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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 4.4: Akustyka i ochrona przed hałasem – Podręcznik użytkownika: briefing 

wprowadzający, instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1)  

 

Podziękowania 

JRC pragnie podziękować Grupie Roboczej ds. Akustyki EURIMA za wsparcie techniczne przy opracowaniu 

niniejszego podręcznika użytkownika.  Wkład techniczny wniosła również grupa Rockwool International.  

 

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)  
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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 

Dźwięk powietrzny 
Dźwięk, który jest generowany w powietrzu i emitowany w kierunku 
konstrukcji budynku. Do przykładów należą mowa, telewizja, radio, hałas 
powodowany przez samoloty. 

Dźwięk uderzeniowy 
Dźwięk, który jest generowany w wyniku mechanicznej interakcji obiektu 
z konstrukcją budynku, powodującej jej wibrowanie. Do przykładów należą 
kroki, przesuwanie mebli, upuszczanie przedmiotów, wiercenie. 

Obszar 
ogólnodostępny 

Każdy rodzaj obszaru, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników 
budynku, taki jak: klatki schodowe, korytarze, główne lobby, atria, przejścia 
i inne obszary wspólne. 

Pomieszczenie 
mieszkalne 

Pomieszczenie, które zapewnia zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym, 
w tym pokój dzienny, jadalnia, gabinet, biuro domowe, oranżeria itp., 
z wyłączeniem łazienki, kuchni, toalety, pomieszczenia gospodarczego, 
spiżarni i przestrzeni komunikacyjnej. 

Przestrzeń o wysokim 
stopniu poufności 

Przestrzeń, w której ważna jest prywatność mowy, np. biura kierownictwa. 

Przestrzeń wrażliwa na 
hałas 

Przestrzeń, w której niepożądane dźwięki przeszkadzają przy bardzo niskiej 
głośności, np. sypialnie, sale wideokonferencyjne, odizolowane boksy do 
pracy w skupieniu. 

Biuro typu open space 
Biuro zaprojektowane tak, aby pomieścić więcej niż cztery osoby, bez 
pełnych ścianek rozdzielających stanowiska robocze. 

Czas pogłosu [s] 
Czas, jaki zajmuje spadek poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu 
o 60 dB po ucichnięciu źródła dźwięku. 

Jednocyfrowa wielkość 
liczbowa (ang. single 
number quantity, SNQ) 

Wartość liczbowa stosowana do oceny aspektu właściwości akustycznych 
w ujęciu całościowym, tj. bez podkreślania wartości zależnych od 
częstotliwości. 

 
 

  



 

7 
 

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? 

Potencjalne zakłócenia akustyczne zarówno z wnętrza budynku, jak i z zewnątrz, są wymieniane jako 
ważny czynnik wpływający na zdrowie, komfort i dobrostan użytkowników budynku1. Zakłócenia 
powodowane przez hałas może mieć znaczący i szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i jakość życia. Może 
także wpływać na produktywność i jakość komunikacji w środowisku pracy.  

Znaczenie ochrony ludzi przed hałasem uwzględniono w polityce europejskiej dyrektywą 2002/49/WE 
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku2, w której wymaga się 
tworzenia map zewnętrznych źródeł hałasu na poziomie lokalu mieszkalnego, przynajmniej 
w odniesieniu do najbardziej narażonych elewacji. Dyrektywa ta wymaga również składania 
sprawozdań o liczbie mieszkańców poddanych działaniu hałasu na różnych poziomach. Załącznik VI do 
dyrektywy zawiera definicję „cichej elewacji”, odnoszącą się do elewacji budynków, w których 
mieszkańcy są poddani działaniu hałasu o stosunkowo niższym poziomie. W załączniku III do 
dyrektywy przedstawiono metody obliczania wpływu na zdrowie na potrzeby oceny skutków dla 
zdrowia wynikających z hałasu powodowanego przez drogi, kolej, działalność przemysłową i statki 
powietrzne. 

W kontekście próby pomiaru właściwości akustycznych budynku wybrane rozwiązania projektowe 
muszą chronić użytkowników zarówno przed klimatem akustycznym panującym na zewnątrz, jak 
i przed niepożądanym hałasem generowanym wewnątrz budynku lub pochodzącym z budynków 
sąsiednich. Ponadto aby zapewnić zadowolenie użytkowników i zoptymalizować wydajność, 
niezbędne jest również dobre wewnętrzne środowisko akustyczne, zarówno wewnątrz przestrzeni, jak 
i między poszczególnymi przestrzeniami, w szczególności w przypadku sypialni, biurowych stanowisk 
roboczych i sal posiedzeń. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

W budynkach mieszkalnych izolacja akustyczna przed hałasem dochodzącym z ulicy lub z nieba jest 
istotna dla dobrostanu użytkowników. Zarówno w przypadku budynków biurowych, jak i mieszkalnych 
znaczenie mogą mieć zewnętrzne źródła hałasu powodującego zakłócenia, takie jak: ruch uliczny 
i aktywność pieszych na ulicy oraz działalność handlowa lub przemysłowa. W budynkach 
komercyjnych może to prowadzić do decyzji o uszczelnieniu okien i mechanicznym wentylowaniu 
pomieszczeń, dlatego też poziom hałasu dobiegającego z zewnątrz jest ważnym względem 
technicznym. 

Ponadto szczególnie ważne jest uwzględnienie ścian działowych i podłóg, aby zminimalizować 
przenoszenie dźwięku pomiędzy lokalami. Dlatego w tych przypadkach istotny jest pomiar 
przenoszenia zarówno dźwięku uderzeniowego, jak i dźwięku powietrznego.  

W budynkach biurowych problemy z hałasem mogą być związane z zakłóceniami w środowisku typu 
open space lub, w biurach o bardziej tradycyjnym rozkładzie, słabą izolacją akustyczną między 
pomieszczeniami lub salami konferencyjnymi. W takich przypadkach istotny jest pomiar przenoszenia 
zarówno dźwięku uderzeniowego, jak i dźwięku powietrznego. Instalacje wewnętrzne, takie jak 
klimatyzacja, jak również drukarki i serwerownie, również mogą powodować zakłócenia i dlatego 
wymagają szczególnej uwagi. Pogłos wewnątrz pomieszczeń jest istotnym czynnikiem, ponieważ może 
wpływać na koncentrację hałasu we wspólnej przestrzeni biurowej, a także na zrozumiałość mowy 
i poziom hałasu tła wewnątrz budynku, dlatego jest to również ważny aspekt, który należy zmierzyć.  

                                                           
1 Światowe Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for 

Green Building, wrzesień 2014 r. 
2 Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 



 

8 
 

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Chociaż wytyczne te zawierają obecnie tylko instrukcje dla poziomu 1, istnieje możliwość rozpoczęcia 
pracy na poziomach 2 i 3 przy użyciu obecnie dostępnych jednostek miary, metod obliczeniowych 
i norm referencyjnych. Informacje na ten temat znajdują się w dalszej części tej sekcji podręcznika 
użytkownika. Etapy przedsięwzięcia, na których można dokonać oceny na trzech „poziomach”, 
określono poniżej: 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 4.4 

1. Projekt koncepcyjny 
(zgodny z zasadami 
projektowania)  

 Projekt koncepcyjny: Projektanci mogą wykorzystać główne kwestie 
dotyczące tworzenia wysokiej jakości środowiska akustycznego oraz 
kontrolowania hałasu, aby już na tym etapie ocenić potencjalne ryzyko na 
podstawie funkcji i lokalizacji budynku oraz potencjalnej konfiguracji 
przestrzeni wewnątrz budynku. 

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

 Szczegółowy projekt i budowa: Po przejściu do szczegółowego projektu 
budynku można obliczyć i oszacować właściwości akustyczne w odniesieniu 
do głównych aspektów, których dotyczy wskaźnik. Zespół projektowy może 
następnie skupić się na wyborze materiałów i dopracowywaniu 
wymaganych do osiągnięcia określonego poziomu parametrów 
technicznych. 

3. Etap powykonawczy 
i warunki rzeczywistego 
użytkowania (na 
podstawie uruchomienia, 
testów i pomiarów) 

 Etap powykonawczy i warunki rzeczywistego użytkowania: Po ukończeniu 
budynku możliwe będzie przeprowadzenie badań i pomiarów w terenie 
w celu określenia właściwości budynku i jego przestrzeni wewnętrznych na 
etapie podwykonawczym. 

 

Jednostki miary 

W tej pierwszej wersji wskaźnika skupiono się na pięciu głównych aspektach projektowania 
związanych z akustyką i ochroną przed hałasem. Chociaż niniejszy podręcznik zawiera obecnie jedynie 
instrukcje na poziomie 1, dla tych, którzy chcą podjąć dalsze działania, przedstawiono wstępne 
sugestie, oparte na istniejących normach EN i ISO, dotyczące wskaźników pomiaru, które można 
zastosować (zob. tabela poniżej).  

Tabela 1. Wskaźniki pomiaru właściwości akustycznych i ochrony przed hałasem 

Akustyczne aspekty 
projektowania 

Opis 

Poziomy 2 i 3 

Ilości będące przedmiotem oceny 

Z czym ma to 
związek 

Wskaźnik Opis 

1. Izolacja dźwiękowa 
elewacji 

Ochrona przed 
hałasem 
dochodzącym 
z zewnątrz 

Izolacja 
elewacji 

D2m,nT,w  

Ważona standaryzowana 
różnica poziomów dla hałasu 
powstającego w ruchu (izolacja 
dźwiękowa) 

R’w 
Ważony wskaźnik 
obserwowanej redukcji hałasu 

R’45° 
Wskaźnik obserwowanej 
redukcji hałasu 

Poziom hałasu 
wewnątrz 
budynku 

LAeq  
Równoważny poziom stałego 
ciśnienia akustycznego ważony 
krzywą korekcyjną A 

LAmax 
Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego ważony krzywą 
korekcyjną A 
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Akustyczne aspekty 
projektowania 

Opis 

Poziomy 2 i 3 

Ilości będące przedmiotem oceny 

Z czym ma to 
związek 

Wskaźnik Opis 

Lden,indoor 
Poziom ciśnienia akustycznego 
wewnątrz budynku dla pory 
dziennej, wieczornej i nocnej 

Hałas 
w środowisku 

Lday  
Średni poziom hałasu w porze 
dziennej 

 Lnight 
Średni poziom hałasu w porze 
nocnej 

Lden 
Średni poziom hałasu dla pory 
dziennej, wieczornej i nocnej 

2. Izolacja od 
dźwięków 
powietrznych 

Ochrona przed 
hałasem 
przenoszonym 
drogą powietrzną 
generowanym 
w sąsiednich 
pomieszczeniach 
i przestrzeniach 
lub budynkach 

Izolacja od 
dźwięków 
powietrznych 

R’w  
Ważony wskaźnik 
obserwowanej redukcji hałasu 

 DnT,w  
Ważona standaryzowana 
różnica poziomów. 

R’w + C 
Ważony wskaźnik 
obserwowanej redukcji hałasu + 
widmowy wskaźnik adaptacyjny 

DnTw + C 
Ważona standaryzowana 
różnica poziomów + widmowy 
wskaźnik adaptacyjny 

R’w + Ctr 

Wskaźnik obserwowanej 
redukcji hałasu + widmowy 
wskaźnik adaptacyjny dla hałasu 
powstającego w ruchu 

DnT + Ctr 

Ważona standaryzowana 
różnica poziomów + widmowy 
wskaźnik adaptacyjny dla hałasu 
powstającego w ruchu 

Poziom hałasu 
wewnątrz 
budynku 

LAeq  
Równoważny poziom stałego 
ciśnienia akustycznego ważony 
krzywą korekcyjną A 

 LAmax 
Maksymalny poziom ciśnienia 
akustycznego ważony krzywą 
korekcyjną A 

Lden,indoor 
Poziom ciśnienia akustycznego 
wewnątrz budynku dla pory 
dziennej, wieczornej i nocnej 

3. Izolacja od 
dźwięków 
uderzeniowych 

Ochrona przed 
dźwiękiem 
uderzeniowym 
w sąsiedniej 
przestrzeni lub 
na przylegającej 
podłodze lub 
ścianie 

Izolacja od 
dźwięków 
uderzeniowych 

L’n,w 

Ważony znormalizowany 
poziom ciśnienia akustycznego 
w przypadku dźwięku 
uderzeniowego 

L’nT,w 

Ważony standaryzowany 
poziom ciśnienia akustycznego 
w przypadku dźwięku 
uderzeniowego 

4. Hałas generowany 
przez instalacje 
wewnętrzne  

Ochrona przed 
hałasem 
generowanym 
przez instalacje 

Hałas 
generowany 
przez 
urządzenia 

LAeq,nT 

 

Równoważny standaryzowany 
poziom stałego ciśnienia 
akustycznego ważony krzywą 
korekcyjną A  
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Akustyczne aspekty 
projektowania 

Opis 

Poziomy 2 i 3 

Ilości będące przedmiotem oceny 

Z czym ma to 
związek 

Wskaźnik Opis 

wewnętrzne instalacji 
wewnętrznych 

LAFmax,nT 

Maksymalny uśredniony 
w czasie i ważony 
częstotliwością standaryzowany 
poziom ciśnienia akustycznego  

5. Pochłanianie 
dźwięku 
w przestrzeniach 
zamkniętych/akustyka 
pomieszczeń 

Komfort 
akustyczny 
wewnątrz 
budynku  

Kontrola czasu 
pogłosu 

T Czas pogłosu 

Aeq 
Równoważna powierzchnia 
pochłaniania dźwięku 

Poziom hałasu 
tła 
i zrozumiałość 
mowy  

STI Zrozumiałość mowy 

 

Granice systemu 

Wskaźnik ten jest związany z etapem B6 (operacyjne zużycie energii) cyklu życia budynku, zgodnie 
z normą EN 15978. Ślad materiałowy wszelkich powiązanych okien, zastosowanej izolacji i materiałów 
elewacyjnych 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 4.4 jest jednak skupienie uwagi na zdrowiu i komforcie użytkowników 
z uwzględnieniem wiedzy naukowej na temat wpływu zakłóceń akustycznych i powodowanych przez 
hałas na zdrowie, dobrostan i wydajność. Aby ocenić ilościowo lub jakościowo wszelkie korzystne 
skutki dla rzeczywistych użytkowników, można wykorzystać załącznik III do dyrektywy 2002/49/WE 
lub należy uzyskać od tych użytkowników informacje zwrotne metodami badań ankietowych. 

Zakres 

Wskaźnik ten powinien uwzględniać znaczenie aspektów architektonicznych, w tym projektu elewacji, 
ścian działowych, podłóg, ścianek i przegród działowych, materiałów i obróbki wykończeń powierzchni 
oraz innych elementów architektonicznych, które mogą mieć wpływ na właściwości akustyczne. 
Wskaźnik ten obejmuje również właściwości akustyczne i ograniczanie hałasu generowanego przez 
instalacje wewnętrzne.  

Właściwości akustyczne zależą od sposobu użytkowania pomieszczeń. Dlatego też wszystkie 
pomieszczenia i obszary wewnątrz budynku należy podzielić na typy według ich użytkowania. Za 
najważniejsze można uznać następujące typy pomieszczeń i obszarów: 

 w budynkach mieszkalnych: pomieszczenia mieszkalne (np. pokoje dzienne i sypialnie), 
obszary ogólnodostępne,  

 w budynkach biurowych: biura (typu open space), sale konferencyjne, przestrzenie 
o wysokim stopniu poufności, przestrzenie wrażliwe na hałas (ze względu na telekonferencje, 
skupienie itp.), obszary ogólnodostępne. 

Można również uwzględnić inne konkretne rodzaje pomieszczeń, takie jak: stołówki, kuchnie, jadalnie, 
łazienki, toalety, recepcje i szyby windowe. Hałas emitowany z pomieszczeń technicznych i szybów 
windowych uwzględnia się w odniesieniu do innych pomieszczeń, ale nie samych tych pomieszczeń 
technicznych. 

Inne aspekty właściwości akustycznych, takie jak izolacja od hałasu generowanego przez deszcz lub 
izolacja przed dźwiękiem przenoszonym przez grunt (powstającym w ruchu, generowanym przez 
roboty budowlane itp.) nie zostały uwzględnione, ale mogą stanowić część krajowych regulacji lub 
systemów klasyfikacji. 
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Metody obliczeniowe i normy referencyjne 

W tej wersji wskaźnika skupiono się na pięciu głównych aspektach projektowania budynku pod 
względem akustyki i ochrony przed hałasem. Przedstawiono wstępne sugestie, oparte na istniejących 
normach EN i ISO, dotyczące jednostek miary, które można zastosować (zob. tabela 2). Jeśli nie są 
dostępne żadne krajowe systemy klasyfikacji, wytyczne lub podobne dokumenty dotyczące budynków 
mieszkalnych, sugeruje się zastosowanie normy ISO/TS 19488. W niniejszym podręczniku użytkownika 
podano pewne wstępne wytyczne pomocnicze, które mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji.  

 

Tabela 2. Standardy i metody pomiaru w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem 

Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis 

Poziom 2 

Metody 
obliczeniowe 

Poziom 3 

Metody stosowane w terenie 

Procedura 
oceny 

Metoda pomiaru 

(S = metoda badania 
ankietowego) 

(M = metoda 
pomiaru) 

1. Izolacja 
dźwiękowa 
elewacji 

Ochrona przed hałasem 
dochodzącym 
z zewnątrz 

EN 12354-3 Izolacja 
elewacji: 

ISO 717-1 

Izolacja dźwiękowa 
elewacji: 

ISO 10052 (S) 

ISO 16283-3 (M) 

Hałas środowiskowy: 

ISO 1996-1 

2. Izolacja od 
dźwięków 
powietrznych 

Ochrona przed hałasem 
przenoszonym drogą 
powietrzną 
generowanym 
w sąsiednich 
pomieszczeniach 
i przestrzeniach lub 
budynkach. 

EN 12354-1 ISO 717-1  ISO 10052 (S) 

ISO 16283-1 (M) 

3. Izolacja od 
dźwięków 
uderzeniowych 

Ochrona przed 
dźwiękiem 
uderzeniowym 
w sąsiedniej przestrzeni 
lub na przylegającej 
podłodze lub ścianie. 

EN 12354-2 ISO 717-2 ISO 10052 (S) 

ISO 16283-2 (M) 

4. Hałas 
generowany przez 
instalacje 
wewnętrzne 

Ochrona przed hałasem 
generowanym przez 
instalacje wewnętrzne 

EN 12354-5 ISO 10052 

ISO 16032 

ISO 10052 (S) 

ISO 16032 (M) 

5. Pochłanianie 
dźwięku 

Kontrola czasu pogłosu3, 
poziom hałasu tła 

EN 12354-6 ISO 116541 ISO 3382-2 (S/M) 

                                                           
3 Obecnie nie istnieje żadna norma międzynarodowa, w której zdefiniowano jednocyfrową wielkość liczbową na potrzeby 

oceny czasu pogłosu in situ. W normie ISO 11654 zdefiniowano jednak jednocyfrową wielkość liczbową dla współczynnika 
pochłaniania powierzchni mierzonego w warunkach laboratoryjnych. Wielkość ta może być ewentualnie stosowana do oceny 
pogłosu dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych. 
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Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis 

Poziom 2 

Metody 
obliczeniowe 

Poziom 3 

Metody stosowane w terenie 

Procedura 
oceny 

Metoda pomiaru 

(S = metoda badania 
ankietowego) 

(M = metoda 
pomiaru) 

w pomieszczeniach 
i przestrzeniach 
zamkniętych  

i zrozumiałość 
mowy/prywatność 
w pomieszczeniach. 

ISO 3382-3 (M) 
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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 

Głównym celem oceny na poziomie 1 jest sprawdzenie, czy na etapie koncepcyjnym przedsięwzięcia 
uwzględniono aspekty projektowania związane z akustyką i ochroną przed hałasem. Pomoże to 
w zrozumieniu najważniejszych aspektów projektowych, na których należy skupić uwagę, oraz 
w ustaleniu priorytetów w odniesieniu do tych aspektów. To z kolei pomoże osobom zaangażowanym 
w przedsięwzięcie w podejmowaniu właściwych decyzji przy ustalaniu wymagań i specyfikacji. Poziom 
ten obejmuje również wstępne sugestie dotyczące sposobu wykonywania obliczeń i pomiarów 
w terenie na poziomach 2 i 3.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi oraz informacjami 
uzupełniającymi, począwszy od str. 17. 

1. Należy zapoznać się z listą kontrolną aspektów projektowania związanych z akustyką 
i ochroną przed hałasem 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 te 
aspekty projektowania mogą być wprowadzone do procesu projektowania.  

3. Po uzgodnieniu koncepcji projektu z klientem należy zapisać uwzględnione aspekty 
projektowania związane z akustyką i ochroną przed hałasem, wykorzystując format 
sprawozdawczości L1. 

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

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

Na późniejszym etapie przedsięwzięcia dodatkowymi zainteresowanymi stronami będą 
prawdopodobnie architekci projektu szczegółowego, projektanci przygotowujący specyfikację, 
projektanci wnętrz, główny wykonawca budynku, akustycy oraz użytkownicy budynku. 

L1.4. Lista kontrolna aspektów projektowania związanych z akustyką i ochroną przed hałasem 

Niezbędna jest świadomość aspektów projektowania i związanych z nimi czynników, które wpływają 
na włączenie cech projektowych i dobór materiałów w celu poprawy właściwości akustycznych. Każdy 
aspekt 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: 

Kwestie do uwzględnienia w przypadku budynków mieszkalnych 

Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis Kwestie 

1. Izolacja 
dźwiękowa 
elewacji 

Ochrona przed hałasem 
dochodzącym 
z zewnątrz 

Czy hałas zewnętrzny może mieć negatywny wpływ na 
pomieszczenia mieszkalne i w jakim stopniu? Czy istnieją 
wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić odpowiednią 
ochronę przed hałasem? 

Czy poziom hałasu zewnętrznego może przekraczać 
sugerowaną przez WHO wartość wskaźnika hałasu dla 
pory dziennej, wieczornej i nocnej Lden = 55 dB(A) poza 
pomieszczeniami mieszkalnymi? 
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Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis Kwestie 

2. Izolacja od 
dźwięków 
powietrznych 

Ochrona przed hałasem 
przenoszonym drogą 
powietrzną 
generowanym 
w sąsiednich 
pomieszczeniach 
i przestrzeniach lub 
budynkach. 

Czy hałas przenoszony drogą powietrzną jest generowany:  

- w pomieszczeniach poza lokalem mieszkalnym,  

- na obszarach wspólnych lub  

- między innymi przestrzeniami?  

Czy może mieć negatywny wpływ na pomieszczenia 
mieszkalne? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

3. Izolacja od 
dźwięków 
uderzeniowych 

Ochrona przed 
dźwiękiem 
uderzeniowym 
w sąsiedniej przestrzeni 
lub na przylegającej 
podłodze lub ścianie. 

Czy hałas uderzeniowy jest generowany:  

- w pomieszczeniach poza lokalem mieszkalnym,  

- na obszarach wspólnych lub  

- między innymi przestrzeniami?  

Czy może mieć negatywny wpływ na pomieszczenia 
mieszkalne? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

4. Hałas 
generowany przez 
instalacje 
wewnętrzne 

Ochrona przed hałasem 
generowanym przez 
instalacje wewnętrzne 

Czy instalacje wewnętrzne obsługują:  

- cały budynek,  

- określone piętra czy  

- poszczególne lokale mieszkalne?  

Czy może mieć negatywny wpływ na pomieszczenia 
mieszkalne? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

5. Pochłanianie 
dźwięku 
w pomieszczeniach 
i przestrzeniach 
zamkniętych  

Kontrola czasu pogłosu, 
poziom hałasu tła 
i zrozumiałość 
mowy/prywatność 
w pomieszczeniach. 

Czy uwzględniono czas pogłosu i pochłanianie dźwięku na 
obszarach wspólnych przylegających do pomieszczeń 
mieszkalnych?  

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

Kwestie do uwzględnienia w przypadku budynków biurowych 

Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis Kwestie 

1. Izolacja 
dźwiękowa 
elewacji 

Ochrona przed hałasem 
dochodzącym 
z zewnątrz 

Czy hałas zewnętrzny może mieć negatywny wpływ na:  

- stanowiska robocze,  

- sale posiedzeń i konferencyjne oraz  

- przestrzenie wrażliwe na hałas? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

2. Izolacja od 
dźwięków 
powietrznych 

Ochrona przed hałasem 
przenoszonym drogą 
powietrzną 
generowanym 
w sąsiednich 
pomieszczeniach 
i przestrzeniach lub 
budynkach. 

Czy hałas przenoszony drogą powietrzną jest generowany:  

- na stanowiskach roboczych,  

- w salach posiedzeń i konferencyjnych lub 

- na obszarach wspólnych?  

Czy może mieć negatywny wpływ na inne stanowiska 
robocze lub sale posiedzeń? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 
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Akustyczne 
aspekty 

projektowania 
Opis Kwestie 

3. Izolacja od 
dźwięków 
uderzeniowych 

Ochrona przed 
dźwiękiem 
uderzeniowym 
w sąsiedniej przestrzeni 
lub na przylegającej 
podłodze lub ścianie. 

Czy hałas uderzeniowy jest generowany:  

- na stanowiskach roboczych,  

- w salach posiedzeń i konferencyjnych lub 

- na obszarach wspólnych?  

Czy może mieć negatywny wpływ na inne stanowiska 
robocze lub sale posiedzeń? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

4. Hałas 
generowany przez 
instalacje 
wewnętrzne 

Ochrona przed hałasem 
generowanym przez 
instalacje wewnętrzne 

Czy instalacje wewnętrzne obsługują:  

- cały budynek,  

- określone piętra/działy, czy  

- poszczególne przestrzenie?  

Czy generowany przez nie hałas może mieć negatywny 
wpływ na stanowiska robocze, sale posiedzeń lub 
przestrzenie wrażliwe na hałas? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem? 

5. Pochłanianie 
dźwięku 
w pomieszczeniach 
i przestrzeniach 
zamkniętych  

Kontrola czasu pogłosu, 
poziom hałasu tła 
i zrozumiałość 
mowy/prywatność 
w pomieszczeniach. 

Czy uwzględniono czas pogłosu i pochłanianie dźwięku na 
stanowiskach roboczych, w salach posiedzeń i innych 
przestrzeniach wrażliwych na hałas?  

Jakie dodatkowe wymagania należy uwzględnić, jeżeli 
proponowane są biura typu open space (np. zrozumiałość 
mowy, spadek poziomu zrozumiałości mowy wraz 
z odległością, maskowanie dźwięków itp.)? 

Czy istnieją wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę przed hałasem w odniesieniu do 
któregokolwiek z tych dwóch aspektów? 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

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

Aspekt projektowania 
związany z akustyką 

i ochroną przed 
hałasem 

Czy 
uwzględniono 

tę kwestię? 
(tak/nie) 

W jaki sposób uwzględniono tę kwestię w procesie 
projektowania budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Izolacja dźwiękowa 
elewacji 

  

2. Izolacja od dźwięków 
powietrznych 

  

3. Izolacja od dźwięków 
uderzeniowych 

  

4. Hałas generowany 
przez instalacje 
wewnętrzne 

  

5. Pochłanianie dźwięku 
w pomieszczeniach 
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Aspekt projektowania 
związany z akustyką 

i ochroną przed 
hałasem 

Czy 
uwzględniono 

tę kwestię? 
(tak/nie) 

W jaki sposób uwzględniono tę kwestię w procesie 
projektowania budynku? 

(należy przedstawić krótki opis) 

i przestrzeniach 
zamkniętych  
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej sekcji wytycznych przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia pozwalające uzyskać 
dodatkową wiedzę o aspektach projektowych wprowadzonych na liście kontrolnej aspektów 
projektowych związanych z akustyką i ochroną przed hałasem na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji 1 – Hałas w środowisku 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji 2 i 3 – Izolacja dźwiękowa 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji 2 i 3 – Rozszerzenie kryteriów dotyczących efektywności na 
niższe częstotliwości 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji 5 – Akustyka pomieszczeń i hałas otoczenia powodowany 
działalnością człowieka 

 L1.4 Lista kontrolna koncepcji 5 – Optymalizacja akustyki pomieszczeń w biurach typu open 
space 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Hałas w środowisku 

Hałas w środowisku obejmuje zarówno hałas powstający w ruchu, jak i hałas z działalności 
przemysłowej. Hałas powstający w ruchu może obejmować hałas generowany przez samoloty, drogi, 
kolej, a nawet łodzie. Hałas z działalności przemysłowej obejmuje każdą działalność ciągłą i prace 
o charakterze innym niż tymczasowy, w tym działalność zakładów, porty, turbiny wiatrowe, statki 
stojące na kotwicy, miejsca koncertów, obiekty sportowe, działalność na otwartym powietrzu, np. 
w przypadku restauracji, oraz hałas przenoszony przez budynek, np. z barów i restauracji znajdujących 
się na parterze. 

Poziomy hałasu na elewacji budynku, spowodowane hałasem w środowisku, prognozuje się jako 
średnią roczną (często z dziennym rozkładem korekty) lub jako poziom maksymalny. Prognozy można 
sporządzać zgodnie z metodą obliczeniową opisaną w załączniku II do dyrektywy 2002/49/WE. 
Komercyjne programy komputerowe wykonują obliczenia trójwymiarowe i przedstawiają szacunki 
obciążenia dla zdrowia. Modele różnią się w zależności od zakresu częstotliwości, którego dotyczą, 
i można je dostosować do rodzaju źródła hałasu i potencjalnej uciążliwości hałasu. Dane wejściowe do 
modeli hałasu powinny obejmować dane zbliżone do poziomu liczby pojazdów/szacowanej liczby 
pojazdów i pomiary mocy akustycznej źródeł hałasu wykonane zgodnie z serią norm ISO 3744 i ISO 
9614. Dane są również dostępne w bazie danych NOISE udostępnionej przez UE na potrzeby 
dyrektywy 2000/14/WE4. 

Do prognozowania poziomów hałasu wewnątrz budynku na podstawie hałasu w środowisku można 
użyć narzędzi obliczeniowych zawartych w modelach oprogramowania akustycznego bądź można 
oprzeć prognozy na właściwościach izolacji dźwiękowej elewacji i na czasach pogłosu 
w pomieszczeniach, do których dobiega dźwięk, przy zastosowaniu podejścia opartego na elementach 
budynku.  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji 2 i 3: Izolacja dźwiękowa 

Warunki akustyczne pomieszczeń zależą od sposobu ich użytkowania. Dlatego też pomieszczenia 
w budynku należy podzielić na typy na podstawie określonych atrybutów akustycznych wymaganych  
w odniesieniu do każdego typu pomieszczenia (np. korytarz, sala wykładowa, hol wejściowy, biuro 
typu open space, sala posiedzeń, stołówka, pomieszczenie techniczne, sala telekonferencyjna, 
warsztat, kuchnia itp.). Na etapie projektowania nie jest możliwe przewidzenie rzeczywistego 
poziomu hałasu w pomieszczeniu, możliwe jest natomiast przewidzenie właściwości akustycznych 
pomieszczenia na podstawie specyfikacji projektowej. 

                                                           
4 Emisje hałasu z urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni – baza danych, https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/noise-emissions-outdoor-equipment_en 
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Z reguły obszar można określić na podstawie obszarów, które kontroluje właściciel lub użytkownik. 
Granice takiego obszaru wyznaczone są przegrodami, za którymi właściciel nie „posiada” obszaru, ani 
nie decyduje o działalności po drugiej stronie.  

Podczas projektowania do niektórych przestrzeni można stosować bardziej rygorystyczne kryteria 
dotyczące efektywności, aby zwiększyć elastyczność użytkowania przestrzeni w całym cyklu życia 
budynku. Oto przykłady:  

 Biuro domowe może być zaprojektowane pod względem akustycznym z myślą o późniejszym 
ewentualnym przekształceniu go w sypialnię. 

 W mieszkaniach zastosowanie odpowiednio ciężkich podłóg pływających umożliwia 
użytkownikom zmianę wykończenia podłogi przy niewielkim wpływie na izolację od 
dźwięków uderzeniowych w stosunku do sąsiadów zajmujących lokal poniżej. 

 Dźwiękoszczelny, modułowy i ruchomy system budynku można wykorzystać do zmiany planu 
pomieszczeń na obszernych piętrach biurowych. 

 W biurze typu open space można dodać odizolowane boksy, aby zapewnić przestrzeń, 
w której wymagana jest większa koncentracja podczas pracy lub wyższy poziom dyskrecji 
w trakcie rozmów telefonicznych. 

Zagadnienia związane z izolacją dźwiękową dzieli się na izolację od dźwięków powietrznych i od 
dźwięków uderzeniowych. Różnica między tymi dwoma rodzajami dźwięków polega na tym, że 
dźwięki powietrzne są generowane w powietrzu i emitowane w kierunku konstrukcji budynku, czego 
przykładem może być mowa, telewizja, radio, hałas samolotu, dźwięki uderzeniowe są natomiast 
generowane w wyniku mechanicznej interakcji obiektu z konstrukcją budynku, powodującej jej 
wibrowanie. Do przykładów dźwięków uderzeniowych należą kroki, przesuwanie mebli, upuszczanie 
przedmiotów, wiercenie itp. 

Podczas szacowania izolacji dźwiękowej lub poziomu dźwięku uderzeniowego w budynku należy 
również uwzględnić przenoszenie boczne przez ściany dzielone z przyległymi budynkami 
i pomieszczeniami, tak aby wziąć pod uwagę obserwowaną izolację dźwiękową i poziom dźwięku 
uderzeniowego. Przegrody między przestrzeniami często składają się z różnych elementów (np. części 
szklanej i części pełnej). Niekiedy oddzielnie określa się również izolację dźwiękową drzwi, na przykład 
gdy oddzielają one przestrzeń mieszkalną od wspólnej. Obliczenia obserwowanej izolacji dźwiękowej 
można wykonywać zgodnie z normą ISO 12354 części 1–4 przy użyciu pomiarów laboratoryjnych 
określonych w serii norm ISO 10140 lub wartości tabelarycznych. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji 2 i 3: Rozszerzenie kryteriów dotyczących efektywności na niższe 
częstotliwości 

W większości kodeksów budowlanych lub krajowych systemów oceny jednostki miary stosowane do 

oceny izolacji od dźwięków powietrznych i uderzeniowych uwzględniają standardowy zakres 

częstotliwości akustycznej budynku od 100 Hz do 3150 Hz. 

Istotność dźwięku w zakresie częstotliwości < 100 Hz dla subiektywnego wrażenia jakości akustycznej 

jest nadal przedmiotem dyskusji. Dopóki kwestia ta nie zostanie rozstrzygnięta, zaleca się pominąć 

dźwięki o niskiej częstotliwości w kwestiach do uwzględnienia na poziomie 1. Jeśli jednak użytkownicy 

chcą w szczegółowym projekcie przyjąć bardziej kompleksowe i ostrożnościowe podejście, dźwięk 

o niskiej częstotliwości (< 100 Hz) można uwzględnić na poziomach 2 i 3 (należy zauważyć, że w tej 

wersji wytycznych jeszcze nie określono dokładnego podejścia w odniesieniu do poziomów 2 i 3).  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Akustyka pomieszczeń i hałas otoczenia powodowany 
działalnością człowieka 

Atrybuty akustyczne pomieszczenia można scharakteryzować za pomocą wielu jednostek miary. 
W odniesieniu do każdego typu pomieszczenia należy określić co najmniej czas pogłosu (T) w czasie 
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normalnego użytkowania budynku, w którym w pomieszczeniu przebywają ludzie lub przechodzą 
przez nie. W przypadku pomieszczeń, w których ludzie pracują, odpoczywają lub przebywają dłużej niż 
kilka minut, często wybiera się zakres częstotliwości dla czasu pogłosu w pasmach oktawowych 1/1 
od 125 lub 250 Hz do 4 kHz. W odniesieniu do pomieszczeń, przez które ludzie po prostu przechodzą, 
takich jak korytarze i klatki schodowe, zakres częstotliwości w pasmach oktawowych wynosi często 
od 500 Hz do 2 kHz. Ponadto w odniesieniu do określonych istotnych typów pomieszczeń można 
zdefiniować takie wskaźniki, jak: zrozumiałość mowy (STI), równoważna powierzchnia pochłaniania 
dźwięku (Aeq), siła (G), wyrazistość (D50) i klarowność (C80) dźwięku. 

Czas pogłosu (T) i równoważną powierzchnię pochłaniania dźwięku (Aeq) można oszacować za pomocą 
normy EN ISO 12354-6 na podstawie danych dotyczących kubatury i pochłaniania dźwięku uzyskanych 
przy użyciu norm ISO 354, ISO 12354-6 załącznik B, EN 16487, ASTM 423 lub ISO 20189. 

Zrozumiałość mowy (STI), siłę (G), wyrazistość (D50) i klarowność (C80) można oszacować za pomocą 
symulacji numerycznej lub modeli śledzenia promieni na potrzeby prognozowania akustycznego. Czas 
pogłosu (T) i równoważną powierzchnię pochłaniania dźwięku (Aeq) również można dokładniej 
oszacować przy użyciu tych narzędzi obliczeniowych. Danymi wejściowymi dla tych narzędzi są dane 
dotyczące pochłaniania dźwięku uzyskane przy użyciu norm ISO 354, ISO 12354-6 załącznik B, EN 
16487, ASTM 423 lub ISO 21089. 

Pomiary odpowiednich wskaźników przeprowadza się zgodnie z serią norm ISO 3382. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Optymalizacja akustyki pomieszczeń w biurach typu open 
space 

Środowisko hałasu w biurach typu open space może być bardzo zróżnicowane w zależności od typu 
biura i rodzaju wykonywanych w nim czynności. W projekcie akustycznym należy dążyć do 
zminimalizowania przenoszenia dźwięku z rozmów prowadzonych przy stanowisku roboczym, które 
mogą być źródłem zakłóceń dla pracowników przy innym stanowisku roboczym i powodować tym 
samym rozproszenie uwagi. W projekcie akustycznym można również przewidzieć oddzielne 
pomieszczenia przeznaczone do określonych form komunikacji, takich jak rozmowy poufne lub 
wymagające znacznego poziomu interakcji, który mógłby przeszkadzać innym użytkownikom 
przestrzeni. 

Zrozumiałość mowy i dyskrecja (lub prywatność mowy) zależą zarówno od poziomu głosu, jak i od 
poziomu hałasu tła, np. hałasu pochodzącego z zewnątrz lub z instalacji wewnętrznych. Poziom hałasu 
tła niezbędny do osiągnięcia prywatności mowy między dwoma stanowiskami roboczymi zależy od 
poziomu głosu, wymaganego stopnia prywatności mowy oraz tłumienia dźwięku między dwoma 
stanowiskami roboczymi. Średni poziom hałasu tła w biurach typu open space nie powinien być zbyt 
wysoki, gdyż w przeciwnym razie nie zapewni dobrego poziomu zrozumiałości mowy i koncentracji 
przy stanowiskach roboczych. Ponadto w celu zmniejszenia ogólnego poziomu hałasu otoczenia 
w biurze typu open space konieczne jest zastosowanie środków służących pochłanianiu dźwięku. 

Aby ograniczyć minimalny poziom hałasu tła na potrzeby prywatności mowy, tłumienie dźwięku 
między dwoma stanowiskami roboczymi lub obszarami stanowisk roboczych powinno być możliwie 
jak największe. Tłumienie dźwięku zależy zarówno od rozkładu przestrzeni roboczej, jak i od akustyki 
pomieszczenia. Możliwe rozwiązania to m.in.: 

 Rozważenie takiego rozkładu i geometrii przestrzeni roboczej, aby stanowiska robocze osób 
współpracujących znajdowały się blisko siebie, a stanowiska robocze osób pracujących 
samodzielnie – jak najdalej od siebie. 

 Geometria biur typu open space: należy jak najściślej przestrzegać ogólnej zasady, że 
wysokość sufitu powinna być znacznie mniejsza niż długość i szerokość pomieszczenia, aby 
zwiększyć zanik przestrzenny mowy. Jeśli wysokość pomieszczenia przekracza 3 m, należy 
zwrócić szczególną uwagę na potencjalne problemy akustyczne, które mogą wystąpić. 

 Wykończenie pomieszczenia pod względem akustycznym: pokrycie sufitu, podłogi i ścian 
materiałem dźwiękochłonnym w celu ograniczenia odbicia zwiększy zanik poziomu ciśnienia 
akustycznego. Wykończenie sufitu będzie miało znaczący wpływ, zwłaszcza jeśli jego 
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wysokość nie jest zbyt duża (zob. poprzedni punkt). Zaleca się stosowanie na sufitach 
materiałów o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku (zbliżonym do αp = 1,00 
w głównych pasmach częstotliwości mowy 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz), szczególnie w strefach 
między stanowiskami roboczymi. Zastosowanie na ścianach materiałów, które pochłaniają 
dźwięki, może również ograniczyć odbicia do i od stanowisk roboczych znajdujących się blisko 
ścian, a zwłaszcza w narożnikach biur typu open space.  

 Jeśli odległość między dwoma stanowiskami roboczymi jest zbyt mała, tłumienie dźwięku 
można zwiększyć dzięki umieszczeniu między nimi wolnostojących ścianek lub niskich 
przegród (ekranów mocowanych do blatu). Skuteczność ścianek zależy od rodzaju materiału, 
którym są pokryte, gęstości ich powierzchni oraz wymiarów. Skuteczność działania in situ 
zależy również od pochłaniania dźwięków przez sufity i powierzchnie przyległych ścian. 
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