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1. Podstawa opracowania 

1.1. Podstawa formalna 

[1] Umowa nr ZL_383/202 z dnia 2021-09-24 pomiędzy przedsiębiorstwem Miejskie Inwestycje sp. z o. o. 

a Pracownią Akustyczną Kozłowski s. j. na wykonanie koncepcji akustycznej przebudowy 

i modernizacji pływalni miejskiej mieszczącej się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19 

uwzględniającej różne etapy inwestycji. 

1.2. Podstawa merytoryczna 

[2] PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki. 

[3] PN-B-02151-02:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

[4] PN-B-02151-03:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych. 

[5] PN-B-02151-04:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: 

Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz 

wytyczne prowadzenia badań. 

[6] PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. 

[7] PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźniki 

pochłaniania dźwięku. 

[8] PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźniki 

pochłaniania dźwięku. 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). 

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz.1109). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Tekst ujednolicony 

po nowelizacji z komentarzem, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009. 

[12] Sadowski J., Akustyka Architektoniczna, PWN, Warszawa, 1976. 

[13] Everest A., Podręcznik akustyki, Sonia Draga, Katowice, 2010. 

[14] Long M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc., 2006. 

[15] Mehta M., Johnson J., Rocafort J., Architectural Acoustics Principles and Design, Prentice Hall 1998 
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2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Przedmiotem opracowania jest stworzenie wstępnej koncepcji ochrony przeciwdźwiękowej oraz akustyki 

wnętrz dla pomieszczeń znajdujących się w budynku pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. W ramach 

projektu zostaną wydane wytyczne dla mających istotny wpływ na akustykę wnętrz pomieszczeń parametrów 

materiałów wykończeniowych i wyposażenia – w szczególności dotyczące okładzin sufitów i ścian. 

Przez pojęcie „obiekt” w opracowaniu rozumie się pomieszczenia opisane w poniższych podrozdziałach. 

W budynku pływalni, ze względu na właściwości akustyczne wnętrz, można wyróżnić następujące typy 

pomieszczeń: 

• hala basenowa – istniejący basen sportowy oraz basen rekreacyjny, 

• strefa fitness – strefa zawierająca sprzęt sportowy oraz przestrzeń do treningów sportów walki, 

• strefa uzdrowiskowa – przestrzeń saun, 

• strefa gabinetowa – przestrzeń gabinetów zabiegowych, 

• strefa gastronomiczna – przestrzeń sali konsumpcyjnej oraz kuchni i zaplecza gastronomicznego, 

• strefa noclegowa – przestrzeń pokoi noclegowych, 

• strefa administracyjna – przestrzeń biurowa, w której zlokalizowane są pokoje pracowników, w tym 

pokój Kierownika Pływalni oraz sala konferencyjno-szkoleniowa, 

• komunikacja – strefy komunikacyjne w całym obiekcie takie jak korytarze, klatki schodowe, hole itp., 

• pomieszczenia techniczne – pomieszczenia ze sprzętem technologicznym mogącym generować hałas. 
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3. Ochrona przeciwdźwiękowa 

W niniejszym rozdziale opisano zagadnienia dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej projektowanego budynku. 

Propozycje rozwiązań i wytyczne przedstawione w tym rozdziale należy traktować jako rekomendacje 

w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej dla branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz 

pozostałych. Na podstawie tych wytycznych stosowne rozwiązania należy przyjąć w poszczególnych 

dokumentacjach branżowych. Oznacza to, że niezależnie od pojawienia się tych wytycznych, zachowany jest 

klasyczny rozdział kompetencji i odpowiedzialności za rozwiązania budowlane przyjmowane w budynku. 

3.1. Pomieszczenia chronione przed hałasem 

W projektowanym budynku można wyróżnić następujące typy pomieszczeń podlegające ochronie na podstawie 

przepisów ogólnych. Pomieszczenia chronione z uwagi na wymaganą izolacyjność przegród, zgodnie z normą 

PN-B-02151-3:2015-10 [4] oraz z uwagi na hałas pogłosowy, zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06 [5]: 

• hala basenowa – istniejący basen sportowy oraz basen rekreacyjny, 

• strefa fitness – strefa zawierająca sprzęt sportowy oraz przestrzeń do treningów sportów walki, 

• strefa uzdrowiskowa – przestrzeń saun, 

• strefa gabinetowa – przestrzeń gabinetów zabiegowych, 

• strefa gastronomiczna – przestrzeń sali konsumpcyjnej oraz kuchni i zaplecza gastronomicznego, 

• strefa noclegowa – przestrzeń pokoi noclegowych, 

• strefa administracyjna – przestrzeń biurowa, w której zlokalizowane są pokoje pracowników, w tym 

pokój Kierownika Pływalni oraz sala konferencyjno-szkoleniowa, 

• komunikacja – strefy komunikacyjne w całym obiekcie takie jak korytarze, klatki schodowe, hole itp., 

• pomieszczenia techniczne – pomieszczenia ze sprzętem technologicznym mogącym generować hałas. 

Wymienione wyżej pomieszczenia należy chronić ze względu na hałas powstający: 

• na zewnątrz budynku, w tym komunikacja miejska i transport w otoczeniu budynku, 

• w wyniku zjawisk atmosferycznych (deszcz, grad), 

• wewnątrz budynku w wyniku użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem (hałas bytowy), 

• w wyniku działania urządzeń wyposażenia technicznego budynku, 

• w wyniku działania technicznych instalacji wewnętrznych budynku, takich jak wentylacja, klimatyzacja, 

instalacje wodne, kanalizacyjne itp. 

3.2. Dopuszczalny poziom tła akustycznego w pomieszczeniach 

Dla pomieszczeń podlegających ochronie przeciwdźwiękowej na podstawie przepisów ogólnych, dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, nie powinien przekraczać wartości przedstawionych w  Tab. 3.1 (wartości 

podane w oparciu o normę PN-B-02151-2:2018-01 [3]). Dla pomieszczeń niewymienionych w poniższej tabeli, 

nie stawia się wymagań związanych z najwyższym dopuszczalnym poziomem hałasu. 

Tab. 3.1. Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A 

Rodzaj pomieszczenia 

Najwyższy dopuszczalny poziom 
dźwięku A,  

[dB] 

LAeq,nT  LAFmax,nT  

Hala basenowa 50 – 

Strefa fitness 50 – 

Strefa gabinetowa – gabinety zabiegowe 35 – 

Strefa gastronomiczna 40 – 
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3.3. Wymagana izolacyjność akustyczna przegród pomiędzy pomieszczeniami 

W Tab. 3.2 i Tab. 3.3 podano wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych pomiędzy 

pomieszczeniami. Wymaganą izolacyjność akustyczną należy wyznaczyć w zależności od funkcji pomieszczeń 

chronionych oraz rodzaju zakłóceń w pomieszczeniach sąsiadujących. 

Tab. 3.2. Wymagana izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych przegród budowlanych między 

pomieszczeniami na podstawie normy PN-B-02151-03:2015-10 [4] 

Lp. Rodzaj przegrody 
Rodzaj 

wskaźnika 
Wartość wskaźnika, dB 

1 2 3 4 

I Hotele 

 Ściany i drzwi 

I.1 Ściana między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym 
a pomieszczeniem administracyjnym 

R’A,1 ≥ 50 

I.2 Ściana i drzwi między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe) 

I.2.1 – ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R’A,1 ≥ 45 

I.2.2 – ściana z drzwiami R’A,1 ≥ 38 

I.2.3 – drzwi wejściowe do pokoju hotelowego RA,1,R ≥ 35 

I.3 Ściana między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłem zakłóceń akustycznych 

I.3.1 
– pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi 
wyposażenia budynku 

R’A,1 

 Określić 
indywidualnie a, przy 

zachowaniu warunku ≥ 
58 b 

I.3.2 

– pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem 
wymienionych w I.3.3), 

– salą klubową, kawiarnią, restauracją, w których nie prowadzi się 
działalności z udziałem muzyki i/lub tańca 

R’A,1 ≥ 58 c 

I.3.3 

– salą klubową, kawiarnią, restauracją, w których prowadzi się 
działalności z udziałem muzyki i/lub tańca d 

– pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane 
urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj 
prowadzonych zajęć ruchowych e powodują powstawanie 
zakłóceń akustycznych w postaci dźwięków powietrznych 
i materiałowych d 

R’A,1 
Określić indywidualnie f, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 65 b 

I.4 Ściany i drzwi między pomieszczeniami w części administracyjnej – Wg VIII 

 Stropy 

I.5 Stropy między pokojami hotelowymi oraz między pokojem hotelowym 
a pomieszczeniem administracyjnym 

R’A,1 ≥ 50 

I.6 
Strop między pokojem hotelowym a garażem lub pomieszczeniem 
technicznym z urządzeniami instalacyjnymi wyposażenia budynku 

R’A,1 
Określić indywidualnie a, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 58 b 

Strefa noclegowa – pokoje noclegowe 25 30 

Strefa administracji – pokoje pracowników 35 – 

Strefa administracji – pokój Kierownika Pływalni 30 – 

Strefa administracji – sala konferencyjno-szkoleniowa 35 – 

Komunikacja 40 – 
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I.7 
Strop między pokojem hotelowym a pomieszczeniem ze źródłami 
zakłóceń akustycznych wg I.3.2 i I.3.3 

R’A,1 
Odpowiednio wg I.3.2 

oraz I.3.3 

I.8 
Strop między pomieszczeniami administracyjnymi oraz między 
pomieszczeniem administracyjnym a pomieszczeniem ze źródłami 
zakłóceń akustycznych 

R’A,1 Wg VIII 

VII Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej 

 Ściany i drzwi 

VII.10 Ściana między gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem pielęgniarek w przychodni lub sanatorium 
a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe) 

VII.10.1 – ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R’A,1 ≥ 45 

VII.10.2 – drzwi RA,1,R ≥ 35 

VII.11 
Ściana między pokojem łóżkowym w szpitalu lub pokojem pensjonariuszy w sanatorium lub gabinetem lekarskim 
i zabiegowym w szpitalu, sanatorium, przychodni lekarskiej a pomieszczeniem ze źródłem zakłóceń akustycznych 

VII.11.1 
– ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, 
pomieszczeniem kuchennym 

R’A,1 ≥ 50 

VII.11.2 – ogólnodostępnym pomieszczeniem wypoczy6nkowym R’A,1 ≥ 50 

VII.11.3 
– salą do zajęć rehabilitacyjnych ruchowych, gabinetem 
zabiegowym 

R’A,1 

Określić 
indywidualnie a, f, przy 
zachowaniu warunku 

≥ 55 b 

VII.12 
– pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnego 
wyposażenia budynku 

R’A,1 
Określić indywidualnie a, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 60 b 

VII.13 
Ściany i drzwi między pomieszczeniami w części administracyjnej szpitali, 
sanatoriów, przychodni lekarskich 

– Wg VIII 

 Stropy 

VII.14 
– Strop między pomieszczeniami wyszczególnionymi w VII.1, VII.4, 
VII.6, VII.8 i V.10 – w dowolnym układzie 

R’A,1 ≥ 50 

VII.15 
– Strop między pomieszczeniami wyszczególnionymi w VII.1, VII.4, 
VII.6, VII.8 i V.10 a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń 
akustycznych 

R’A,1 Odpowiednio wg VII.11 

VII.16 
Strop między pomieszczeniami administracyjnymi oraz między 
pomieszczeniem administracyjnym a pomieszczeniem ze źródłem hałasu 

R’A,1 Wg VIII 

VIII Budynki biurowe 

 Ściany i drzwi 

VIII.1 
– Ściana bez drzwi między pokojami biurowymi oraz ściana między 
pokojami biurowymi a korytarzem 

R’A,1 ≥ 40 (≥ 35) f 

VIII.2 Ściana między pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe) 

VIII.2.1 – ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R’A,1 ≥ 40 (≥ 35) i 

VIII.2.2 – drzwi RA,1,R ≥ 30 

VIII.3 Ściana między pokojem do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) a innymi pomieszczeniami 
biurowymi lub obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe) 

VIII.3.1 – ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R’A,1 ≥ 50 

VIII.3.2 – drzwi RA,1,R ≥ 40 

VIII.4 
– Ściana między salami konferencyjnymi, w tym pomieszczeniami 
o podobnym przeznaczeniu 

R’A,1 ≥ 48 

VIII.5 Ściana między salą konferencyjną a korytarzem komunikacji ogólnej 

VIII.5.1 – ściana bez drzwi oraz część pełna ściany z drzwiami R’A,1 ≥ 48 

VIII.5.2 – drzwi RA,1,R ≥ 35 

VIII.6 
Ściana między pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi a 
pomieszczeniami sanitarnymi 

R’A,1 ≥ 50 
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VIII.7 
Ściana między zespołami pomieszczeń biurowych wykorzystywanych 
przez odrębnych użytkowników 

R’A,1 ≥ 50 

VIII.8 Ściana między pokojem biurowym o różnym przeznaczeniu a pomieszczeniem ze źródłami zakłóceń akustycznych 

VIII.8.1 
– pomieszczeniem technicznym z urządzeniami instalacyjnymi 
wyposażenia budynku 

R’A,1 
Określić indywidualnie a, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 55 b 

VIII.8.2 

– pomieszczeniem handlowym, usługowym (z wyjątkiem 
wymienionych w VIII.8.3), 

– salą klubową, kawiarnią, restauracją, w których nie prowadzi się 
działalności z udziałem muzyki i/lub tańca 

R’A,1 
Określić indywidualnie a, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 55 b 

VIII.8.3 

– salą klubową, kawiarnią, restauracją, w których prowadzi się 
działalności z udziałem muzyki i/lub tańca h 

– pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane 
urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy rodzaj 
prowadzonych zajęć ruchowych powodują powstawanie zakłóceń 
akustycznych w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych h 

R’A,1 
Określić indywidualnie f, 

przy zachowaniu 
warunku ≥ 60 b 

 Stropy 

VIII.9 
Stropy między pomieszczeniami biurowymi, wyszczególnionymi w VIII.1, 
VIII.3 i VIII.4 – w dowolnym układzie 

R’A,1 ≥ 50 

VIII.10 
Stropy między pomieszczeniami biurowymi, wyszczególnionymi w VIII.1, 
VIII.3 i VIII.4 a pomieszczeniem ze źródłem zakłóceń akustycznych 
wyszczególnionymi w VIII.8 

– 
Odpowiednio, jak 

w VIII.8 

a Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić przewidywane maksymalne poziomy hałasu w pomieszczeniu ze 
źródłem zakłóceń akustycznych. 
b Równocześnie należy spełnić wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczące dopuszczalnego hałasu przenikającego do pomieszczenia 
chronionego z [pomieszczenia ze źródłem hałasu. 
c W przypadku małych punktów handlowych typu ,,kioski” przyjmuje się wartość R’A,1 ≥ 53 dB. 
d Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń przy pomieszczeniach chronionych. 
e Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp. 
f Przy indywidualnym ustalaniu wymagań należy uwzględnić rodzaj występujących zakłóceń (np. uderzanie o podłogę, skoki, 
przesuwanie przedmiotów lub częste przemieszczanie ludzi). 
g Zalecana jest większa wartość. 
h Wymaganie odnosi się do źródeł hałasu występujących w ciągu dnia. 
i Dopuszcza się przyjęcie niższych wymagań w przypadku, gdy z uwagi na inne względy użytkowe wymaganie wartości 
R’A,1 ≥ 40 dB powodowałoby istotne trudności techniczne. 

 

Tab. 3.3. Wymagana izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych przegród budowlanych między 

pomieszczeniami na podstawie normy PN-B-02151-03:2015-10 [4] 

Lp. Wymaganie Wskaźnik L’n,w dB 

1 2 3 

I Hotele 

I.1 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikający między pokojami 
hotelowymi oraz do pokoju hotelowego z pomieszczeń administracyjnych 

≤ 55 

I.2 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do pokoju hotelowego 
z obszarów komunikacji ogólnej (korytarze, hole, podesty) 

≤ 55 

I.3 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pokoju hotelowego z pomieszczeń ze źródłami zakłóceń 

akustycznych 

I.3.1 
– z pomieszczenia technicznego z urządzeniami instalacyjnymi 
wyposażenia budynku 

Określić indywidualnie a, przy zachowaniu 
warunku ≤ 48 b 

I.3.2 
– z garażu, z pomieszczenia handlowego 

– sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie 
prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca 

≤ 48 b 
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I.3.3 

– z sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których prowadzi 
się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca 

– pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane 
urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć 
ruchowych c powodują powstawanie zakłóceń akustycznych 
w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych d 

Określić indywidualnie e, przy zachowaniu 
warunku ≤ 43 b 

I.4 Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń w 
części administracyjnej 

Wg VIII 

VII Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej 

VII.1 

Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między salami 
łóżkowymi w szpitalach (z wyjątkiem sal IOM), między pokojami 
pensjonariuszy w sanatorium, między gabinetami lekarskimi, laboratoriami 
oraz między tymi pomieszczeniami w dowolnym układzie 

≤ 58 

VII.2 
Poziom dzięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń 
wyszczególnionych w VII.1 z obszarów komunikacji ogólnej (korytarze, 
hole, podesty) 

≤ 58 f 

VII.4 Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń wyszczególnionych w VII.1 z pomieszczeń ze źródłami 
zakłóceń akustycznych 

VII.4.1 
– z pomieszczeń zabiegowych ze źródłami zakłóceń akustycznych 
(np. sal gimnastycznych) 

Określić indywidualnie e, przy zachowaniu 
warunku ≤ 43 b 

VII.4.2 
– z pomieszczeń technicznych z urządzeniami instalacyjnymi 
wyposażenia technicznego budynku 

Określić indywidualnie a, przy zachowaniu 
warunku ≤ 48 b 

VII.5 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń 
w części administracyjnej 

Wg VIII 

VIII Budynki biurowe 

VIII.1 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikający między pomieszczeniami 
biurowymi, salami konferencyjnymi, salami spotkań – w dowolnym 
układzie 

≤ 60 

VIII.2 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do pomieszczeń w VIII.1 
z obszarów komunikacji ogólnej (korytarze, hole, podesty) 

≤ 58 

VIII.3 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikający do pomieszczeń 
przeznaczonych do rozmów poufnych ze wszystkich pomieszczeń 
w budynku (z wyjątkiem wyszczególnionych w VIII.4) 

≤ 58 

VIII.4 Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń wyszczególnionych w VIII.1 i VIII.3 ze zlokalizowanych 
w budynku pomieszczeń ze źródłami zakłóceń akustycznych 

VIII.4.1 
– z pomieszczenia technicznego z urządzeniami instalacyjnymi 
wyposażenia budynku 

Określić indywidualnie a, przy zachowaniu 
warunku ≤ 48 b 

VIII.4.2 
– z garażu, z pomieszczenia handlowego 

– sali klubowej, kawiarnianej, restauracyjnej, w których nie 
prowadzi się działalności z udziałem muzyki i/lub tańca 

≤ 53 b 

VIII.4.3 

– pomieszczeniem usługowym, w którym zainstalowane 
urządzenia lub rodzaj wykonywanej pracy czy prowadzonych zajęć 
ruchowych c powodują powstawanie zakłóceń akustycznych 
w postaci dźwięków powietrznych i materiałowych g 

Określić indywidualnie e, przy zachowaniu 
warunku ≤ 43 b 

VIII.5 
Poziom dźwięków uderzeniowych przenikających między zespołami 
pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez różnych użytkowników 

≤ 53 

VIII.6 
Budynki o przeznaczeniu mieszanym – poziom dźwięków uderzeniowych 
przenikających z części biurowej budynku do części o przeznaczeniu 
mieszkalnym 

≤ 48 

a Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić przewidywane rodzaje źródeł zakłóceń akustycznych. 
b Wymaganie dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do pomieszczenia chronionego z pomieszczeń ze 
źródłami hałasu wg PN-B-02151-02 również powinno byś spełnione. 
c Na przykład: kluby fitness, siłownie, szkoły tańca, rozdzielnie paczek w urzędach pocztowych itp. 
d Nie zaleca się lokalizacji tego typu pomieszczeń przy pomieszczeniach chronionych. 
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e Przy indywidualnym określaniu wymagań należy uwzględnić rodzaj występujących zakłóceń akustycznych. 
f W szpitalach wymaganie należy zaostrzyć o 5 dB (tj. L’n,w ≤ 53 dB) w przypadku przenoszenia dźwięków uderzeniowych z izby 
przyjęć, łącznie z poczekalnią, do pomieszczeń łóżkowych. 
g Wymaganie dotyczy źródeł zakłóceń akustycznych występujących w ciągu dnia. 

 

W przypadku, kiedy norma nie precyzuje konkretnego układu pomieszczeń, ale jedno z pomieszczeń jest przez 

nią wymienione jako pomieszczenie chronione, wymagania należy ustalić indywidualnie na podstawie funkcji 

pomieszczenia chronionego i sąsiadujących oraz rodzaju zakłóceń akustycznych występujących 

w pomieszczeniu sąsiadującym z pomieszczeniem chronionym. 

3.4. Wymagana izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród 
zewnętrznych 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych należy określać za pomocą wskaźnika oceny 

przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’A,2. 

Izolacyjność akustyczną przegród zewnętrznych w budynku należy dostosować do poziomu hałasu 

zewnętrznego, określonego przez tzw. miarodajny poziom hałasu zewnętrznego dla pory dnia i nocy. 

Miasto Skarżysko-Kamienna nie posiada map akustycznych. W związku z tym, na terenie inwestycji, zostały 

przeprowadzone pomiary akustyczne. Do obliczeń izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych należy 

przyjąć wartości poziomu hałasu dla pory dnia: 

• LA,zew,D = 60 dB A – od strony ulicy Spółdzielczej, 

• LA,zew,D = 55 dB A – od strony ulicy S. Moniuszki. 

Nie prowadzono pomiarów w porze nocnej W celu spełnienia wymagań izolacyjności akustycznej przegród 

zewnętrznych także w nocy zaleca się przeprowadzenie środowiskowych pomiarów hałasu w miejscu 

inwestycji. Dopuszczalna jest zmiana wartości poziomu hałasu dla pory dnia przedstawionych powyżej 

w przypadku udokumentowania nowych wartości poprzez pomiary wykonane przez profesjonalne 

laboratorium akustyczne. 

W Tab. 3.4 przedstawiono poziomy odniesienia, jakie należy przyjąć przy obliczaniu izolacyjności akustycznej 

przegród zewnętrznych według normy PN-B-02151-3:2015-10 [4]. 

Tab. 3.4. Poziom odniesienia do obliczeń izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych na podstawie normy PN-B-

02151-03:2015-10 [4] 

Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia 
Poziom odniesienia 

LAeq, wew dB 

dzień noc 

2.1 
Budynki hotelowe 

Pokój hotelowy 35 25 

2.2 Hol, pomieszczenie recepcji 45 – 

8.3 
Budynki szpitalne i zakładów opieki 
medycznej 

Gabinety zabiegowe 35 – 

9.1 
Budynki biurowe 

Pokoje biurowe 40 – 

9.2 
Gabinety dyrektorskie i inne pokoje do pracy 
koncepcyjnej 

35 – 

11.1 

Wszystkie rodzaje budynków 

Sale konferencyjne 32 – 

11.2 Pomieszczenia administracyjne 40 – 

11.3 Kawiarnie, restauracje 40 – 

11.5 Pomieszczenia do zajęć sportowych 45 – 
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3.5. Ogólne wytyczne dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej 

3.5.1. Ogólne wytyczne dla instalacji elektrycznych i oświetleniowych dotyczące ochrony 
przeciwdźwiękowej pomieszczeń 

Przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny nie mogą obniżać izolacyjności akustycznej przegród. 

Zaleca się prowadzić przewody instalacji elektrycznej natynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji pod 

tynkiem w przegrodach ciężkich bruzda pod instalacje nie może być głębsza od 1/10 grubości przegrody. 

W przypadku montowania gniazdek i wyłączników w ścianach warstwowych pomiędzy pomieszczeniami, zaleca 

się stosować gniazda natynkowe. Ewentualnie można stosować osprzęt podtynkowy, przy zagwarantowaniu 

ciągłości ochrony przeciwdźwiękowej otworowanych warstw przegród. 

Zamontowane oświetlenie musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące emisji hałasu określone dla 

poszczególnych pomieszczeń w Tab. 3.1.  

3.5.2. Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczące ochrony 
przeciwdźwiękowej 

Hałas z instalacji wentylacyjnej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych dla poszczególnych pomieszczeń 

określonych w Tab. 3.1. 

Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić akustycznie, zapewniając zachowanie 

izolacyjności akustycznej przegrody i eliminując sztywne połączenia przewodu z przegrodą. 

W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, należy stosować łączniki 

(kompensatory elastyczne) przeciwdziałające przenoszeniu się drgań z urządzeń na strukturę przewodów 

i kanałów. 

Należy stosować wyłącznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodów i kanałów instalacyjnych, najlepiej 

rozwiązania systemowe. 

Należy ograniczyć prowadzenie kanałów wentylacyjnych tranzytem przez przegrody dźwiękoizolacyjne. Przez 

przegrodę dźwiękoizolacyjną dopuszczalne jest tylko przejście kanału wlotowego/wylotowego obsługującego 

bezpośrednio dane pomieszczenie. Przejście należy zaprojektować z zachowaniem wymaganej izolacyjności 

przegrody. W szczególnych przypadkach, po konsultacji z projektantem akustyki, dopuszcza się odstępstwa 

związane z prowadzeniem kanałów przez przegrody dźwiękoizolacyjne. Każdy tego typu przypadek należy 

rozpatrywać indywidualnie. 

W przypadku projektowania wspólnej instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej dla różnych pomieszczeń 

(np. pomieszczeń administracyjnych) należy zastosować odpowiednio zaprojektowane tłumiki akustyczne 

w instalacji pomiędzy pomieszczeniami, eliminujące przesłuchy pomiędzy pomieszczeniami. 

Urządzenia generujące drgania należy umieszczać na odpowiednio dobranych wibroizolatorach. 

W celu unikania generacji hałasu aerodynamicznego w kanałach, należy stosować łagodne zmiany kierunku 

i przekroju kanałów, unikać przepustnic, kryz oraz innych przewężeń wewnątrz kanałów. 

Zaleca się wyłożenie końcowych odcinków kanałów wentylacyjnych materiałem dźwiękochłonnym. 

W przypadku wentylacyjnych kanałów blaszanych, w miarę możliwości należy stosować kanały o przekroju 

zbliżonym do kwadratu lub okrągłe. Należy stosować kanały blaszane o minimalnej grubości blachy równej 

1 mm. 

W przypadku wentylacyjnych kanałów miękkich, należy pamiętać, że przy bardzo dobrych właściwościach 

dźwiękochłonnych, kanały te charakteryzują się niską izolacyjnością akustyczną, dlatego nie nadają się do 

wszystkich zastosowań. Należy dokładnie przeanalizować lokalizacje, w których stosowanie takich kanałów 

przyniesie rzeczywistą korzyść w postaci zmniejszenia poziomu hałasu od elementów instalacji wentylacyjnej. 
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Na suficie przestrzeni technicznej, w której zlokalizowane są centrale i kanały wentylacyjne, należy stosować 

materiały pochłaniające dźwięk klasy A. Zaleca się pokrycie możliwe największej powierzchni ścian materiałem 

pochłaniającym dźwięk klasy A. 

3.5.3. Ogólne wytyczne dla pozostałych instalacji technicznych 

Niezalecane jest prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montowania urządzeń i armatury na 

ścianach/w ścianach oraz stropach pomieszczeń chronionych przeciwdźwiękowo. 

Rury i elementy instalacji najlepiej mocować do wydzielonych ścianek instalacyjnych z płyt GK przy użyciu 

uchwytów z przekładkami wibroizolującymi/gumowymi. 

W całym budynku należy stosować kanalizację niskoszumową. 

Należy stosować systemowe uchwyty do kanalizacji niskoszumowej, zawierające elementy elastyczne, 

przeciwdziałające przenoszeniu drgań i hałasu na ścianę. W przypadku pozostałych instalacji również konieczne 

jest, aby pomiędzy przewodem a wewnętrzną powierzchnią uchwytu znajdowała się przekładka elastyczna, 

najlepiej systemowa. 

Ograniczenia dotyczące prowadzenia rur dotyczą także rur spustowych. 

Rury przechodzące przez istniejące pomieszczenia chronione należy szczelnie obudować. Szczegóły dotyczące 

konstrukcji obudowy należy ustalić z projektantem akustyki na etapie projektowym. 

3.5.4. Otwory na instalacje w przegrodach budowlanych 

Przejścia kanałów wentylacyjnych oraz wszelkich przelotów kablowych przez ściany muszą być dokładnie 

uszczelnione – kanał należy owinąć twardą wełną mineralną w taki sposób, aby wełna wypełniła szczelnie całą 

przestrzeń pomiędzy kanałem/przelotem a otworem w ścianie. Po obydwu stronach ściany przejście uszczelnić 

opaskami z płyty GK o grubości 20 – 24 mm lub uszczelnić masą o dużej gęstości i trwale elastyczną. 

Technologie montażu elementów które naruszają konstrukcję przegród, należy konsultować z projektantami 

akustyki architektonicznej. 
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4. Akustyka wnętrz 

Każde z pomieszczeń charakteryzuje się parametrami akustycznymi, które będą decydować zarówno 

o walorach akustycznych, jak i użytkowych tych wnętrz. Zakładane wartości parametrów akustycznych dla 

poszczególnych pomieszczeń są w głównej mierze określone przez funkcję i kubaturę projektowanych wnętrz. 

W projektowanym budynku, ze względu na właściwości akustyczne wnętrz można wyróżnić pomieszczenia, dla 

których stawiane będą wymagania na podstawie normy PN-B-02151-4:2015-06 [8]. 

Stosowanie przedstawionych w niniejszym rozdziale wymagań związanych z parametrami pogłosowymi ma na 

celu zmniejszenie hałasu w pomieszczeniu poprzez ograniczenie jego składowej, jaką jest hałas pogłosowy oraz 

zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiające właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do 

komunikacji słownej. 

W poniższych podrozdziałach przedstawiono wymagania dla pomieszczeń wymienionych w rozdziale 2. 

4.1. Wymagania dotyczące akustyki wnętrz 

W Tab. 4.1 przedstawiono wymagania dotyczące akustyki wnętrz określone dla poszczególnych typów 

pomieszczeń. 

Wszystkie wymagania dotyczą pomieszczeń wykończonych, umeblowanych w sposób typowy dla danego 

przeznaczenia, lecz bez obecności ludzi. 

Podane wartości czasu pogłosu T, w pomieszczeniu odnoszą się do każdego oktawowego pasma o środkowej 

częstotliwości wynoszącej: 250 Hz, 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 8 000 Hz. 

W paśmie o środkowej częstotliwości 125 Hz, wartość czasu pogłosu może być o 30 % większa od wartości 

podanej dla danego pomieszczenia. 

Wartości wymaganej chłonności akustycznej, A, dotyczą każdego z pasm oktawowych o środkowej 

częstotliwości wynoszącej: 500 Hz, 1 000 Hz i 2 000 Hz. 

Wymagania dotyczące ograniczania hałasu pogłosowego w pomieszczeniach zostały określone za pomocą 

dopuszczalnego czasu pogłosu. Ograniczenie hałasu pogłosowego w pomieszczeniu zmniejsza ogólny poziom 

hałasu w pomieszczeniu, w tym wywołany przez jego użytkowników. Hałas pogłosowy ogranicza się 

zmniejszając wartość czasu pogłosu w pomieszczeniu, stosując powierzchnie i obiekty pochłaniające oraz 

rozpraszające dźwięk [5]. 

S – powierzchnia rzutu pomieszczenia [m2]. 

Tab. 4.1. Wymagania dotyczące akustyki wnętrz na podstawie normy PN-B-02151-02:20108-01 [3] 

L.p. Rodzaj pomieszczenia 

Czas 

pogłosu 

T [s] 

Wskaźnik 
transmisji 
mowy STI 

Chłonność 

akustyczna 

A [m2] 

1 Hala basenowa ≤ 2,2 – – 

2 Strefa fitness – – ≥ 1,1 x S 

4 Strefa gabinetowa – gabinety zabiegowe ≤ 0,8 – – 

5 Strefa gastronomiczna – sale konsumpcyjne ≤ 2,2* – – 

6 
Strefa gastronomiczna – kuchnia i pomieszczenia zaplecza (z 
wyjątkiem magazynów) 

– – ≥ 0,4 x S 

7 Strefa administracji – pokoje pracowników ≤ 0,6 – – 

8 Strefa administracji – pokój Kierownika Pływalni ≤ 0,6 – – 

9 Strefa administracji – sala konferencyjno-szkoleniowa ≤ 0,8 ≥ 0,60 – 

10 Komunikacja – hole, korytarze – – ≥ 1,0 x S 
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11 Komunikacja – klatki schodowe – – ≥ 0,4 x S 

12 Pomieszczenia techniczne ze źródłami hałasu – – ≥ 1,1 x S 

* Wymaganie dotyczy stref otwartych na halę basenu. W przypadku projektowania oddzielnej przestrzeni 
konsumpcyjnej wymagany czas pogłosu należy zmniejszyć do T ≤ 1,0 s. 

 

4.2. Rozmieszczenie i rodzaj adaptacji akustycznej 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wymagania dotyczące sposobu rozmieszczenia adaptacji akustycznej 
w poszczególnych pomieszczeniach oraz stosowanych materiałów. 

4.2.1. Hala basenowa 

Na hali basenowej należy zaadaptować akustycznie całą powierzchnię sufitu przy użyciu materiałów o klasie 

A pochłaniania dźwięku. Ponadto wymaga się zastosowania adaptacji akustycznej na dwóch, prostopadłych do 

siebie ścianach, od wysokości 2,5 m do sufitu, przy użyciu materiałów o klasie B lub wyższej pochłaniania 

dźwięku. 

4.2.2. Strefa fitness 

W strefie fitness należy zaadaptować akustycznie całą powierzchnię sufitu przy użyciu materiałów o klasie 

A pochłaniania dźwięku. Ponadto należy zastosować materiał o klasie B lub wyższej pochłaniania dźwięku na 

ścianach w taki sposób, aby zapewnić wymaganą chłonność akustyczną i jednocześnie zminimalizować 

powierzchnie odbijające dźwięk występujące naprzeciw siebie. 

4.2.3. Strefa gabinetowa 

W gabinetach zabiegowych należy stosować materiały o klasie B lub wyższej pochłaniania dźwięku w ilości 

zapewniającej spełnienie wymagań czasu pogłosu w projektowanym pomieszczeniu. Ponadto stosowane 

materiały muszą spełniać standardy higieniczne stawiane tego typu pomieszczeniom. Materiały powinny być 

rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować powierzchnie odbijające dźwięk występujące naprzeciw 

siebie. 

4.2.4. Strefa gastronomiczna 

W salach konsumpcyjnych należy stosować materiały o klasie B lub wyższej pochłaniania dźwięku w ilości 

zapewniającej spełnienie wymagań czasu pogłosu w projektowanym pomieszczeniu. W przypadku strefy 

otwartej na halę basenową strefę należy traktować jako część hali basenowej. W przypadku projektowania 

osobnej sali konsumpcyjnej należy spełnić wymagania stawiane w Tab. 4.1, jednakże, niezależnie od 

obliczonego czasu pogłosu na suficie i ścianach należy zastosować materiały o klasie B lub wyższej pochłaniania 

dźwięku w ilości ≥ 0,5 × S. Materiały powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować 

powierzchnie odbijające dźwięk występujące naprzeciw siebie. 

W kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego (za wyjątkiem magazynów) należy stosować 

materiały o klasie A pochłaniania dźwięku w ilości podanej w Tab. 4.1. 

4.2.5. Strefa administracji 

W pokojach pracowników w tym w pokoju Kierownika Pływalni należy stosować materiały o klasie B lub wyższej 

pochłaniania dźwięku w ilości zapewniającej spełnienie wymagań czasu pogłosu w projektowanym 

pomieszczeniu. Materiały powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować powierzchnie 

odbijające dźwięk występujące naprzeciw siebie. 

W sali konferencyjno-szkoleniowej należy stosować materiały pochłaniające i/lub rozpraszające w ilości 

zapewniającej spełnienie wymagań czasu pogłosu w projektowanym pomieszczeniu. Rozmieszczenie 
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materiałów musi zapewniać wymagany wskaźnik transmisji mowy obliczony przy uwzględnieniu maksymalnego 

poziomu tła akustycznego w pomieszczeniu. 

4.2.6. Komunikacja 

We wszystkich strefach komunikacyjnych, takich jak: korytarze, hole, należy zaadaptować akustycznie całą 

powierzchnię sufitu przy użyciu materiałów o klasie A pochłaniania dźwięku. Ponadto zaleca się zastosować 

materiał o klasie B lub wyższej pochłaniania dźwięku na ścianach w taki sposób, aby zminimalizować 

powierzchnie odbijające dźwięk występujące naprzeciw siebie. 

4.2.7. Pomieszczenia techniczne 

We wszystkich pomieszczeniach technicznych, w których zlokalizowane są urządzenia generujące hałas należy 

zaadaptować akustycznie całą powierzchnię sufitu przy użyciu materiałów o klasie A pochłaniania dźwięku. 

Ponadto należy zastosować materiał o klasie B lub wyższej pochłaniania dźwięku na ścianach w taki sposób, aby 

zapewnić wymaganą chłonność akustyczną i jednocześnie zminimalizować powierzchnie odbijające dźwięk 

występujące naprzeciw siebie. 
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5. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej oraz akustyki 

wnętrza. 

Wszystkie rozwiązania przyjęte w projekcie są zgodne z wytycznymi przekazanymi zespołowi projektowemu. 

Opracowanie jest zgodne z zakresem umowy [1] oraz dokumentów związanych. W opracowaniu wykorzystano 

uzgodnienia poczynione z Zamawiającym w trakcie procesu projektowego. 

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu służy. 

 


