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ABSTRACT

Noise is defined as any unwanted, unpleasant, annoying or harmful mechanical vibrations of an elastic medium acting through the 
air on the hearing organ and other senses and elements of the human body (PIP 2017). Noise is considered to be one of the most 
onerous environmental factors. The severity and harmfulness of noise depend on the characteristics of the noise itself which include: 
intensity, frequency, duration of operation, and to the recipient, his state of health, age, mental condition and individual sensitivity 
to sounds. In Poland, 13 million people are exposed to noise (Senate Office 2012). Research conducted among children, adolescents 
and students since the early 1990s has shown that between 20% and 30% of respondents have hearing problems. In May 2017, 
noise measurements were carried out at Ith Academic High School in Kielce in order to assess the acoustic climate of the school 
environment. The noise level was measured in 15 selected points with the use of a sound level meter DLM-101, class I. The results 
of the research showed that the greatest noise in the school environment was generated by road (65.3 dB) and rail transport (53.2 
dB). In the school building, the greatest noise occurred during breaks (73.0 dB), but given that the breaks last only 10–15 minutes, 
it does not pose a significant threat to the students.
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Wprowadzenie

Hałas, według Encyklopedii PWN (2006), to dźwięk 
niepożądany, którego działanie może być uciążliwe lub 
szkodliwe dla człowieka. Międzynarodowa Organiza-
cja Pracy definiuje go jako każdy dźwięk, który może 
doprowadzić do utraty słuchu albo być szkodliwy dla 
zdrowia lub niebezpieczny z innych względów (Kon-
wencja 1977). Państwowa Inspekcja Pracy przyjmuje, 
że hałasem są wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, 
dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrod-
ka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza 
na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu 

człowieka (PIP 2017). Według POŚ hałasem w środowi-
sku nazywa się dźwięki o częstotliwościach 16–16000 
Hz, natomiast Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE z dnia 25.06.2002 r., odnosząca się do oceny  
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, określa 
go jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowa-
ne przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejo-
wy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów 
działalności przemysłowej (Dyrektywa 2002). 

W zależności od częstotliwości drgań wyróżniono 
hałas: infradźwiękowy, niesłyszalny, lecz odczuwalny, 
o częstotliwości drgań niższej od 20 Hz; hałas słyszalny 
o częstotliwości w przedziale 20–20000 Hz oraz hałas 
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ultradźwiękowy, niesłyszalny, ponad 20000 Hz. Pod-
stawowym technicznym wskaźnikiem oceny poziomy 
hałasu w środowisku lub ogólnej oceny klimatu aku-
stycznego jest równoważny poziom dźwięku wyrażany 
decybelach(dB). Hałas dotyka nas wszędzie – zarówno 
w miejscu pracy, jak i zamieszkania czy odpoczynku. 
Najbardziej powszechnymi, a jednocześnie najbardziej 
uciążliwymi jego źródłami są trasy drogowe, kolejowe 
i lotnicze, a także zakłady przemysłowe, centra handlo-
we, miejsca rozrywki itp. Na działanie hałasu przekra-
czającego wielkość 85 dB narażone są osoby pracujące 
w górnictwie, w przemyśle maszynowym, hutniczym, 
stoczniowym, motoryzacyjnym, budowlanym, fono-
graficznym i innych. W naszych mieszkaniach jego 
źródłami są instalacje wodno-kanalizacyjne i wenty-
lacyjne, urządzenia mechaniczne zainstalowane w bu-
dynkach (windy, hydrofory itp.) czy głośni sąsiedzi. 

Hałas uznawany jest za jeden z najbardziej uciążli-
wych czynników środowiskowych. Jego uciążliwość  
i szkodliwość zależy od cech samego hałasu, do których 
należy zaliczyć: natężenie, częstotliwość, długotrwało-
ści działania, oraz od odbiorcy, jego stanu zdrowia, wie-

ku, kondycji psychicznej i indywidualnej wrażliwość  
na dźwięki. 

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy (2017) 
ponad 500 milionów ludzi na całym świecie niedosły-
szy, ponad 80 milionów Europejczyków cierpi z po-
wodu utraty słuchu, a około 450 milionów Europej-
czyków (65% całej populacji) jest narażonych na hałas 
rzędu 55 dB, co może przyczynić się do pojawienia się 
uczucia niepokoju oraz wystąpienia zakłóceń zwią-
zanych ze snem, 117 milionów (17% populacji) jest 
narażonych na hałas rzędu 65 dB, co może wpływać 
negatywnie na ich psychiczne oraz fizyczne samopo-
czucie, 9,7 milionów (1,4%) żyje na co dzień w hałasie 
przekraczającym poziom 75 dB. 

W Polsce na hałas narażonych jest 13 milionów 
osób (Kancelaria Senatu 2012). Badania prowadzone 
od początku lat 90. wśród dzieci, młodzieży i studen-
tów wykazały, że 20–30% badanych ma problemy ze 
słuchem. Na podstawie powszechnych badań słuchu w 
Polsce, które przeprowadzono pod hasłem: „Narodowy 
Test Słuchu 2011”, stwierdzono, że co trzeci Polak ma 
problemy ze słuchem, a w grupie osób poniżej 40 lat 

Ryc. 1. Punkty pomiaru natężenia hałasu w otoczeniu szkoły 
Objaśnienia: Sz – lokalizacja I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego 
I – skrzyżowanie ul. Krakowskiej/Jana Pawła II, II – skrzyżowanie ul. Seminaryjskiej/Jana Pawła II; III – skrzyżowanie ul. Ście-
giennego/Wapiennikowej; IV – Park. 
Fig. 1. Noise measurement points around the school 
Explanation: 
Sz – location of the Academic High School; I – crossroad Krakowska/Jana Pawła II; II – crossroad Seminaryjska/Jana Pawła 
II; III – crossroad Ściegiennego/Wapiennikowa; IV – Park.



27

Poziom hałasu mierzono przy wykorzystaniu mier-
nika poziomu dźwięku DLM-101, klasa I (fot. 1). Urzą-
dzenie charakteryzuje się rozdzielczością odczytu na po-
ziomie 0,1 dB, klasą dokładności 1, kalibracją 0,01 dB.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 
826) z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 01 października 2012 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku) poziomy hałasu okre-
ślono za pomocą wskaźników: 

– Laeq – wartość ekwiwalentna, 
– LAFmx – maksymalna wartość skuteczna poziomu 

dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki czę-
stotliwościowej A ze stałą czasową fast (125 m*s-1), 

– LAFmn – minimalna wartość skuteczna poziomu 
dźwięku w dB skorygowana wg charakterystyki czę-
stotliwościowej A ze stałą czasową fast (125 m*s-1).

Wyniki

Przeprowadzone w maju 2017 roku badania poziomu 
hałasu w budynku I Ogólnokształcącego Liceum Akade-
mickiego w Kielcach i w otoczeniu szkoły wykazały, że 
najwyższy poziom hałasu generowany był przez transport 
(65,3 dB), następne w kolejności było wnętrze samocho-
du w czasie jazdy (61,5 dB), dworzec kolejowy (53,2 dB), 
szkoła (49,9 dB) i miejsca wypoczynku (ryc. 2).

blisko połowa cierpi na niedosłuch. 
Celem badań było dokonanie oceny klimatu aku-

stycznego otoczenia I Ogólnokształcącego Liceum 
Akademickiego w Kielcach.

Metodyka badań

Badania przeprowadzono w maju 2017 roku  
w Kielcach. Wytypowano 4 obszary, które odzwiercie-
dlają otoczenie I Ogólnokształcącego Liceum Akade-
mickiego  w Kielcach. Były to: budynek szkoły przy 
ul. Rzecznej 2 w Kielcach (pkt I–IV), skrzyżowania  
w promieniu 0,5 km od szkoły (pkt VI–X), Park i Sta-
dion (pkt XI, XII), obiekty znajdują się w sąsiedztwie 
szkoły, oraz dworzec kolejowy (pkt XIII, XIV) – linia 
kolejowa Warszawa – Kraków przebiega w odległości 
1 km od szkoły (ryc. 1). Dodatkowo zmierzono hałas  
w samochodzie w czasie jazdy (pkt XV). 

Fot. 1. Miernik poziomu dźwięku DLM-101 (fot. M. Jóź-
wiak) 
Photo 1. Found level meter (photo. M. Jóźwiak)

Fot. 2. Pomiar poziomu dźwięku na peronie dworca PKP  
w Kielcach (fot. M. Jóźwiak) 
Photo 2. Sound level measurment at the platform of the rail-
way station in Kielce (photo. M. Jóźwiak)

Ryc. 2. Średni poziom hałasu występujący w otoczeniu  
I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego w Kielcach 
Fig. 2. Avarage noise level in the surroundings of the Acade-
mic High School in Kielce 

Hałas rejestrowany przez samochody na skrzyżo-
waniach objętych badaniami w ciągu dnia wahał się od 
56,5 dB do 72,0 dB, przy dopuszczalnym poziomie 55 
dB (Rozporządzenie MŚ z dnia 01 października 2012 r.). 
Największy hałas komunikacyjny stwierdzono na skrzy-
żowaniu ulic Ściegiennego i Wapiennikowej (74,0 dB) – 
ryc. 3.
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Zmierzony poziom hałasu drogowego na skrzyżo-
waniach był podobny do stwierdzonego w 1999 roku  
w czasie badania klimatu akustycznego Kielc (Ekspertyza 
2004). 

W niedalekiej odległości od liceum znajdują się dwa 
obszary, które teoretycznie mogą mieć wpływ na poziom 
hałasu otoczenia szkoły. Są to: Park Kultury i Wypoczyn-
ku i Stadion. 

Wykonane pomiary poziomu hałasu w tych miej-
scach nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
norm. Na terenie Parku natężenie hałasu mieściło się  
w granicach od 32,0 dB do 48,0 dB, przy średniej 40,0 
dB (ryc. 4). Niewiele wyższe było natężenie hałasu na 
terenie Stadionu – średnia 48,0 dB, z wahaniami od 46,0 
dB do 50,0 dB.

Ryc. 3. Poziom hałasu na skrzyżowaniach w otoczeniu  
I Ogólnokształcącego Liceum Akademickiego 
Fig. 3. Noise level at intersections in the Academic High 
School area Ryc. 5. Poziom hałasu na dworcu kolejowym w Kielcach 

Fig. 5. Noise level at the railway station in Kielce

Ryc. 4. Poziom hałasu w otoczeniu szkoły (Park, Stadion)
Fig. 4. Noise level in school area (Park, Stadium)

Oddalony od szkoły w linii prostej ok. 2 km dworzec 
kolejowy w okresie przyjętym do badań generował hałas 
na poziomie 50,6 dB do 55,8 dB (ryc. 5).

Większy poziom hałasu zarejestrowano na peronie 
(48,8 – 62,8 dB), przy średniej 55,8 dB. O 5,2 dB mniej-
szy hałas występował w holu dworca.

W takich warunkach tła akustycznego w otoczeniu 
szkoły przed budynkiem, w czasie lekcji, przy zamknię-
tych oknach, stwierdzono hałas na poziomie 38,0 dB, 
z wahaniami od 35,0 dB do 41,0 dB. Największy hałas 
występował w czasie lekcji. Miernik wskazywał na po-
ziom 64,0 dB do 74,0 dB. Średnio o 4 dB większy był 
hałas w czasie przerw, natomiast w czasie trwania eg-
zaminu maturalnego w szkole zarejestrowano hałas na 
poziomie od 19,0dB do 20dB (ryc. 6).

Ryc. 6. Poziom hałasu w szkole 
Fig. 6. Noise level at school 

Zakończenie 

Z raportu o stanie środowiska w województwie świę-
tokrzyskim w 2016 roku (Raport 2017) wynika, że na 
terenie Kielc głównymi źródłami emisji hałasu do śro-
dowiska jest transport drogowy i kolejowy. Hałas prze-
mysłowy ma niewielki wpływ na klimat akustyczny 
w mieście, jego oddziaływanie ma charakter lokalny  
i na ogół ogranicza się do terenu zakładu bądź jego naj-
bliższego otoczenia. Również funkcjonujące na terenie 
Kielc centra handlowe (MAKRO, AUCHAN, Galeria 
ECHO, Galeria KORONA KIELCE, OBI, CASTO-
RAMA), mogą powodować uciążliwości akustyczne 
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jedynie lokalnie dla okolicznych mieszkańców, z uwagi 
na lokalizację na obszarach sąsiadujących z osiedlami 
mieszkaniowymi. Do innych źródeł hałasu na terenie 
Kielc, niezwiązanych z hałasem komunikacyjnym, ko-
lejowym i przemysłowym, zaliczyć można okresowe 
źródła hałasu związane z organizacją imprez masowych 
(mecze piłkarskie na stadionie przy ul. Ks. Piotra Ście-
giennego, koncerty w Amfiteatrze Kadzielnia przy alei 
Legionów). Jednak ze względu na fakt, że odbywają się 
one w godzinach popołudniowych, kiedy w szkole nie 
ma już zajęć, nie mają wpływu na klimat akustyczny 
otoczenia I Ogólnokształcącego Liceum Akademickie-
go. Przeprowadzone badania tła akustycznego szkoły 
wskazują, że jej lokalizacja jest bardzo dobra. Jedynie 
hałas generowany przez uczniów w czasie przerw na po-
ziomie 73,0 dB przekracza normy dopuszczalne. Trwa 
on tylko 10–15 minut między 45-minutowymi lekcjami.
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STRESZCZENIE

Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzy-
jemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne 
ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem po-
wietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy or-
ganizmu człowieka (PIP 2017). 

Hałas uznawany jest za jeden z najbardziej uciąż-
liwych czynników środowiskowych. Uciążliwość  
i szkodliwość hałasu zależy od cech samego hałasu, do 
których należy zaliczyć: natężenie, częstotliwość, dłu-
gotrwałości działania, oraz od odbiorcy, jego stanu zdro-
wia, wieku, kondycji psychicznej i indywidualnej wraż-
liwość na dźwięki. 

W Polsce na hałas narażonych jest 13 mln osób (Kan-
celaria Senatu 2012). Badania prowadzone wśród dzieci, 
młodzieży i studentów, od początku lat 90., wykazały, że 
20–30% badanych ma problemy ze słuchem.

W maju 2017 roku w I Ogólnokształcącym Liceum 
Akademickim w Kielcach przeprowadzono pomiary ha-
łasu, których celem była ocena klimatu akustycznego 
otoczenia szkoły. Wytypowano 15 punktów, w których 
dokonano pomiaru poziomu hałasu przy wykorzystaniu 
miernika poziomu dźwięku DLM-101, klasa I.

Wyniki badań wykazały, że największy hałas w oto-
czeniu szkoły generowany był przez transport drogowy 
(65,3 dB) i kolejowy (53,2 dB). 

W budynku szkoły największy hałas stwierdzono  
w czasie trwania przerw międzylekcyjnych (73,0 dB), 
jednak biorąc pod uwagę fakt, że przerwy te trwają tyl-
ko 10–15 minut, nie stanowi on istotnego zagrożenia dla 
uczniów.


