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informacyjne i bezpieczeñstwa. Sygna³y bezpieczeñstwa przekazuj¹ informacje istotne dla zachowania 

ska¿enie), awarii obs³ugiwanych urz¹dzeñ, poruszaj¹cych siê pojazdów itp. Sygna³y informacyjne nie 

a niekiedy wrêcz umo¿liwiaj¹ jej wykonywanie. S¹ szczególnie istotne w przypadku pracowników 

oraz wymagania dotycz¹ce sygnalizacji akustycznej w projektowaniu obiektów i pomieszczeñ oraz 
przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych. Poruszono tak¿e kwestiê uzupe³nienia 

Acoustic signalisation in the work environment of the disabled persons
Auditory signals in the work environment can be divided into information signals and safety signals. Safety signals 
provide essential information to maintain the safety and health of workers, including risks in the work environment 
(fire, pollution), failure of devices, moving vehicles, etc. Information signals have no direct impact on the safety 
of the workers, but improve comfort and even allow to perform some activities. They are particularly important 
in the case of employees with sight disabilities. For persons with hearing disabilities auditory signals must be 
complemented by light signals. The article presents the issues and requirements for auditory signals in the design 
of objects and spaces and adaptation of workstations for people with disabilities. The article also raises issues  of 
auditory signals complemented by light signals. 

Wstêp
Ze wzglêdu na funkcje u¿ytkowe sygnalizacjê 

-
na podzieliæ na sygnalizacjê informacyjn¹ i sy-
gnalizacjê bezpieczeñstwa (rys. 1.). Przyk³adowo, 
sygna³y informacyjne wskazuj¹ lokalizacjê urz¹-
dzeñ lub oznaczaj¹ ich stan. Mog¹ byæ u¿ywane 

-
czenia. Sygna³y bezpieczeñstwa definiuje siê 
natomiast jako te, które wskazuj¹ zaistnienie 
oraz – w razie potrzeby – trwanie i zakoñczenie 
niebezpiecznej sytuacji oraz te, które powinny byæ 

ratunkowych albo do ewakuacji [1].
Sygna³y bezpieczeñstwa mo¿na podzieliæ 

na alarmowe i ostrzegawcze (rys. 1.). Sygna³y alar-

mowe wykorzystuje siê w sytuacji zagro¿enia w celu 
podjêcia natychmiastowych dzia³añ zwi¹zanych 
z ograniczeniem zagro¿enia lub ewakuacj¹. Z kolei 
sygna³y ostrzegawcze stosuje siê w celu zapewnie-
nia niezawodnego ostrze¿enia przed zagro¿eniem 
lub niebezpieczn¹ sytuacj¹ w obszarze odbioru 
(np. przemieszczaj¹ce siê maszyny, pojazdy).

Sygna³y bezpieczeñstwa i sygna³y informacyj-
ne maj¹ szczególne znaczenie w przypadku obiektów 
(budynków) i pomieszczeñ oraz stanowisk pracy dla 
osób niepe³nosprawnych. Bior¹c pod uwagê zapisy 
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, sygna³y bezpieczeñstwa mo¿na podzieliæ 

rêczne (gesty wykonywane za pomoc¹ r¹k lub d³oni), 

 

(rys. 2.). Ten sam podzia³ mo¿na zastosowaæ do sy-
gna³ów informacyjnych.

Przy projektowaniu obiektów i pomieszczeñ 
oraz przystosowywaniu stanowisk pracy dla 
osób niepe³nosprawnych nie zawsze zachodzi 
potrzeba stosowania rozwi¹zañ specyficznych 

– w wielu przypadkach wystarcza spe³nienie pod-

w odniesieniu do sygnalizacji akustycznej oraz 
szczegó³owe wytyczne w tym zakresie, odno-

wzroku, s³uchu, intelektualn¹ oraz wynikaj¹c¹ 
z zaburzeñ ze spektrum autyzmu.
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Rys. 1. Podzia³ sygnalizacji akustycznej ze wzglêdu na realizowan¹ funkcjê

Rys. 2. Podzia³ sygna³ów akustycznych ze wzglêdu na sposób przekazywania informacji
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przystosowanych  
dla osób niepe³nosprawnych
Ogólne wymagania

Wymagania dotycz¹ce projektowania i pomiarów 
sygna³ów bezpieczeñstwa reguluje rozporz¹dzenie 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa 
i higieny pracy [2] oraz normy: PN-EN ISO 7731:2009 

-
-

wych systemów ostrzegawczych DSO), [4].
Wymagania akustyczne w odniesieniu do sy-

gna³ów bezpieczeñstwa (alarmowe i ostrzegaw-
cze) opracowane na podstawie wymienionych 
dokumentów wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

-
znaczne. Sygna³y s³u¿¹ce ró¿nym celom powinny 

przebiegiem w funkcji czasu, widmem, itd.).

nie powinien byæ ni¿szy ni¿ 65 dB w ka¿dym 
z miejsc potencjalnego przebywania pracowni-
ków (stanowiska pracy, korytarze, toalety itp.).

co najmniej jedno z nastêpuj¹cych kryteriów 
dotycz¹cych t³a akustycznego1:

1

obszarze odbioru sygna³u, który nie jest emitowany przez 

-

wynosiæ co najmniej 15 dB
-

mniej jednym pasmie oktawowym powinien byæ 
wy¿szy o co najmniej 10 dB od poziomu progu 
s³yszenia w warunkach maskowania2 w rozpa-
trywanym pasmie

-
mniej jednym pasmie tercjowym powinien byæ 
wy¿szy o co najmniej 13 dB od poziomu progu 
s³yszenia w warunkach maskowania w rozpa-
trywanym pasmie.

przekracza 100 dB, nale¿y dodatkowo zastoso-
-

³o¿eniu, ¿e jest ona widoczna w ka¿dym z miejsc 
potencjalnego przebywania pracownika).

E. W ¿adnym wypadku maksymalny poziom 

3 dB.

500 Hz – 2500 Hz. Zaleca siê, aby sygna³ mia³ 
dwie dominuj¹ce sk³adowe z zakresu 500 Hz 
– 1500 Hz.

2

na podstawie widma t³a akustycznego zgodnie z PN-EN 
ISO 7731 [1]
3

pracy [5]. W normie miêdzynarodowej PN-EN ISO 7731 [1] 

G. Zaleca siê stosowanie sygna³u modulowane-

powinna zawieraæ siê w zakresie 0,5 Hz – 4 Hz.

-
styczne pomieszczeñ. W tabeli 1. przedstawiono 

4 w po-
mieszczeniu:

-
katów s³ownych powinna byæ wiêksza lub równa 

5. 

mowy STI6

zadowalaj¹ca).
-

sowanych w maszynach przemys³owych nale¿y 
uwzglêdniæ rodzaje sygna³ów przedstawione 
w tabeli 2. oraz wymagania dotycz¹ce s³yszal-

4 -
mieszczeniu po ustaniu emisji (czas, w którym nastêpuje 

5 Patrz: PN-EN 60849 [4]
6 Speech Transmission 
Index) jest parametrem s³u¿¹cym do obiektywnej oceny 

-

nieliniowe, poziom t³a akustycznego, czas pog³osu, echa 
 Podaje siê go jako jednolicz-

-

w normie PN-EN 60268-16:2011 [6].
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Na rys. 3. podano przyk³ad prawid³owo, 
a na rys. 4. – nieprawid³owo zaprojektowa-
nego sygna³u bezpieczeñstwa. W pierwszym 

siê od poziomu t³a akustycznego tylko o 6 dB. 
Jednak rozpatruj¹c widmo tego sygna³u mo¿na 
zaobserwowaæ, ¿e w pasmie oktawowym o czê-

akustycznego sygna³u ró¿ni siê o co najmniej 
10 dB wzglêdem poziomu progu s³yszenia 
w warunkach maskowania. G³ówne sk³adowe 

-
gna³ ten jest poprawnie zaprojektowany. W dru-
gim przyk³adzie ¿adne z wymagañ dotycz¹cych 
odstêpu poziomu sygna³u od t³a akustycznego 
nie jest spe³nione. Co wiêcej, g³ówna sk³adowa 
widma sygna³u (4000 Hz) znajduje siê poza zale-

 

Omówione wymagania akustyczne dotycz¹ce 
sygnalizacji bezpieczeñstwa s¹ wystarczaj¹ce 

wzroku, niemniej jednak dobr¹ praktyk¹ jest sto-
-

go systemu ewakuacji DSE (Directional Sound 
Evacuation). Umo¿liwia on rozpoznanie kierunku 
ewakuacji w przypadku samodzielnego porusza-

komunikatów s³ownych emitowanych z wielu 
-

wiono na rys. 5.
W przypadku osób g³uchych/g³uchoniemych 

-
-

stwa powinna byæ uzupe³niona o sygnalizacjê 
7, widoczn¹ w miejscach potencjalnego 

przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, 
toaleta, pokój socjalny itp.). Ta sama wytyczna 
ma zastosowanie w przypadku osoby s³abos³y-
sz¹cej, wówczas, gdy stan jej s³uchu nie pozwala 

-
wego sygna³u bezpieczeñstwa.

-
kowa sygnalizacja bezpieczeñstwa powinna byæ 
zaprojektowana w taki sposób, aby dominuj¹ca 

7

w PN-EN 842+A1:2010 [8]

1500 Hz. Powinno siê równie¿ przeprowadziæ, in-
dywidualnie w odniesieniu do ka¿dej osoby s³abo-

bezpieczeñstwa w obszarze odbioru sygna³u 

niekorzystnej sytuacji akustycznej (np. podczas 
najwy¿szego mo¿liwego ha³asu t³a lub w czasie 
pojawiania siê innych sygna³ów). Badanie powin-
no byæ powtórzone co najmniej 5 razy.

-
nikaj¹c¹ z zaburzeñ rozwojowych ze spektrum 

nie pojawia³y siê zbyt gwa³townie (np. wzrost 

Szkolenia wstêpne i okresowe osób niepe³-
nosprawnych dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa 
i higieny pracy powinny uwzglêdniaæ tematykê 
percepcji i rozumienia sygna³ów bezpieczeñstwa 
na stanowiskach pracy.

dla ogó³u pracowników. Podstawow¹ zalet¹ tego 
-

dzia³ania (ewakuacji) w zwi¹zku z wyst¹pieniem 

zwiêksza prawdopodobieñstwo percepcji sygna³u 

w którym obecny jest ha³as utrudniaj¹cy odbiór 

Sygnalizacja informacyjna
-

sku pracy wa¿ne s¹ równie¿ sygna³y informa-
-

-
czenia). Sygna³y informacyjne s¹ szczególnie 
istotne w przypadku pracowników z niepe³no-

-
wiaj¹ dostarczanie im informacji na temat m.in. 

czy trybu pracy urz¹dzeñ dostêpu (takich jak 
domofony, wideofony, bramki).
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Jednym z istotniejszych miejsc stosowa-
nia akustycznych sygna³ów informacyjnych 

-

¿e sygnalizacja ta musi wskazywaæ równie¿, który 

przy drzwiach ka¿dej windy. U¿yteczna dla osób 
-

macja, w któr¹ stronê bêdzie przemieszcza³ siê 

podwójny – zjazd na dó³. Mo¿liwe s¹ równie¿ 
komunikaty s³owne „w górê” i „w dó³”.

-
sa¿ony w urz¹dzenie przekazuj¹ce komunikaty 
s³owne, informuj¹ce o numerze piêtra, na którym 
zatrzyma³a siê kabina, a tak¿e o kierunku jej prze-
mieszczenia [9], (rys. 6.). Komunikaty s³owne 

oraz emitowane na odpowiednio wysokim pozio-

-
gów dla osób, w tym osób niepe³nosprawnych 

w zakresie od 35 do 65 dB. Istotnym uszczegó³o-
wieniem wymagañ akustycznych zawartych w tej 
normie mog¹ byæ wymagania zawarte w PN-EN 
ISO 7731 [1], które definiuj¹ m.in. o ile poziom 

przewy¿szaæ poziom ha³asu t³a.
Kolejnym obszarem, w którym mog¹ byæ 

s¹ urz¹dzenia dostêpu. Dziêki tym sygna³om 

czy dane urz¹dzenie dzia³a (jest w³¹czone 
i sprawne), a tak¿e czy w danych momencie 

jest w trybie dostêpu. W tym trybie urz¹dzenie 

-
j¹ znacznie wiêcej czasu np. na otworzenie drzwi.

Z punku widzenia osób z niepe³nosprawno-

-
wnêtrznych do miejsc u¿ytkowanych przez tak¹ 
osobê (pomieszczenie pracy, pokój socjalny, 
toaleta). Funkcjonalnym rozszerzeniem takich 
sygna³ów mo¿e byæ opracowanie informacji 
g³osowej o numerze pokoju, jego przeznaczeniu 
i, ewentualnie, pracownikach tam pracuj¹cych.

Podobnie jak w przypadku sygna³ów bezpie-
czeñstwa, szkolenia wstêpne i okresowe osób 
niepe³nosprawnych dotycz¹ce zasad bezpie-
czeñstwa i higieny pracy powinny uwzglêdniaæ 
tematykê percepcji i rozumienia sygna³ów 
informacyjnych na stanowiskach pracy.

Podsumowanie
Rozpatrywane w artykule aspekty sygna-

lizacji akustycznej w projektowaniu obiektów 
i pomieszczeñ prowadz¹ do ogólnego wniosku, 
¿e przystosowanie stanowisk pracy dla osób nie-
pe³nosprawnych, w wielu przypadkach wi¹¿e siê 
jedynie ze spe³nieniem podstawowych wymagañ 

-
dowiskiem pracy. Przyk³adowo, przystosowuj¹c 
stanowisko pracy dla osoby z niepe³nosprawno-

bezpieczeñstwa. W odniesieniu do tego przy-
padku zaleciæ jednak mo¿na stosowanie kierun-

(Directional Sound Evacuation).
Odmienna sytuacja wystêpuje w przypadku 

osób g³uchych, g³uchoniemych lub s³abos³y-

sz¹cych, które nie mog¹ odebraæ i prawid³owo 
-

czeñstwa. Zapewnienie prawid³owego sposobu 
alarmowania tych osób wymaga bowiem, aby 

-

z zaburzeñ rozwojowych ze spektrum autyzmu 

nie pojawia³y siê zbyt gwa³townie.

-

od zastosowañ sygnalizacja ta obejmowaæ mo¿e 
równie¿ komunikaty s³owne), które umo¿liwia-
j¹ m.in. dostarczanie tym osobom informacji 

osobowych, trybu pracy urz¹dzeñ dostêpu itp. 
-
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