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N a podstawie wyników badań ankietowych i sani-
tarnych, przeprowadzonych przez WHO w latach
2002 – 2003, szacuje się, że zagrożenie hałasem
w miejscu zamieszkania, powodujące niekorzystny

wpływ na zdrowie i jakość życia dotyczy przeszło 50 mln ludzi
w Europie. Badania ankietowe (uzupełnione pomiarami warun-
ków akustycznych) z lat siedemdziesiątych XX wieku wyraź-
nie ujawniły, że negatywne nastawienie do warunków akustycz-
nych w miejscu zamieszkania, ocenianie tych warunków jako
uciążliwych, wpływało na zwiększenie (w badanej grupie) przy-
padków występowania chorób o podłożu nerwicowym, nieza-
leżnie od faktycznie występującego poziomu dźwięku.

Pojęcie „zadowalające warunki akustyczne” jest z jednej
strony bardzo ściśle związane z subiektywną oceną hałasu,
a z drugiej musi uwzględniać hałas jako czynnik wpływa-
jący szkodliwie na zdrowie i samopoczucie człowieka. Kon-
sekwencją operowania pojęciem „zadowalające warunki
akustyczne” jest konieczność określenia „wystarczającej”
izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w bu-
dynku w celu zapewnienia tych warunków. Nie jest możli-
we jednoznaczne ustalenie, jak duża powinna być izolacyj-
ność akustyczna przegród wewnętrznych, aby spełniała
oczekiwania wszystkich użytkowników budynku. Niezależ-
nie od przyjętego poziomu wymagań należy się liczyć
z tym, że będą osoby, które ten poziom uznają za mało sa-
tysfakcjonujący. Istotne jest, aby odsetek ludzi oceniają-
cych warunki akustyczne jako niewłaściwe zawarty był
w rozsądnych granicach [3].

W świetle przepisów prawnych wymagania minimalne na-
leży traktować jako obligatoryjne, natomiast wymagania
o wyższym poziomie jako dobrowolne. Tę zasadę przyjęto
w wielu państwach europejskich, w których wprowadzono
2 lub 3 klasy akustyczne, w odniesieniu do nowo wznoszo-
nych budynków mieszkalnych. W Polsce nadal obowiązuje je-
den poziom wymagań akustycznych dotyczących budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Odczuwa się jednak
coraz wyraźniej potrzebę wprowadzenia wymagań zapewnia-
jących zróżnicowany standard akustyczny.

Aby w przepisach budowlanych było możliwe ujęcie kry-
teriów oceny klimatu akustycznego na różnych poziomach,
muszą być one odniesione do konkretnych parametrów tech-
nicznych, jakimi powinny charakteryzować się poszczegól-
ne mieszkania lub całe budynki. Przy różnym założonym po-
ziomie komfortu akustycznego prowadzi to do kategoryza-
cji akustycznej mieszkań i budynków. Parametry oraz ich
wartości przypisane do konkretnych klas akustycznych opra-
cowano w postaci normy PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka
budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach –
Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych
o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich
klasyfikacji [1].

Ogólne zasady klasyfikacji akustycznej
budynków mieszkalnych

Przyjęto 5 klas akustycznych budynków mieszkalnych:
klasa odpowiadająca wymaganiom podstawowym oraz 4 kla-
sy o standardzie wyższym. W przypadku każdej klasy akus-
tycznej zostały określone skwantyfikowane wymagania
dotyczące poszczególnych parametrów akustycznych budyn-
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Streszczenie. Zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycz-
nego w miejscu zamieszkania stanowi istotny problem społeczny,
techniczny, technologiczny i ekonomiczny. Potrzeby poszczegól-
nych ludzi dotyczące zapewnienia warunków akustycznych
w mieszkaniach (i całych budynkach) są bardzo zróżnicowane.
W odniesieniu do budynków mieszkalnych pojęcie „zadowalają-
ce warunki akustyczne” musi uwzględniać konieczność zapewnie-
nia poczucia intymności, spokoju i bezpieczeństwa. Z tego wzglę-
du wymagania dotyczące komfortu akustycznego powinny być
stopniowane począwszy od poziomu zapewniającego minimalne
warunki akustyczne w miejscu zamieszkania, ze względu na zdro-
wie fizyczne i psychiczne ludności, aż do poziomów wyższych od-
powiadających większym potrzebom. W artykule omówiono
wprowadzoną w Polsce w 2017 r. klasyfikację akustyczną budyn-
ków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.
Słowa kluczowe: klasyfikacja akustyczna; budynki mieszkalne;
jakość akustyczna; komfort akustyczny.

Abstract. Providing adequate acoustic comfort in the place of
residence is a significant social, technical, technological and
economic problem. The needs of individual people to provide
acoustics in apartments (and entire buildings) vary greatly. With
regard to residential buildings, the concept of "satisfactory
acoustics" must take into account the need to ensure a sense of
intimacy, peace and security. For this reason, the requirements for
acoustic comfort should be graded from the level ensuring the
minimum, due to the physical and mental health of the population,
acoustic conditions in the place of residence, to higher levels
corresponding to greater needs in this regard. The article discusses
the acoustic classification of residential buildings with a better
acoustic quality, introduced in Poland in 2017.
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ku odpowiadających za konkretny zakres ochrony przed hała-
sem. Przyjęcie czterech klas o lepszych niż standardowe pa-
rametrach akustycznych wynika z faktu, że poziom tych wy-
magań w Polsce (szczególnie w odniesieniu do izolacyjności
akustycznej przegród wewnętrznych) jest niższy niż w innych
państwach europejskich [4].

Zakres wymagań akustycznych
Zgodnie z ogólnym wskaźnikiem charakteryzującym kom-

fort akustyczny budynku mieszkalnego przyjmuje się, w od-
niesieniu do wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ich
wydzielonych części lub poszczególnych mieszkań następu-
jący zakres wymagań akustycznych odpowiadający zakreso-
wi ochrony akustycznej mieszkań:

a) przed hałasem przenikającym z zewnątrz budynku;
b) przed hałasem instalacyjnym pochodzącym od technicz-

nego wyposażenia budynku oraz hałasem związanym z dzia-
łalnością prowadzoną w pomieszczeniach usługowych zloka-
lizowanych w budynku;

c) przed hałasem bytowym powietrznym (C1) i uderzenio-
wym (C2) przenikającym z innych mieszkań i klatki schodo-
wej oraz pomieszczeń o innym przeznaczeniu usytuowanych
w budynku mieszkalnym, np. pomieszczeń technicznych,
usługowych itp.;

d) przed hałasem pogłosowym powstającym na klatkach
schodowych i innych obszarach komunikacji ogólnej w bu-
dynku.

Wymagania dotyczące budynków/mieszkań odnoszące się
do klasy standardowej, jako obligatoryjne, należy przyjmo-
wać z aktualnie obowiązującej normy przywołanej w Roz-
porządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opracowując
wymagania odnoszące się do poszczególnych klas akustycz-
nych, zwrócono uwagę na zachowanie prawidłowych pro-
porcji między składowymi klimatu akustycznego, opisany-
mi za pomocą wskaźników cząstkowych. Problem stanowi
jednoczesne docieranie do odbiorcy różnego typu hałasu,
np. uciążliwość hałasu bytowego i instalacyjnego jest uza-
leżniona od poziomu tła akustycznego, którym w tym przy-
padku jest hałas zewnętrzny. Przy bardzo małym poziomie
tła akustycznego, wynikającego np. z bardzo dobrej izolacyj-
ności akustycznej ścian zewnętrznych, może zaistnieć sytu-
acja, w której hałas instalacyjny, nawet o bardzo małym po-
ziomie, będzie odczuwany jako uciążliwy. Z tego powodu
w ramach jednej klasy akustycznej powinna być zachowana
równowaga między poszczególnymi parametrami akustycz-
nymi budynku.

Opracowując założenia do wprowadzenia w Polsce kla-
syfikacji akustycznej obiektów mieszkalnych przyjęto, że
mogą jej podlegać całe budynki wielorodzinne lub ich wy-
dzielone części, budynki jednorodzinne o różnych typach
zabudowy (wolnostojące, przy zabudowie bliźniaczej lub
szeregowej), a także pojedyncze mieszkania. Klasyfikacja
akustyczna może odnosić się do obiektów nowo wznoszo-
nych, modernizowanych, a także istniejących. Podstawą
klasyfikacji akustycznej obiektu (budynku, mieszkania) jest
spełnienie wymagań akustycznych odnoszących się do
wszystkich zakresów ochrony przed hałasem pomieszczenia
wynikających z przepisów ujętych w ustawie Prawo budow-
lane [4] oraz w Rozporządzeniu w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie [2]).

Szczegółowe zasady
klasyfikacji akustycznej [3]

Wymagany stopień ochrony przed hałasem zewnętrz-
nym budynku, części budynku lub pojedynczego mieszkania
(o danej klasie akustycznej) określa się przez ustalenie,
w przypadku każdej klasy akustycznej, dopuszczalnego po-
ziomu hałasu przenikającego do pomieszczeń chronionych
z zewnątrz budynku i wyznaczenie minimalnej izolacyjności
akustycznej przegród zewnętrznych przy uwzględnieniu do-
puszczalnego poziomu hałasu zewnętrznego w pomieszcze-
niu oraz poziomu hałasu zewnętrznego przy poszczególnych
elewacjach budynku.

Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem instala-
cyjnym dotyczą hałasu przenikającego do pomieszczeń
mieszkalnych od urządzeń wyposażenia technicznego budyn-
ków, takich jak urządzenia grzewcze, chłodzące, wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne, instalacje sanitarne, windy, zsypy, pom-
py, drzwi garażowe, stacje transformatorów, zainstalowane
w budynku i w jego otoczeniu.

Przy ustalaniu dopuszczalnego poziomu hałasu instalacyj-
nego przyjęto zasadę, że mieszkańcy, szczególnie budynków
o podwyższonym standardzie akustycznym, nie powinni być
narażeni na tego typu hałas w pokojach przeznaczonych
do snu i wypoczynku. Hałas instalacyjny nie powinien wystę-
pować regularnie; może jedynie pojawiać się sporadycznie.
Wynika z tego, że dopuszczalny poziom hałasu instalacyjne-
go w pomieszczeniu powinien być mniejszy bądź porówny-
walny z poziomem tła akustycznego – różnego w zależności
od poziomu hałasu na zewnątrz budynku i izolacyjności aku-
stycznej zastosowanych przegród zewnętrznych i wewnętrz-
nych, izolujących pomieszczenie. Przyzwolenie na sporadycz-
ne pojawianie się krótkotrwałego hałasu wyrażać się będzie
odpowiednio wyższym dopuszczalnym maksymalnym pozio-
mem dźwięku A. Wymagany stopień ochrony przed hałasem
instalacyjnym określony jest także przez podanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu na nieobudowanych loggiach, balkonach
i tarasach.

Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem we-
wnętrznym bytowym wyraża się za pomocą wymagań
dotyczących właściwości dźwiękoizolacyjnych, jakimi po-
winny charakteryzować się poszczególne rozwiązania budyn-
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Oznaczenia klas akustycznych:
● klasa AQ-0 – standard podstawowy – wymagania

obligatoryjne określone aktualnymi normami przywołany-
mi w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

● klasa AQ-1 – standard wyższy 1. stopnia;
● klasa AQ-2 – standard wyższy 2. stopnia;
● klasa AQ-3 – standard wyższy 3. stopnia;
● klasa AQ-4 – standard wyższy 4. stopnia.
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ku, aby ograniczyć przenikanie do mieszkań hałasów byto-
wych ze wszystkich obszarów budynku znajdujących się po-
za mieszkaniem. Wymagania obejmują:

■ minimalną izolacyjność od dźwięków powietrznych
przegród oddzielających mieszkanie od pomieszczeń przyle-
głych (C1);

■ maksymalny poziom dźwięków uderzeniowych przenika-
jących do mieszkania ze wszystkich pomieszczeń w budynku
znajdujących się poza mieszkaniem (C2).

Zróżnicowany w poszczególnych klasach akustycznych
budynku stopień ochrony przed hałasem wewnętrznym by-
towym został określony przez zróżnicowane wymagania
dotyczące minimalnej izolacyjności od dźwięków powietrz-
nych przegród oddzielających mieszkanie od pomieszczeń
przyległych oraz zróżnicowane maksymalne poziomy dźwię-
ków uderzeniowych przenikających do mieszkania ze
wszystkich pomieszczeń w budynku znajdujących się poza
mieszkaniem. Przy klasyfikacji akustycznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych uwzględnia się także ochronę
przed powstawaniem hałasu pogłosowego na klatkach

schodowych i korytarzach komunikacji ogólnej. Jako kry-
terium oceny przyjmuje się maksymalny czas pogłosu wyra-
żony w oktawowych pasmach częstotliwości 125, 250, 500,
1000 i 2000 Hz.

Literatura
[1] PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hała-
sem w budynkach – Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkal-
nych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasy-
fikacji.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[3] Szudrowicz Barbara, Marek Niemas. 2011. „Klasyfikacja akustyczna
budynków mieszkalnych zagadnienia ogólne, wymagania”. Materiały Bu-
dowlane 468 (8): 2 – 7.
[4] Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2012. Propozycja klasyfikacji
akustycznej budynków mieszkalnych (mieszkań). 59th Open Seminar on Aco-
ustics joint with Workshop on Strategic Management of Noise including Air-
craft Noise, Poznań – Boszkowo, Polska 2012.
[5] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414,
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

Przyjęto do druku: 26.07.2021 r.

Akustyka w budownictwie – TEMAT WYDANIA

8/2021 (nr 588)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

Instytut Techniki Budowlanej

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

BADANIA LABORATORYJNE:

cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, 
pomieszczeń i budynków

fizycznych i mechanicznych właściwości materiałów 
i wyrobów do termoizolacji

akustyczne przegród, elementów i wyrobów budowlanych, 
w tym izolacyjności akustycznej, pochłaniania dźwięku oraz 
parametrów akustycznych w pomieszczeniach

emisji szkodliwych substancji z wyrobów budowlanych

jakości powietrza wewnętrznego w budynkach

zanieczyszczenia azbestem

przydomowych oczyszczalni ścieków

przewodów wentylacyjnych

ANALIZA CYKLU ŻYCIA (LCA)

OCENA ŚLADU WĘGLOWEGO

PROGRAM ETYKIETOWANIA ŚRODOWISKOWEGO, 
W TYM DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE II I III TYPU

FIZYKA CIEPLNA
e-mail: fizyka@itb.pl
Tel.: 22 56 64 276

32 73 02 925

CHEMIA ŚRODOWISKA
e-mail: chemia@itb.pl
Tel.: 22 56 64 311

AKUSTYKA
e-mail: akustyka@itb.pl
Tel.: 22 56 64 311

32 73 02 925

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
I ŚRODOWISKOWA
e-mail: energia@itb.pl 
Tel.:  22 56 64 276

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
ul. W. Korfantego 191, 40-153 Katowice


