
związku z tym, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie 
dostępnego światła dziennego i widoków, rozważono 
odpowiedni projekt okien, orientację i głębokość budynku. 

2. Poziomy oświetlenia i 
rozsył światła dla 
komfortu związanego 
z widocznością 

Tak 

Przewidziano, że elektryczna instalacja oświetleniowa musi 
być w stanie spełnić wymagania dotyczące natężenia 
oświetlenia na wysokości biurka przy założeniu braku światła 
dziennego (tj. przy zamkniętych żaluzjach okiennych lub 
podczas nocnych zmian).   

Aby uwzględnić potencjalny dopływ światła dziennego w 
zaspokojeniu potrzeb w odniesieniu do natężenia oświetlenia, 
oświetlenie elektryczne może być przyciemniane w zakresie 
10–100% pełnego strumienia świetlnego.  

3. Zautomatyzowane i 
spersonalizowane 
sterowanie na 
potrzeby komfortu 
związanego z 
widocznością 

Tak 

Przewidziano pełne ręczne sterowanie oświetleniem w 
poszczególnych biurach (włączanie/wyłączanie oraz 
przyciemnianie) wraz z automatycznym wyłączaniem w 
ustalonych godzinach, gdy biuro ma być nieużywane. 

W przypadku dużych biur przewiduje się oddzielne poziomy 
przyciemniania w przypadku opraw oświetleniowych, które 
oświetlają połowę biura znajdującą się bliżej okna, oraz tych, 
które oświetlają połowę biura znajdującą się dalej od okna. 

4. Jakość źródła światła 
(w przypadku 
elektrycznych źródeł 
światła) 

Tak 
W specyfikacji określone zostaną oprawy o minimalnej 
skuteczności świetlnej 120 lm/W, skorelowanej temperaturze 
barwowej ≤3500K i wskaźniku oddawania barw >80.  
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej części wytycznych przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące dwóch 
kluczowych pojęć wprowadzonych na liście kontrolnej koncepcji projektu energetycznego na 
poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1a: Światło dzienne: maksymalizacja jego 
użytecznego dopływu 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1b: Światło dzienne: minimalizacja jego negatywnych 
skutków 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Poziomy oświetlenia i rozsył światła dla komfortu 
związanego z widocznością 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Zoptymalizowane i spersonalizowane sterowanie 
na potrzeby komfortu związanego z widocznością 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Jakość źródła światła w przypadku elektrycznych 
źródeł światła 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1a: Światło dzienne: maksymalizacja jego użytecznego 
dopływu 

Istnieje wiele czynników, które wpływają na ilość użytecznego światła dziennego, które przenika do 
budynku.  Czynniki te obejmują bryłę budynku (głębokość, orientację, rozmieszczenie okien, 
wielkość/lokalizację), typ okien, jak również orientację budynku na działce budowlanej.  Na 
najwcześniejszych etapach projektowania istotne jest zadbanie o maksymalizację ilość użytecznego 
światła dziennego dostępnego w przestrzeni za pomocą metod pasywnych.   

Mierniki: 

Istnieje kilka metod określania ilości światła dziennego, które jest w stanie przeniknąć do budynku.  
Tradycyjnym miernikiem jest „współczynnik światła dziennego”, przy użyciu którego porównuje się 
poziom natężenia oświetlenia światłem dziennym w polu niezakłóconym z poziomem natężenia 
oświetlenia w określonym punkcie w pomieszczeniu.  Dokonuje się tego przy użyciu oprogramowania 
symulacyjnego w warunkach jednolitego nieba.  Następnie dzieli się poziom natężenia oświetlenia 
wewnętrznego przez poziom natężenia oświetlenia zewnętrznego, aby uzyskać odsetek światła, które 
jest w stanie dotrzeć do wnętrza pomieszczenia.  Wartości progowe i docelowe dla budynku można 
znaleźć w tabelach A1 i A3 normy EN 17037 zarówno w odniesieniu do minimalnego współczynnika 
światła dziennego, jak i mediany współczynnika światła dziennego. 

Chociaż współczynnik ten jest użytecznym miernikiem, nie charakteryzuje on budynku w warunkach 
klimatycznych w ciągu roku.  Przenikanie światła dziennego do budynku można symulować dynamicznie 
przy użyciu danych dla typowego roku meteorologicznego z wykorzystaniem pliku zawierającego 
reprezentatywne dla lokalizacji budynku dane roczne dla roku meteorologicznego w odstępach 
godzinowych.  Do zrozumienia wystarczalności światła dziennego dla danej przestrzeni można 
wykorzystać miernik nazywany autonomią przestrzenną światła dziennego (ang. spatial daylight 
autonomy, SDA).  Szczegółowe informacje na temat obliczeń można znaleźć w dokumencie IES LM-83-
128, w którym opisano procedury symulacji.  Obliczenia te wymagają modelowania ręcznych lub 
automatycznych konstrukcji zacieniających w danej przestrzeni. 

W ramach jakości światła dziennego ważne jest uwzględnienie również widoku na zewnątrz.  Ludzie 
cenią sobie widok na zewnątrz, w tym krajobraz, niebo i inne otoczenie zewnętrzne.  Norma EN 17037 
zawiera tabelę A5, która służy do definiowania horyzontalnych kątów widzenia, odległości widoku 
zewnętrznego, a także liczby widzianych warstw widoku. 

                                                           
8 Opublikowanym przez Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Oświetlenia [IESNA] i udostępnionym przez ANSI. 
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Kwestie związane z projektem: 

Po sporządzeniu modelu przestrzeni wewnętrznych i wykonaniu obliczeń dla każdego z mierników 
można porównywać ze sobą przyszłe zmiany projektu.  Kwestii do uwzględnienia jest zawsze więcej niż 
tylko ilość światła dziennego, które może przeniknąć do budynku, ale mierniki te pomogą dostarczyć 
informacji na temat wystarczalności światła dziennego w budynku. 

Jeśli zespół projektowy zdecyduje, że w danej przestrzeni potrzeba więcej światła dziennego, może 
rozważyć zwiększenie stosunku powierzchni okien do ścian (ang. window-to-wall ratio, WWR). WWR to 
powierzchnia okien podzielona przez całkowitą powierzchnię fasady danej przestrzeni.  Dostosowanie 
wysokości okien również może zmienić głębokość przenikania światła dziennego do wnętrza 
pomieszczenia, ale w zależności od pory roku, godziny i składowej światła dziennego może też 
skutkować zwiększeniem nasłonecznienia, stwarzając tym samym ryzyko przegrzania i potrzebę 
mechanicznego chłodzenia.   

Istnieje wiele decyzji projektowych, które mają wpływ na światło przenikające przez otwory w budynku, 
a decyzje te są często rozdzielone na cały zespół projektowy i – jak już pokazano – powiązane z innymi 
decyzjami projektowymi.  Dlatego ważna jest dokładna komunikacja między członkami zespołu 
projektowego na wczesnym etapie projektu koncepcyjnego.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1b: Światło dzienne: minimalizacja jego negatywnych 
skutków  

Chociaż światło dzienne jest wysokiej jakości źródłem światła, które należy uwzględnić w projekcie 
oświetlenia budynku, istnieją pewne potencjalne negatywne skutki, które należy złagodzić.  Należą do 
nich olśnienie, przegrzanie spowodowane nadmiernym nasłonecznieniem i wynikające z tego 
zwiększone koszty energii wykorzystywanej do chłodzenia.  Można je uwzględnić na etapie projektu 
koncepcyjnego, ponieważ również na nie ma wpływ orientacja budynku, jego bryła i przeszklenia. 

Mierniki: 

Na tym etapie projektu niezwykle ważna jest komunikacja z całym zespołem projektowym.  Bardzo 
trudno jest zaradzić błędnym lub źle przemyślanym decyzjom podjętym na tym etapie. Zaprojektowanie 
rozwiązań pozwalających obejść ich konsekwencje będzie prawdopodobnie wymagało większych starań 
niż gdyby zmiany zostały po prostu wprowadzone na początku.  Ponadto na obciążenie cieplne budynku 
wpływa wiele czynników związanych z przegrodami zewnętrznymi, ale należy je rozważyć w odniesieniu 
do pozytywnych aspektów światła dziennego i widoków, których życzą sobie użytkownicy. 

Chociaż użytkownicy będą chcieli mieć widok na zewnątrz, bezpośrednie i odbite olśnienie może 
rozpraszać uwagę i powodować dyskomfort.  Prawdopodobieństwo olśnienia światłem dziennym (ang. 
daylight glare probability, DGP) jest miernikiem, który służy opisaniu prawdopodobieństwa wystąpienia 
olśnienia w danym widoku z pozycji osoby przebywającej w budynku.  W tabelach E2-E5 w normie EN 
17037 szczegółowo opisano kontrolę prawdopodobieństwa olśnienia światłem dziennym przy użyciu 
zacienień zastosowanych w budynku.  Pomaga to określić wartość uwzględnienia zacienienia w 
projekcie.   

Należy zauważyć, że ten poziom kontroli odnosi się do fizycznych właściwości materiałów, z których 
wykonane są zacienienia, a nie do tego, że zacienienie zostanie umieszczone we właściwym miejscu i 
czasie.  Powszechnie wiadomo, że użytkownicy wymagają pomocy w prawidłowym używaniu 
konstrukcji zacieniających, przez co bardzo często nie działają one zgodnie z założeniami projektanta.  Z 
tego powodu zespół projektowy powinien rozważyć automatyzację, która zapewni ustawianie zacienień 
w optymalnej pozycji w miarę ciągłych zmian położenia słońca na niebie, bez konieczności interakcji ze 
strony użytkownika. 

Kwestie związane z projektem: 

Orientacja budynku jest bardzo ważna.  Ekspozycja na zachód na ogół zwiększa przepuszczalność energii 
promieniowania słonecznego w czasie, w którym obciążenie cieplne budynku osiąga już szczytowy 
poziom.  Długa ekspozycja południowa i krótka ekspozycja wschodnia/zachodnia może być jednym ze 
sposobów zminimalizowania przepuszczalności energii promieniowania słonecznego w godzinach 
popołudniowych. Niższa płyta podłogowa pozwala zazwyczaj na głębszą penetrację światła dziennego 
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(zob. rys. 2), ale trzeba to zrównoważyć w modelowaniu termicznym zwiększonym stosunkiem 
powierzchni do objętości.  Niższa płyta podłogowa zwiększy poziom wystarczalności światła dziennego 
w całej przestrzeni i zapewni lepszy widok.  Przed zmniejszeniem po prostu powierzchni okien można 
rozważyć wiele wariantów projektowych. 

 

Rysunek 2. Orientacyjny przekrój płyty podłogowej biura ilustrujący przenikanie światła dziennego 

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rozmieszczenie powierzchni przeszklonych.  Na przykład 
zastosowanie clerestoriów9 – okien umieszczonych ponad polem widzenia – oprócz normalnego okna 
dającego widok może zapewniać oświetlenie pośrednie.  Okno dające widok nadal może być wysokiej 
jakości przeszkleniem, ale przezroczystym, aby umożliwić widok na poziomie wzroku.  Clerestorium 
pozwala na zastosowanie bardziej efektywnego przeszklenia, które może być półprzezroczyste, 
ponieważ widok z okna na tej wysokości ściany nie jest konieczny, a olśnienie nie będzie tak dużym 
problemem.  Zapewnia to dodatkową korzyść w postaci zwiększenia ilości światła dziennego, a 
jednocześnie zmniejszenia nasłonecznienia budynku.  Zastosowanie automatycznych konstrukcji 
zacieniających również może pomóc ograniczyć przepuszczalność energii promieniowania słonecznego, 
gdy nie jest to pożądane, ale nadal umożliwiać użytkownikom widok na zewnątrz. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Poziomy oświetlenia i rozsył światła dla komfortu 
związanego z widocznością  

Celem elektrycznej instalacji oświetleniowej jest albo całkowite zastąpienie, albo uzupełnienie i 
wzmocnienie dopływu światła dziennego do przestrzeni poprzez zapewnienie właściwego rozsyłu 
światła w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości, aby umożliwić wykonywanie zadań wzrokowych 
stosownych dla danego typu przestrzeni w sposób zdrowy i wygodny.  

Mierniki: 

Na etapie projektu koncepcyjnego główne mierniki ilościowe i jakościowe, które zainteresowane 
strony powinny uwzględnić, odnoszą się do: 

 poziomów oświetlenia; 

 rozsyłu światła; 

 oddawania kontrastu. 

Każdy z nich pokrótce opisano w poniższych sekcjach. 

Mierniki poziomów oświetlenia:  

Elektryczna instalacja oświetleniowa musi zapewniać wystarczającą ilość światła, aby umożliwić 
wykonywanie zadań wzrokowych zarówno w przypadku gdy uzupełnia ona naturalne światło dzienne, 
jak i wówczas gdy światło elektryczne jest jedynym dostępnym wariantem.  Poza oświetleniem na 
potrzeby wykonywania zadań na wymaganą ilość światła może mieć również wpływ chęć zapewnienia 
światła dla efektów innych niż wizualne, w szczególności oświetlenia zgodnego z rytmem 

                                                           
9 Techniczna definicja tego terminu to: wysokie partie ścian, w których umieszczone są okna powyżej poziomu wzroku. 
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okołodobowym.  Oświetlenie zgodne z rytmem okołodobowym jest szczególnie istotne w miejscach 
pracy, w których powszechne są nocne zmiany, a także w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w 
przypadku oświetlenia sypialni.  Ponadto w sypialniach ważnym aspektem może być wpływ ekspozycji 
w nocy na światło przeszkadzające, co wymaga rozważenia pewnych elementów zacieniających. 

Dowiedz się więcej: 

Czym jest oświetlenie zgodne z rytmem okołodobowym i jak może ono wpływać na nasze zdrowie? 

Dobowy cykl snu i czuwania organizmu ludzkiego – określany mianem rytmu okołodobowego – jest 
w znacznym stopniu dyktowany reakcjami biochemicznymi wywołanymi ekspozycją na światło.  W 
związku z tym właściwości widmowe, intensywność i rozsył światła oraz czas jego zapewniania są 
czynnikami, które uważa się za odgrywające znaczącą rolę w stymulowaniu lub nawet tłumieniu 
naturalnego rytmu okołodobowego organizmu.  Projekty oświetlenia, w których uwzględnia się ten 
aspekt, znane są pod kilkoma często stosowanymi nazwami, takimi jak projekt oświetlenia 
cyrkadialnego i projekt oświetlenia integracyjnego.  

Opracowano wiele nowych możliwych do zastosowania mierników, które zwracają coraz większą 
uwagę, w tym melanopowy ekwiwalent natężenia oświetlenia (ang. equivalent melanopic lux) i 
ekwiwalent natężenia oświetlenia światłem dziennym (ang. equivalent daylight illuminance).  Należy 
jednak zrozumieć, że chociaż wiedza na temat rytmów okołodobowych ma znaczne podstawy 
naukowe, jej zastosowanie do oświetlenia wciąż jest przedmiotem prac i nie osiągnięto jeszcze w 
tym obszarze konsensusu.  Rozsądne wydaje się jednak uzyskanie pewnej wiedzy o tej koncepcji i 
prawdopodobnych związanych z nią czynnikach oraz uwzględnienie jej podczas tworzenia koncepcji 
instalacji oświetleniowej w dzisiejszych czasach. 

Mierniki rozsyłu światła: 

Oprócz zapewnienia wystarczającej ilości światła do wykonywania zadań wzrokowych należy również 
uwzględnić rozsył dostarczanego światła w przestrzeni.  Na etapie projektu koncepcyjnego ważne jest, 
aby zespół projektowy wziął pod uwagę fakt, że instalacja musi zapewniać dobry stopień rozsyłu światła 
w całej przestrzeni w celu zaspokajania wielu potencjalnych potrzeb w czasie użytkowania budynku, jak 
również możliwość, że potrzeby te będą stale się zmieniać, co będzie wymagało dostosowania rozsyłu.  

Mierniki oddawania kontrastu: 

Na etapie projektu koncepcyjnego należy uwzględnić współczynniki luminancji (kontrast), które zostaną 
zastosowane jako kryteria projektowe.  Współczynniki te powinny być rozpatrywane zarówno w 
odniesieniu do zadania, jak i do tła (np. biurko: ściana).  Można je również rozważyć w odniesieniu do 
pobliskich powierzchni znajdujących się w polu widzenia użytkownika.  Chociaż współczynniki 
luminancji można wykorzystywać do kierowania użytkownika w stronę jakiegoś elementu w 
przestrzeni, ważne jest zapewnienie ludziom komfortu w środowisku pracy. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 3: Zoptymalizowane i spersonalizowane sterowanie na 
potrzeby komfortu związanego z widocznością 

Wartość zoptymalizowanej i osobistej kontroli, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika w 
danym momencie, należy rozważyć na etapie projektu koncepcyjnego, aby zapewnić możliwość 
spełnienia wszelkich pożądanych wymagań w ukończonym budynku. 

Ilość, rozsył i cechy widmowe oświetlenia wymagane w przypadku instalacji oświetleniowej znacznie 
się różnią w zależności od wielu czynników.  Należą do nich zadania wykonywane w danym momencie, 
a także ostrość widzenia i preferencje osób znajdujących się w danej chwili w danej przestrzeni.  
Tradycyjnie w projektowaniu oświetlenia starano się uwzględniać te czynniki, przewidując najbardziej 
pesymistyczny scenariusz, co nieuchronnie prowadziło do niepotrzebnie wysokiego poziomu 
oświetlenia w całej przestrzeni przez cały czas i ograniczało komfort związany z widocznością.  
Oczywiście ma to również istotny wpływ na zwiększenie zużycia energii przez instalację oświetleniową.   

Oprócz oszczędności energii personalizacja i optymalizacja dzięki sterowaniu oświetleniem mogą 
pomóc w zapewnieniu dopływu tylko odpowiedniego światła we właściwej ilości, we właściwym czasie 
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i we właściwym miejscu.  Poziomy oświetlenia mogą być zmieniane automatycznie poprzez 
zaprogramowane „sceny”, które z kolei mogą być uruchamiane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak 
panujące warunki naturalnego światła dziennego, lub poprzez ręczną zmianę ustawień przez 
użytkowników w zależności od ich szczególnych potrzeb lub preferencji w danym czasie.  Podjęcie 
właściwych wyborów na etapie projektu koncepcyjnego może pomóc w zapewnieniu takich rozwiązań 
w gotowym budynku. 

Mierniki: 

Miernik na etapie projektu koncepcyjnego odnosi się zasadniczo do zrozumienia stopnia i rodzaju 
kontroli odpowiedniej dla budynku, aby wziąć od uwagę bardziej szczegółowy projekt i instalację na 
późniejszym etapie przedsięwzięcia. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 4: Jakość źródła światła w przypadku elektrycznych źródeł 
światła 

Ilość i jakość strumienia świetlnego z elektrycznej instalacji oświetleniowej zależy zasadniczo od jakości 
światła wytwarzanego przez samo źródło światła.  Lampa lub oprawa oświetleniowa, w której 
zamontowane są źródła światła, również ma pewien wpływ na jakość i ilość strumienia świetlnego.   

Rozwój oświetlenia LED zrewolucjonizował sektor oświetleniowy.  Dzięki obwodom cyfrowym 
technologia LED jest lepiej dostosowana do sterowania przyciemnianiem.  Ze względu na elastyczność 
montażu diod na modułach LED możliwe jest uzyskanie wielu różnych rozsyłów strumienia świetlnego.  
Co więcej, widmo (w sensie skorelowanej temperatury barwowej) światła z diod można zmieniać w 
szerokim zakresie (od 2000 K w przypadku diod pomarańczowych do >5000 K), aby dostosować je do 
potrzeb klienta, podczas gdy tradycyjne źródła światła są znacznie bardziej ograniczone, jeżeli chodzi o 
te aspekty. 

Chociaż oświetlenie LED ogólnie uważa się za energooszczędne (pod względem liczby lumenów 
generowanych na wat zużytej energii elektrycznej), produkty te znacznie różnią się efektywnością i przy 
zakupie należy zwrócić uwagę na to, czy skuteczność świetlna (lm/W) odnosi się do źródła światła, 
lampy czy oprawy oświetleniowej.  Dlatego też wyboru należy dokonywać z uwzględnieniem źródeł 
informacji podawanych przez producentów zgodnie z wymogami UE w zakresie etykietowania 
energetycznego i ekoprojektu10. W przypadku montażu w oprawie oświetleniowej nastąpi pewna utrata 
skuteczności świetlnej, ponieważ część światła będzie więziona w oprawie.  Należy zatem uwzględnić 
umiejscowienie źródła światła w oprawie oraz nieprzezroczystość materiału. 

Na etapie projektu koncepcyjnego wystarczy, aby zainteresowane strony znały prawdopodobne 
potrzeby użytkowników danej przestrzeni oraz dopilnowały, żeby w planie przedsięwzięcia 
przewidziano odpowiednie źródła światła, które są w stanie generować światło o odpowiednich 
właściwościach barwy.  Światło powinno być w wystarczającym stopniu wolne od tzw. tymczasowych 
artefaktów świetlnych (migotania i efektów stroboskopowych) i powinno być możliwe do dostosowania 
pod względem strumienia widma i intensywności do potrzeb użytkowników danej przestrzeni, jak 
również pod względem odpowiedniej barwy.  

 

                                                           
10 Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego i ekoprojektu, które mają zastosowanie do produktów oświetleniowych: 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-
requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en 
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