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Zagadnienia dotyczące nasłonecznienia pomieszczeń w polskim prawodawstwie 
architektoniczno-budowlanym są ujęte w  skromnym zapisie dwu ustępów §60 
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i  ich usytuowanie (dalej zwane: WT1). Można jednak zaryzykować twierdzenie, 
że poza regulacjami urbanistycznymi zapisanymi w  prawie miejscowym lub 
w  wydawanych decyzjach o  warunkach zabudowy wraz z  regulacjami dotyczącymi 
przesłaniania budynków (§13 WT) – stanowią obecnie jeden z głównych czynników 
determinujących kształt inwestycji powstających na obszarach zurbanizowanych. 
Są też prawdopodobnie jednym z  głównych obszarów konfliktów, wynikających 
z  naruszeń interesów sąsiadów, tworząc istotną grupę ryzyk związanych z  niemal 
każdą inwestycją w polskich miastach. 

Błędy związane z brakiem spełnienia wymaganych warunków nasłonecznienia 
pomieszczeń mieszkalnych, przy jednoczesnej niedostatecznej klarowności zapisów 
§60 WT, rodzących pola do rozbieżnych interpretacji, przyczyniają się do wydłużenia 
prac projektowych i  postępowań administracyjnych na etapie poprzedzającym 
inwestycje oraz niewspółmiernie wyższymi kosztami i opóźnieniami, gdy ujawniane 
są na etapie realizacji inwestycji2.  

Ograniczenie czasu nasłonecznienia istniejących budynków mieszkalnych 
przez nowe inwestycje jest przyczyną frustracji, wynikającej z  poczucia naruszenia 
naturalnego i niezbywalnego prawa do światła słonecznego. 

Stąd istnieje potrzeba przeglądu obowiązujących regulacji i ich uporządkowania. 
W ciągu ostatnich lat miały miejsce kilkukrotne aktualizacje Warunków technicznych, 
jednak żadna z nich nie dotyczyła zagadnienia nasłonecznia, co w pewnym stopniu 
należy uznać za pochodną niskiego poziomu kształcenia na uczelniach technicznych 
w tym zakresie, dotykającą w efekcie zarówno kadr współtworzących prawo, jak i grup 
zawodowo korzystających z niego. 

Rolą niniejszego artykułu jest analiza głównych deficytów polskiego 
prawodawstwa dotyczącego nasłonecznienia na tle przepisów obowiązujących 
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w innych krajach, analiza błędów i uproszczeń popełnianych przez architektów przy 
wyznaczaniu czasu nasłonecznia mieszkań, przegląd głównych stosowanych metod 
wyznaczania czasu nasłonecznienia oraz próba sformułowania możliwych kierunków 
optymalizacji przepisów i zastosowania ujednoliconych narzędzi.

i.     wymagany czas nasłonecznienia pomieszczeń wg wt

Obowiązujące wymagania określone względem nasłonecznienia żłobków, 
przedszkoli, szkół i mieszkań określono w §60 WT w następujący sposób:
1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w  żłobku, 

przedszkolu i  szkole, z  wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej, i  plastycznej, 
powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w  dniach 
równonocy (21 marca i  21 września) w  godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje 
mieszkalne w godzinach 7:00-17:00.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego 
w  ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w  śródmiejskiej zabudowie 
uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 
1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie 
określa się wymagań czasu nasłonecznienia.
Niniejszy tekst skupia się na analizie dotyczącej nasłonecznia mieszkań, tym 

niemniej w odniesieniu do pozostałych funkcji i  zakresów godzin opisanych w §60 
WT jak również analogicznych zapisów dotyczących nasłonecznienia placów zabaw, 
ujętych w §40 WT, można przeprowadzić podobne rozumowanie. 

ii.    rys historyczny polskich regulacji dotyczących nasłonecznienia

U fundamentów polskiego prawodawstwa w zakresie nasłonecznienia mieszkań 
(insolacji) leży społeczna filozofia modernizmu pierwszych dekad XX wieku, zgodnie 
z którą każdy lokal mieszkalny powinien mieć zapewnioną ilość światła słonecznego 
niezbędną dla zapewnienia zdrowia fizycznego i  psychicznego jego użytkowników. 
Prowadzone jeszcze w  XIX wieku badania wykazały, że ograniczenia w  dostępie 
do światła słonecznego prowadzą do licznych niedoborów i  dysfunkcji organizmu, 
w tym krzywicy. W „Karcie Ateńskiej”, manifeście modernizmu uchwalonym podczas 
IV Kongresu Nowoczesnej Architektury CIAM w 1930 roku, zapisano: „Należy wymagać 
od budujących rysunków wykazujących, że w czasie trwania przesilenia zimowego Słońce 
dociera do każdego mieszkania przynajmniej przez dwie godziny dziennie”3.

Rozporządzenie Prezydenta RP z  16 lutego 1928 roku o  prawie budowlanem 
i zabudowaniu osiedli 4 w artykule 241, poświęconym pomieszczeniom przeznaczonym 
na pobyt ludzi, wskazuje jeszcze jedynie na konieczność zapewnienia „odpowiedniej 
ilości okien wychodzących na wolną przestrzeń a zapewniających wystarczający dopływ 
światła (…)”, określając jednocześnie ich minimalną łączną powierzchnię jako 1/10 
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powierzchni podłogi. 
Rozporządzenie z  21 lipca 19615 roku w  §88 zabrania „budowy mieszkań od 

strony północnej, oświetlonych wyłącznie oknami w ścianach od strony północnej, które 
tworzą z  kierunkiem N-S kąt przekraczający 22,5°”. Przepis ten, choć nie stawiający 
bezpośredniego wymogu nasłonecznienia można uznać za bardzo restrykcyjny. 
W  przypadku mieszkań doświetlonych jednostronnie preferował on w  praktyce 
budowanie budynków wolno stojących, o orientacji południkowej, nasłonecznionych 
światłem wschodnim i zachodnim. 

Przepisy w  obecnym kształcie, wyznaczające jako podstawowy wymóg 
spełnienie 3 godzin nasłonecznienia w okresie równonocy, pochodzą z  radzieckich 
przepisów sanitarnych z roku 19636. W polskim prawodawstwie obowiązują od roku 
1974, początkowo w formie Zarządzenia Ministra Gospodarki i Ochrony Środowiska7, 
w którym odnoszą się jeszcze wyłącznie do tzw. „elewacji uprzywilejowanej”, następnie 
od roku 1994 w  Rozporządzeniu w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie8, obowiązującym ze zmianami do dzisiaj. 

iii.   zasady przepisu i sposób jego spełnienia

Wymóg spełnienia czasu nasłonecznienia jest w niezbywalny sposób związany 
z lokalem mieszkalnym. Ograniczenie nasłonecznienia poniżej określonych w przepisie 
wartości, powoduje zasadniczo utratę kwalifikacji lokalu jako mieszalnego.

Spełnienie przepisu jest ostatecznie weryfikowalne przez fizyczny fakt 
pojawienia się światła słonecznego w porze wyznaczonej przez ustawodawcę w pokoju 
mieszkalnym. Ustawodawca nie wskazuje metody analizy nasłonecznienia, jej wybór 
jest dowolny, jej jedynym celem jest skuteczność.

Wybór równonocy
Historyczny wybór równonocy jako momentu weryfikacji warunków 

nasłonecznienia znajduje uzasadnienie fizyczne i  społeczne. Po pierwsze jest to 
moment roku o uśrednionych warunkach nasłonecznienia w sensie astronomicznym9, 
po drugie w  dniu równonocy cień rzucany na płaską powierzchnię w ciągu dnia 
wyznacza linię bliską prostej, prostopadłą do kierunku N-S, co przy znajomości kątów 
godzinnych i  szerokości geograficznej analizowanego miejsca pozwala na łatwe 
wykreślenie warunków zacieniania obiektów dla czasu słonecznego. 

Pomiar łącznego interwału nasłonecznienia
Polskie przepisy nie precyzują czy czas nasłonecznienia powinien być zapewniony 

w sposób ciągły. Można stąd wnosić, że ustawodawca dopuszcza spełnienie wymogu 
jako sumy odrębnych interwałów nasłonecznienia. Wymóg można więc spełnić „łapiąc” 
pojedynczym oknem częściowo światło wschodnie i zachodnie lub też dwoma różnie 
zorientowanymi oknami w tym samym pomieszczeniu. 

Natomiast w  myśl przepisu nie można spełnić wymogu przez sumowanie 
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odrębnych interwałów nasłonecznienia w  różnych porach dnia, mierzonych 
w różnych pokojach tego samego mieszkania wielopokojowego. Innymi słowy wymóg 
nasłonecznienia należy spełnić dla danego pomieszczenia w całości. 

Należy stwierdzić, że nie jest to zapis odporny na nadużycia. Przykładowo brak 
wrysowania w  projekcie ścian działowych między pokojami pozwala w  pewnych 
warunkach na spełnienie przepisu, który w pierwotnym układzie mieszkania nie 
jest zapewniony. Powszechnym działaniem wśród deweloperów jest również brak 
wrysowania w projektach mieszkań dwupokojowych ściany między pokojami – celem 
kwalifikacji mieszkań jako jednopokojowych, całkowicie zwolnionych z  wymogów 
nasłonecznienia w zabudowie śródmiejskiej uzupełniającej zgodnie z ust. 2 §60 WT.

Miejsce pomiaru nasłonecznienia
Przepis określając konieczność spełnienia wymogu dla „pokoju mieszkalnego”, 

nie określa precyzyjnie miejsca lub płaszczyzny dla której należy spełnić ów warunek: 
dla ściany elewacyjnej, linii montażu okna czy lica ściany wewnętrznej. Określenie 
„pokoju mieszkalnego” wszakże wiąże się z  użytkowym charakterem rozpatrywanej 
przestrzeni, z  czego należy domniemywać, że warunek nasłonecznienia powinien 
być spełniony dla wewnętrznego lica ściany budynku. Analogią może być tu przepis 
dotyczący przesłaniania, który określając kryteria jego spełnienia wprost odwołuje się 
do wewnętrznego lica ściany, w której osadzone jest okno. 

Przepis również nie określa, czy powinno się uwzględniać wyłącznie wymiar 
otworu okiennego w świetle muru, czy też należy uwzględniać wszystkie potencjalnie 
zacieniające elementy stolarki okiennej. W praktyce, ze względu na specyfikę projektu 
budowlanego, analizy wykonuje się zazwyczaj uwzględniając jedynie otwór w świetle 
muru – co w przypadku ewentualnego sporu może jednak zostać zakwestionowane.

Określenie „zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej”
Przepis dopuszcza ograniczenie czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny 

w mieszkaniu wielopokojowym oraz zwalnia z konieczności nasłonecznienia mieszkań 
jednopokojowych (kawalerek) w „śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej”. Określenie 
to, przez brak obowiązującej interpretacji, rodzi poważne problemy. Nagminnie 
w  planach miejscowych dla terenów śródmiejskich oraz w  decyzjach o  warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu pomija się informację o określeniu terenu jako 
„śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej” w rozumieniu §60 WT. Ustalenie to pozostawia 
się do rozstrzygnięcia przez architekta przygotowującego dokumentację oraz organu 
administracji ją zatwierdzającą, który może mieć odmienną interpretację przepisu od 
architekta. Nawet gdy określenie terenu jako „śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej” 
pojawia się w planie miejscowym lub decyzji o warunkach zabudowy, zapis najczęściej 
nie precyzuje jak traktować zabudowę sąsiednią – historyczną pierzejową, oficynową 
lub współczesną o najróżniejszych typologiach zabudowy. Niejasność tego określenia 
jest jednym z  istotniejszych mankamentów obecnych przepisów dotyczących 
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nasłonecznia.
Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące odrębnego zagadnienia tj. przesłaniania 

(§13 WT), odwołują się z kolei do określenia „zabudowy śródmiejskiej”, w którym terenie 
dopuszcza się spełnienie wymogów w połowicznym zakresie. Oba te wyjątki, nie są 
tożsame – co powoduje dalsze komplikacje na etapie prawa miejscowego, wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy, opracowania projektu i jego zatwierdzania. 

iv.   nasłonecznienie w ustawodawstwie innych krajów

Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, dni w okresie jesienno-zimowym 
stają się krótsze oraz zmniejsza się kątowa wysokość Słońca nad horyzontem. Stąd 
też regulacje dotyczące wymaganej insolacji mieszkań dotyczą głównie krajów strefy 
umiarkowanych i północnych szerokości geograficznych, gdzie brak światła zimą jest 
szczególnie dotkliwy. W  większości jednak zagadnienia te nie ujmują insolacji, lecz 
bardziej ogólnego kryterium zapewnienia odpowiedniego naturalnego oświetlenia – 
przez współczynnik fenestracji, określający minimalną powierzchnię okien względem 
powierzchni podłogi, bądź przez współczynnik oświetlenia (daylight factor), określający 
minimalny poziom oświetlenia światłem rozproszonym płaszczyzny roboczej 
w pomieszczeniu względem analogicznej płaszczyzny na zewnątrz. 

Oczekiwania dotyczące naturalnego oświetlenia przyjmują przeróżne formy – od 
praw zwyczajowych, przez obligatoryjne zapisy prawa budowlanego i rozporządzeń 
na poziomie krajowym, zapisy prawa miejscowego, po dokumenty o  różnym 
stopniu dowolności stosowania jak standardy, normy, wytyczne i  kodeksy dobrej 
praktyki.10 W  krajach Unii Europejskiej, w  których brak bezpośrednich odniesień 
do nasłonecznienia, wymóg insolacji coraz częściej wynika z  rosnących wymagań 
względem sprawności energetycznej budynków, poprzez konieczność zapewnienia 
zysków pochodzących z energii słonecznej. 

Przepisy definiujące jako wymaganie explicite czas insolacji, są prawie wyłącznie 
domeną krajów dawnego RWPG, w których zostały wprowadzone za pośrednictwem 
ZSRR. Wspólną podstawą tych regulacji jest wymóg spełnienia określonego czasu 
nasłonecznienia w  dniu równonocy oraz niezbywalne związanie tego wymogu 
z  lokalem mieszkalnym. Regulacje te, wszakże istotnie, różnią się w  szczegółach. 
Poniżej pokrótce zarysowano wymagania obowiązujące w  części krajów tej grupy 
(Rosja, Łotwa, Słowenia) oraz w krajach o  odmiennym, bardziej elastycznym lub 
zupełnie liberalnym podejściu do zagadnienia nasłonecznienia.

Rosja
W Rosji terytorium kraju podzielone jest na trzy strefy szerokości geograficznej, 

dla każdej ze stref wyznaczono inny moment pomiaru i  wymagany jest odmienny 
interwał nasłonecznienia11:
strefa 1, φ>58°N, wymagane 2,5 godziny, 22 kwietnia i 22 sierpnia,
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strefa 2, φ 58°-48°N, wymagane 2 godziny, 22 marca i 22 września,
strefa 3, φ <48°N, wymagane 1,5 godziny, 22 lutego i 22 października.

Wymagany czasookres nasłonecznienia musi być spełniony w  sposób ciągły, 
w przypadku przerw do powyższych wartości należy dodać 0,5 godziny. Wartości te 
odnoszą się to budynków mieszkaniowych, szkół i przedszkoli oraz szpitali. Dodatkowo 
50% terenu placów zabaw i boisk sportowych powinny być nasłonecznione przez co 
najmniej 3 godziny.

Łotwa
Na Łotwie w budynkach mieszkalnych należy zapewnić ciągłe nasłonecznienie 

przez 2,5 godziny w  okresie od 22 marca do 22 września12. W  mieszkaniach 
posiadających od 1 do 3 sypialni wymóg należy spełnić przynajmniej dla jednego 
pokoju; w  mieszkaniach o liczbie sypialni od 4 do 6 – przynajmniej w dwu pokojach. 
W mieszkaniach, w których wszystkie pokoje posiadają dostęp światła słonecznego, 
dopuszcza się odstąpienie od ciągłego nasłonecznienia, pod warunkiem wydłużenia 
czasu insolacji o 0,5 godziny.

Dopuszczone jest odstąpienie od powyższych regulacji, jeśli prawo miejscowe 
określa obszar jako o szczególnie trudnych warunkach urbanistycznych (kulturowe 
i  historyczne centrum miasta) i  niedostatecznego nasłonecznienia istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej. W  takim wypadku dopuszcza się planowanie zabudowy 
i  rekonstrukcji budynków mieszkalnych, uwzględniwszy historycznie ukształtowane 
warunki insolacji, bez ich pogorszenia.

Słowenia
Interesujący jest przykład Słowenii13, gdzie na poziomie odpowiednika 

polskich warunków technicznych określone są jedynie podstawowe wytyczne 
orientacji mieszkań, szczegółowe zaś zapisy dotyczące nasłonecznienia określane 
są na poziomie prawa miejscowego. I tak w Lublanie dla nowych inwestycji istnieje 
obowiązek spełnienia nasłonecznienia następujących pomieszczeń: salon, kuchnia, 
pokój dziecięcy, w okresie od wschodu do zachodu Słońca, w zakresie min. 1 godziny 
21-ego grudnia oraz min. 3 godzin 21 marca i 21 września. Przy czym z obowiązku 
spełnienia wymagań zwolnione jest:
 – 20% mieszkań w budynkach wielorodzinnych,
 – budynki na północnych zboczach lub w wąwozach,
 – budynki będące częścią kwartałów,
 – budynki uzupełniające (tzw. plomby)

Wielka Brytania
Zupełnie odmienną konstrukcję mają natomiast przepisy anglosaskie14. Zgodnie 

z  historycznym, zwyczajowym prawem „right to light”, dowolne okno po 20-latach 
od wybudowania „nabywa” prawo do światła. Jego przesłonięcie lub ograniczenie 
nasłonecznienia bez zgody właściciela, może być podstawą sporu sądowego i  np. 
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żądania odszkodowania. Prawo do światła jest również towarem, którym można 
swobodnie obracać. Lokalne regulacje urbanistyczne mają charakter nadrzędny 
względem „prawa do światła” i  są wykorzystywane by ograniczyć jego negatywny 
wpływ na istotne społecznie inwestycje15. Obecnie w Komisji Prawnej Ministerstwa 
Sprawiedliwości trwają prace nad reformą „prawa do światła”. Z historycznym „right 
to light” współistnieją współczesne wytyczne British Standards16. Zwraca uwagę ich 
elastyczna i praktyczna forma w porównaniu do przepisów polskich:
 „5.3 Czas nasłonecznienia
Wnętrza, w  których użytkownicy mają uzasadnione wymagania bezpośredniego 
nasłonecznienia powinny otrzymywać minimum 25% z  prawdopodobnych godzin 
słonecznych. Przynajmniej 5% z  prawdopodobnych godzin słonecznych powinno być 
otrzymywane podczas miesięcy zimowych, pomiędzy 21 września a 21 marca. (…) Stopień 
zadowolenia [z nasłonecznienia] jest związany z oczekiwaniami względem nasłonecznienia. 
Jeśli pokój musi mieć orientację północną lub jeśli budynek jest w gęsto zabudowanym 
terenie zurbanizowanym, brak światła słonecznego jest bardziej akceptowalny niż gdy 
brak jego zapewnienia wynika z  arbitralnej decyzji. Czas nasłonecznienia wnętrza ma 
większe przełożenie na zadowolenie użytkowników niż jego intensywność lub wielkość 
plamy światła.”16,17

Niemcy
W niemieckim prawie budowlanym nie określa się wymagań dotyczących na-

słonecznienia mieszkań, obowiązuje jedynie wymóg zapewnienia w  pomieszcze-
niach mieszkalnych minimalnej powierzchni okien; w większości landów jest to 1/8 
powierzchni podłogi18. 

Norma DIN 5034 (-1 do -6) „Oświetlenie wnętrz” z 2011 roku określa natomiast 
szczegółowo zróżnicowane wymagania w zależności od funkcji miejsca: mieszkalnej, 
pracy bądź opieki zdrowotnej, jak również funkcji okna – zapewnienia doświetlenia 
bądź jedynie kontaktu ze światem zewnętrznym; przedstawia też szczegółowe metody 
obliczeń i weryfikacji. Norma oczekuje spełnienia nasłonecznienia pokoju dziennego 
i szpitalnego w zakresie minimum 1 godziny dnia 17 stycznia i min. 4 godzin w dniu 
równonocy, ponadto określa wymagania współczynnika oświetlenia D oraz definiuje 
minimalne parametry wielkości okna, znacznie przekraczające wymogi zapisane 
w prawie budowlanym – m.in. parapet nie wyższy niż 90cm, szerokość okna nie mniej 
niż 55% szerokości ściany w której się znajduje, górna krawędź okna nie niżej niż 2,2m 
ponad podłogą19. Spełnienie normy DIN 5034 nie jest wymagane przy uzyskiwaniu 
pozwolenia na budowę20. 

Francja
We Francji w nowych budynkach mieszkalnych powierzchnia okien musi wynosić 

minimum 1/6 powierzchni budynku, wymagań dotyczących insolacji nie określa się. 
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USA
W  Stanach Zjednoczonych brak jest wymagań dotyczących nasłonecznienia. 

W  1959 roku orzeczeniem sądu historyczne anglosaskie prawo do światła zostało 
odrzucone. W  ogólnym zakresie dostępu światła dziennego funkcjonują jedynie 
nieobowiązujące wytyczne organizacji branżowych21.

v.    przegląd zagadnień astronomicznych 
Na przestrzeni wieków społeczeństwa dokonały regulacji biegu naturalnego 

czasu i kalendarza wyznaczanego przez różne współistniejące i niezsynchronizowane 
cykle zjawisk astronomicznych, dostosowując go do swych potrzeb. Obecnie przyjęty 
regularny, urzędowy bieg czasu symuluje idealny model, w którym Ziemia porusza się 
po kolistej orbicie, obracając wokół własnej osi prostopadle do płaszczyzny ekliptyki 
w ciągu 24 godzin, a rok jest wielokrotnością pełnej liczby dni. Na ten model nałożono 
podział na strefy czasowe.

Główna trudność precyzyjnego wyznaczania czasu nasłonecznienia pojawia 
się właśnie na styku złożonej astronomicznej rzeczywistości określającej widomy 
ruch Słońca po nieboskłonie oraz sztucznie uporządkowanego urzędowego czasu 
i kalendarza. Przyjrzyjmy się więc co ważniejszym zagadnieniom pod kątem wpływu 
na spełnienie wymogów nasłonecznienia.

Określenie momentu równonocy
Moment równonocy jest definiowany jako moment przekroczenia przez Słońce 

równika niebieskiego, w swoim rocznym ruchu po ekliptyce. W momencie równonocy 
wiosennej Słońce wchodzi w  znak Barana , w  momencie równonocy jesiennej 
w  znak Wagi . Daty równonocy są zmienne (Tab.1), stąd podawanie w  zapisie 
Warunków technicznych sztywnych i  obecnie nieaktualnych dat kalendarzowych 
(21.03 i 21.09) rodzi pierwszą nieścisłość poddając w wątpliwość prawną treść całego 
zapisu. Konieczne jest zatem usunięcie z zapisu dat kalendarzowych i pozostanie przy 
określeniu równonocy lub też rezygnacja z odwołania do zjawiska równonocy. 

W przypadku wyboru za moment analizy równonocy, w związku z ruchomym 
momentem astronomicznej równonocy, przypadającym niezależnie od pory doby, 
powinno się przyjąć praktykę, że analizę nasłonecznienia wykonuje się dla części 
dziennej doby, w  której nastąpiła równonoc22. W  przypadku wyboru sztywnej daty 
– np. 20.03, należy się zaś liczyć z niewielkimi zmianami położeń Słońca o tej samej 
godzinie w kolejnych latach. 

Czas słoneczny czy urzędowy
W  wymaganiach §60 WT dotyczących czasookresu nasłonecznienia nie jest 

określone do jakiego czasu się on odnosi – prawdziwego, miejscowego czasu 
słonecznego, średniego czasu słonecznego czy też czasu strefowego. Wobec 
niesprecyzowania powyższego należy przyjmować, że ustawodawca wymaga 
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posługiwania się czasem urzędowym, zgodnie z którym toczy się rytm życia prywatnego 
i społecznego.

Wymóg operowania czasem urzędowym jest również o tyle właściwy, że niełatwe 
zagadnienie wyznaczenia pozycji Słońca względem czasu urzędowego, znajduje 
się w  takiej konfiguracji po stronie zawodowo przygotowanego architekta, dając 
mieszkańcowi możliwość weryfikacji faktycznego czasu nasłonecznienia w  swoim 
lokalu przy użyciu dowolnego właściwie wskazującego czas zegara. W  przypadku 
oparcia analizy nasłonecznienia o  czas słoneczny miejscowy, wyznaczenie przez 
mieszkańca granicznych momentów nasłonecznienia względem czasu urzędowego 
jakim dysponuje i w którym określono granice czasookresu spełnienia przepisu, byłoby 
na tyle trudne, ,że w  praktyce pozbawiałoby większość społeczeństwa możliwości 
weryfikacji spełnienia tych wymagań.

Konsekwencje obowiązywania czasu letniego
Czasem urzędowym obowiązującym w  Polsce jest czas strefy czasowej 15 

południka długości geograficznej wschodniej – czas środkowoeuropejski CET (UT+1) 
oraz tzw. czas środkowoeuropejski letni CEST (UT+2). Momenty wprowadzania czasu 
letniego są wprowadzane Rozporządzeniem23, każdego roku przypadając w  innym 
terminie, oscylując w okolicach końca marca i października. 

Tab. 1. Daty wprowadzania i odwoływania czasu środkowoeuropejskiego letniego CEST w Polsce, 
wg Rozporządzenia23 oraz momenty równonocy wiosennej i  jesiennej w  czasie UT w  latach 
2012-2016.

rok wprowadza się odwołuje się równonoc 
wiosenna (UT)

równonoc
jesienna (UT)

2012 25.03 28.10 20.03 5:14 22.09 14:49

2013 31.03 27.10 20.03 11:02 22.09 20:44

2014 30.03 26.10 20.03 16:57 23.09 02:29

2015 29.03 25.10 20.03 22:45 23.09 08:20

2016 27.03 30.10 20.03 4:30 22.09 14:21

Należy zauważyć, że z zasady moment wprowadzenia czasu letniego następuje po 
równonocy wiosennej, natomiast odwołania po równonocy jesiennej. W tych samych 
godzinach urzędowych w dniach równonocy wiosennej i jesiennej pozycja Słońca różni 
się więc w uproszczeniu o godzinę24. Rodzi to bardzo poważne konsekwencje podczas 
przeprowadzania analiz nasłonecznienia w  przypadku mieszkań nasłonecznionych 
w  godzinach porannych lub popołudniowych, otrzymujących światło w  skrajnych 
godzinach określonego w Rozporządzeniu czasookresu 7:00-17:00.

Zważywszy na treść zapisu mówiącego o  konieczności zachowania 
nasłonecznienia „w dniach równonocy”, należy warunek liczby godzin Słońca spełnić 
w  godzinach urzędowych dla obu dat, niezależnie od dokonanej zmiany czasu. 
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W praktyce powoduje to, że z zakresu rozpatrywanych godzin dopuszczonych przez 
ustawodawcę, należy dla takich przypadków podczas analizy wykluczyć jedną godzinę.

Tab. 2. Literami oznaczono odpowiadające pozycje Słońca podczas godzin urzędowych w  dniu 
równonocy wiosennej (CET) i  jesiennej (czas letni CEST). Kolorem żółtym zakres rozpatrywanych 
godzin przez ustawodawcę, literami W i Z umowne momenty wschodu i zachodu Słońca. 

W A B C D E F G H I J K Z

W A B C D E F G H I J K

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Ryc. 1. Wybrane przypadki braku spełnienia wymagań dotyczących nasłonecznia ze względu na 
urzędową zmianę czasu.
a) przypadek braku spełnienia wymagania 3-godzinnego nasłonecznienia mieszkania 

wielopokojowego. Pokój otrzymuje 3 godziny światła słonecznego podczas równonocy jesiennej 
w godzinach wyznaczonych przez ustawodawcę (czas letni, CEST), jednak już tylko dwie godziny 
podczas równonocy wiosennej (czas zimowy, CET). 

b) przypadek niespełnienia 1,5-godzinnego czasu nasłonecznienia dla mieszkania wielopokojowego 
w  śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej. Mieszkanie, w  przedziale czasowym określonym 
w WT, otrzymuje podczas równonocy wiosennej 2-godziny nasłonecznienia, podczas równonocy 
jesiennej już tylko godzinę nasłonecznienia.

c) przypadek dwustronnie nasłonecznionego mieszkania wielopokojowego, dla którego podczas 
równonocy jesiennej nie jest spełniony wymóg 3-godzinnego nasłonecznienia, pomimo 
3,5-godzinnego nasłonecznienia podczas równonocy wiosennej.

Powyższego zagadnienia nie można traktować oczywiście jako wadliwości 
prawa, jedynie za skomplikowaną i niedostrzeżoną w porę konsekwencję nałożenia 
na nie obowiązującej w  kraju struktury czasu urzędowego. Problem ten stanowi 
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w praktyce istotne zaostrzenie kryteriów nasłonecznienia jakie należy spełnić, którego 
nie przewidział ustawodawca. 

Jednocześnie rodzi poważne ryzyko błędów projektowych w  przypadku 
niedostrzeżenia lub zbagatelizowania go na etapie projektu i analizy nasłonecznienia. 
Możemy tylko przypuszczać, w  ilu zrealizowanych budynkach nasłonecznionych 
w dniu równonocy wiosennej w godzinach od 14:00 do 17:00 w praktyce brak jest 
spełnionych 3 godzin światła do godziny 17:00 podczas równonocy jesiennej lub 
też symetrycznie – dla trzech godzin światła zapewnionych w godzinach porannych 
podczas równonocy jesiennej brak jest spełnienia podobnego zakresu podczas 
równonocy wiosennej. 

W  myśl prostoty prawodawstwa powinno się eliminować podobne pułapki, 
rodzące tylko niepotrzebne koszty po stronie wszystkich stron procesu projektowo-
inwestycyjnego. 

Najprostszym i  logicznym sposobem na rozwiązanie tego problemu 
jest wyeliminowanie z  przepisu przedziału godzin, w  którym należy spełnić 
nasłonecznienie – tj. od 7:00-17:00, pozostawiając określenie równonocy lub 
wskazanie daty kalendarzowej. Pierwotną intencją wprowadzenia przedziału 
czasowego rozpatrywania nasłonecznienia była chęć wyeliminowania pierwszej 
godziny od wschodu Słońca i ostatniej przed zachodem w dniu równonocy, podczas 
których promieniowanie słoneczne jest mało energetyczne. W praktyce jest to jednak 
zasada martwa, gdyż w  związku ze zmianą czasu, podczas równonocy jesiennej 
zakres godzin 7:00-17:00 obejmuje pierwszą godzinę po wschodzie Słońca25 (Tab. 
1). Wyeliminowanie zakresu godzin 7:00-17:00 pozwoliłoby na spełnienie tożsamych 
fizycznie warunków nasłonecznienia podczas drugiej z równonocy, przy przesunięciu 
o  jedną godzinę urzędową24. Przywołując wcześniej zarysowane regulacje w innych 
krajach, o konwencji podobnej do polskiej, należy zwrócić uwagę, że nie stosuje się 
tam przedziału czasowego, w którym należy spełnić nasłonecznienie. 

Alternatywnym rozwiązaniem problemu jest ograniczenie koniecznego zakresu 
analizy wyłącznie do dnia równonocy wiosennej i czasu środkowoeuropejskiego CET. 
Czas ów – odpowiadający 15 południkowi, jest czasem znacznie bardziej naturalnym 
dla większości terytorium Polski rozciągającej się równoleżnikowo w  zakresie od 
14°07’ do 24°09’ niż czas letni CEST odpowiadający 30 południkowi26. 

Równanie czasu czyli nierówność dni naturalnych 
Bieg czasu słonecznego, wyznaczonego ruchem Słońca po nieboskłonie, jest 

nieregularny i różni się nieco od regularnego biegu zegarów mechanicznych, opartego 
na koncepcji tzw. słonecznego czasu uśrednionego. Różnica ta zasadniczo wynika 
z dwu składowych27. 



12

nasłonecznienie mieszkań. przepisy, praktyka i rzeczywistość

Ryc. 2. Wykres równania czasu ilustrujący różnicę czasową w  ciągu roku pomiędzy czasem 
słonecznym średnim (linia prosta) a czasem słonecznym prawdziwym (czarna krzywa). Na wartość 
równania czasu w ciągu roku mają wpływ dwie składowe: nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny 
orbity (zielona krzywa) oraz składowa wynikająca z  eliptycznego kształtu orbity Ziemi, czyli jej 
spłaszczenia (niebieska krzywa). W momencie równonocy wiosennej i jesiennej wartość składowej 
wynikłej z  nachylenia osi ziemskiej jest zerowa, w  związku z  czym na różnicę między czasem 
słonecznym średnim a czasem słonecznym prawdziwym ma wpływ jedynie składowa spłaszczenia 
orbity. W dniu równonocy wiosennej Słońce spóźnia się zatem o ok. 7,5 minuty względem wskazań 
czasu średniego, w dniu równonocy jesiennej spieszy o tyleż samo.

Pierwsza składowa jest pochodną eliptycznego kształtu orbity ziemskiej i ruchu 
Ziemi po orbicie w zmiennym tempie, zgodnie z  II prawem Keplera – szybciej przy 
peryhelium (strona przysłoneczna), wolniej przy aphelium (strona odsłoneczna). Efekt 
ten jest zróżnicowany w ujęciu rocznym i odpowiada maksymalnie za 7,5 minutowe 
opóźnienie lub przyspieszenie czasu słonecznego względem biegu zegarów 
mechanicznych.

Drugą przyczyną jest nachylenie osi ziemskiej względem płaszczyzny orbity 
(ekliptyki), które w  ujęciu rocznym odpowiada maksymalnie za ok. 10 minutowe 
opóźnienie lub przyspieszenie względem czasu średniego. 

Wynikiem złożenia tych dwóch zjawisk jest tzw. równanie czasu przedstawiające 
zależność czasu średniego (będącego historycznie podstawą dla czasu urzędowego28) 
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od czasu słonecznego prawdziwego, a  jego przestrzenną reprezentacją na niebie 
jest figura analemmy – przypominająca swoim kształtem arabską cyfrę 8. Zdjęcie 
analemmy można uzyskać fotografując sztywno zamocowanym aparatem kolejne 
pozycje Słońca, w ujęciu rocznym, co pełną dobę lub jej wielokrotność. 

Ryc. 3. Analemma z widokiem świątyni Zeusa Olimpijskiego w Atenach. Złożenie 47 zdjęć Słońca 
oraz zdjęcia tła wykonanych między 30.03.2003 a  24.03.2004 o  godzinie 12:00:00 UT+2 przez 
Anthonego Ayiomamitisa. Źródło: A. Ayiomamitis. www.perseus.gr

W  momencie równonocy wiosennej i  jesiennej wpływ na równanie czasu 
drugiej składowej – nachylenia osi ziemskiej – jest zerowy, więc w  przypadku 
obliczeń nasłonecznienia należy uwzględnić jedynie efekt wynikający z eliptyczności 
(spłaszczenia) orbity Ziemi, który odpowiada wówczas za przesunięcie Słońca o ok. 
+/-7 minut i  25 sekund względem hipotetycznej pozycji Słońca średniego. Efekt 
ten odpowiada zatem za różnicę położeń Słońca na niebie między równonocami 
wynoszącą w azymucie blisko 4 stopnie, a czasowo ok. 15 minut. 
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vi.   przegląd zagadnień pozaastronomicznych

Wpływ atmosfery
Promienie słoneczne przechodząc przez warstwy atmosfery ulegają odgięciu, 

powodując pozorne przesunięcie położenia Słońca na niebie. Zjawisko to, określane 
jako refrakcja atmosferyczna, jest zależne od wysokości kątowej Słońca oraz aktualnego 
stanu atmosfery – w tym ciśnienia, wilgotności zapylenia itd. Refrakcja atmosferyczna 
największą wartość wynoszącą ok. 0,8° ma na horyzoncie w  momentach wschodu 
i zachodu, pomijalna jest zaś przy dużych wysokościach kątowych Słońca. 

W  naszych szerokościach geograficznych powoduje ona wydłużenie czasu 
trwania dnia o około kilkanaście minut. Stąd też moment astronomicznej równonocy 
(łac. equinox) nie jest tożsamy z momentem zrównania widomej długości dnia i nocy – 
moment ów, zwany equilux, następuje kilka dni bliżej przesilenia zimowego. W dniach 
równonocy, wskutek refrakcji, Słońce wstaje i  zachodzi również nieco na północ 
względem kierunków wschodu i zachodu. 

Refrakcja „podnosi” widomy obraz Słońca, więc w większości rozpatrywanych 
przypadków wpływa zazwyczaj korzystnie na warunki nasłonecznienia. Przykładowo, 
obliczeniowa wartość refrakcji w  dniu równonocy wiosennej 2015 w  Warszawie 
o godzinie 17:00, przy wysokości Słońca ok. 6,5° nad horyzontem, wpływa na zmianę 
jego kątowej o około 0,15°.

Zjawisko refrakcji ma pewne, niewielkie znaczenie np. przy obliczaniu warunków 
nasłonecznienia mieszkań, gdy analizie poddawane są okna otrzymujące niskie, 
wschodnie lub zachodnie światło lub też mamy do czynienia z obiektami zacieniającymi 
od góry – np. mostami lub innymi konstrukcjami inżynierskimi. W  pozostałych 
przypadkach jej wpływ jest nieistotny.

Publicznie dostępne profesjonalne kalkulatory pozycji Słońca zawierają algorytm 
matematyczny modelujący zjawisko refrakcji i uwzględniają jego wpływ na wyliczaną 
pozycję Słońca. Efekt refrakcji nie jest uwzględniany w większości programów 3D do 
analizy nasłonecznienia – jednak jak zaznaczono wcześniej, w czasowych granicach 
analizy nasłonecznienia określonych przez ustawodawcę jest on niewielki.

Topografia i zieleń
Przy analizie nasłonecznienia należy uwzględnić topografię terenu, która 

nierzadko ma istotny wpływ na ostateczny jej wynik, jak i wszelkich stałych elementów 
zagospodarowania terenu. 

Dyskusyjne natomiast wydaje się uwzględnianie istniejącej i projektowanej zieleni 
jako elementu dodatkowo ograniczającego nasłonecznienie. Walor naturalnej zieleni 
jest w  pewnym sensie wymienny z  walorem nasłonecznienia, zieleń ma zazwyczaj 
charakter sezonowy, a jej wzrost jest odwrotnie proporcjonalny do ludzkich potrzeb 
światła słonecznego. Stąd za rozsądne należy uważać przyjęcie zieleni istniejącej 
i projektowanej podczas analizy jako „przezroczystej” dla promieni słonecznych. 
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vii.  narzędzia wyznaczania nasłonecznienia

Stosowane narzędzia do wyznaczania analizy czasu nasłonecznienia można 
podzielić na trzy grupy:
 – klasyczną linijkę Słońca wg Mieczysława Twarowskiego29,
 – programy 3D i  nakładki na programy, jak Google Sketchup, Autodesk Revit czy 

Shadow Analysis,
 – kalkulatory wyznaczania pozycji Słońca.

W  celu porównania precyzji narzędzi do wyznaczenia czasu nasłonecznienia 
przygotowano z  ich wykorzystaniem tabelę kątów azymutu i  wysokości Słońca dla 
Warszawy, dla pełnych godzin w dniu wiosennej równonocy w 2015 roku. 

Tab. 3. Porównanie pozycji Słońca w dniu równonocy wiosennej 20.03.2015 roku, dla Warszawy 
(52°13′56″N 21°00′30″E), wyznaczonych w programach: Google Sketchup, Autodesk Revit, Shadow 
Analysis i NOAA Solar Position Calculator. Kąt poziomy (azymut) Słońca, opisany literą „a”, liczony 
jest od kierunku N, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara; wysokość kątową Słońca 
opisano literą „h”; czas CET.

Google Sketchup Autodesk Revit Shadow Analysis NOAA S.P.C.

7:00 a 105,46° 105,78° 105,46° 105,47°

h 11,33° 10,90° 11,34° 11,42°

8:00 a 118,30° 118,60° 118,29° 118,31°

h 19,87° 19,40° 19,87° 19,91°

9:00 a 132,53° 132,77° 132,49° 132,51°

h 27,37° 26,85° 27,37° 27,39°

10:00 a 148,55° 148,72° 148,51° 148,54°

h 33,24° 32,67° 33,23° 33,24°

11:00 a 166,34° 166,43° 166,34° 166,36°

h 36,81° 36,15° 36,78° 36,78°

12:00 a 185,18° 180,10° 185,17° 185,19°

h 37,49° 36,86° 37,48° 37,48°

13:00 a 203,66° 203,40° 203,61° 203,63°

h 35,17° 34,59° 35,21° 35,20°

14:00 a 220,51° 220,19° 220,52° 220,53°

h 30,33° 29,75° 30,33° 30,34°

15:00 a 235,54° 235,14° 235,53° 235,54°

h 23,49° 22,96° 23,52° 23,53°

16:00 a 248,94° 248,51° 248,94° 248,95°

h 15,41° 14,87° 15,41° 15,45°

17:00 a 261,29° 260,84° 261,29° 261,30°

h 6,55° 6,02° 6,56° 6,67°
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Linijka Słońca
Linijka Słończa Mieczysława Twarowskiego29, jest de facto rodzajem poziomego 

zegara słonecznego, wyznaczonego dla momentu równonocy, ilustrującego długości 
i kąty cienia rzucanego o pełnych godzinach czasu słonecznego miejscowego przez 
pręt o  nominalnej wysokości i  jego wielokrotności. Narzędzie, wydrukowane na 
kalce jako wkładka do książki „Słońce w Architekturze”, stosuje się przez nałożenie na 
analizowany rzut z naniesionymi budynkami w odpowiedniej skali. 

Ryc. 4. Linijka Słońca Mieczysława Twarowskiego, szerokości geograficznej dla Warszawy – 52,2°N. 
Źródło: M. Twarowski: „Słońce w Architekturze”27.

Na książce Mieczysława Twarowskiego oraz spopularyzowanym przezeń 
rysunkowym narzędziu wykształciło się kilka pokoleń architektów. Rola tej 
nietuzinkowej i unikalnej w naszym kraju publikacji jest nie do przecenienia i powinna 
ona wciąż stanowić obowiązkowy kanon wiedzy akademickiej dla studentów 
architektury. Jednak ze względu na zastosowane uproszczenia: wykresy sporządzone 
tylko dla Warszawy, pełnych wartości stopni szerokości geograficznych i  pełnych 
godzin, brak korekty czasu ze względu na odległość miejsca analizy od południka 
strefowego oraz brak uwzględnienia równania czasu, narzędzie to w swej pierwotnej 
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formie jest niewystarczające do kompetentnej analizy. Konieczne jest każdorazowo 
uwzględnienie powyższych poprawek - co czyni narzędzie czasochłonnym lub wymaga 
przyjęcia znacznych marginesów bezpieczeństwa, wymagających odrębnej analizy w 
każdym obliczeniowym przypadku.

Google Sketchup, Shadow Analysis, Autodesk Revit
Znany program służący do modelowania i dynamicznej prezentacji 3D Google 

Sketchup oraz opracowana przez polski zespół nakładka Shadow Analysis uwzględniają 
równanie czasu. Programy oparte są na precyzyjnych algorytmach astronomicznych30. 
Porównanie pozycji Słońca z  wynikami uzyskanymi w  precyzyjnym kalkulatorze 
słonecznym NOAA, po wprowadzeniu tych samych momentów czasowych (Tab.3), 
daje bardzo zbliżone i wiarygodne wyniki w zakresie azymutu i wysokości Słońca. Ze 
względu na specyfikę programu służącego głównie do uproszczonych prezentacji 3D, 
mankamentem jest brak możliwości ścisłego wyznaczenia momentów brzegowych 
nasłonecznienia.

Innym zaawansowanym programem służącym do projektowania w środowisku 
CAD jest Autodesk Revit. Algorytm modelu ruchu Słońca w programie Revit uwzględnia 
równanie czasu, jednakże porównanie z  wynikami uzyskanymi za pomocą 
precyzyjnego kalkulatora pozycji Słońca NOAA, wskazuje na rozbieżności w azymucie 
Słońca wynoszące maksymalnie aż ok. 5 stopni, w zakresie wysokości do 0,5°.

Kalkulatory słoneczne, skorygowana linijka Słońca
Zaawansowane kalkulatory pozycji Słońca uwzględniają w  zastosowanych 

algorytmach szereg zjawisk astronomicznych oraz atmosferycznych, zapewniając 
najbardziej precyzyjne z  powszechnie dostępnych źródeł danych do wykonywania 
analiz nasłonecznienia i  zacieniania mieszkań. Po wprowadzeniu współrzędnych 
geograficznych miejsca oraz daty i godziny otrzymujemy szereg danych, w tym kąt 
poziomy (azymut) i kąt wysokości Słońca, w oparciu o które można wykonać wysoce 
wiarygodną rysunkową analizę. Analiza w swej istocie przypomina linijkę Słońca, z tym 
że uwzględnia szereg kluczowych parametrów pominiętych w pierwotnej metodzie. 
Metoda jest znacznie bardzie czasochłonna niż wyżej opisane dedykowane programy 
analizy nasłonecznienia, niemniej gwarantuje wysoką poprawność analizy. W tabeli 
porównawczej (Tab.3) uwzględniono jedynie kalkulator NOAA, poniżej przedstawiono 
szerszą listę kalkulatorów pozycji Słońca.

NOAA ESRL Solar Position Calculator http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/azel.html
SOLPOS Calculator: http://www.nrel.gov/midc/solpos/solpos.html
Kevin Karney Calculator: http://www.precisedirections.co.uk/Sundials/Routine_2.html
Christopher Gronbeck Calculator: http://susdesign.com/sunangle/

Analiza błędów, margines bezpieczeństwa
Możliwe błędy podczas analizy nasłonecznienia można podzielić na dwie 
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zasadnicze grupy – wynikające z  niewłaściwego wyznaczenia pozycji Słońca 
względem czasu urzędowego oraz błędy dotyczące topografii terenu i  geometrii 
budynków i innych elementów zacieniających. W wypadku drugiej grupy powinno się 
indywidualnie oszacować konieczny niezbędny dodatkowy margines bezpieczeństwa, 
uwzględniający błędy mapy geodezyjnej terenu czy inwentaryzacji budynków 
istniejących. 

Pierwsza grupa, obejmująca błąd wyznaczenia pozycji Słońca, jest znacznie 
łatwiejsza do ujęcia, gdy wiemy jakie elementy zostały uwzględnione w  modelu 
ruchu Słońca. W  praktyce większość programów 3D modelujących i  animujących 
zmiany nasłonecznienia w imię prostoty i  łatwości obsługi nie ujawnia tych danych 
użytkownikowi, pozbawiając go jednak tym samym części wiedzy na temat parametrów 
i  możliwości precyzyjnego ustalenia momentów brzegowych. Tego mankamentu 
pozbawione są zaawansowane i  precyzyjne kalkulatory pozycji Słońca – są one 
jednak znacznie mniej wygodne w  codziennym użytkowaniu, gdyż podają jedynie 
kątową pozycję Słońca i dla wykonania właściwej analizy nasłonecznienia wymagają 
sporządzenia odrębnych, bardzo czasochłonnych rysunków. W  przypadkach 
wymagających szczególnej precyzji warto wykorzystywać je przynajmniej do kontrolnej 
weryfikacji poprawności analizy wykonanej za pomocą innych programów.

Dla ścisłego wyznaczenia pozycji Słońca na niebie konieczna jest znajomość 
wartości wielu parametrów astronomicznych pominiętych w  tekście, jak i  tych 
dotyczących uśrednionej charakterystyki atmosfery w miejscu analizy. Część z nich 
jest uwzględniana w  modelach obliczeniowych zaawansowanych kalkulatorów 
słonecznych jak NOAA czy SOLPOS. 

Z punktu widzenia analizy nasłonecznienia, w większości przypadków, jest to 
jednak zbędne, gdyż suma błędów wynikająca z  braku uwzględnienia pozostałych 
czynników ostatecznie ma niewielki wpływ na błąd wyznaczenia pozycji Słońca, 
wynoszący zwykle nie więcej niż jedną minutę. Należy zauważyć, że w  wynikach 
obliczeń kalkulatorów uwzględnia się zazwyczaj geometryczny środek tarczy Słońca, 
o średnicy wynoszącej nieco powyżej pół stopnia, co czasowo przekłada się na ok. 2 
minuty. W praktyce to krawędź tarczy Słońca jako pierwsza rzuca promień światła 
do rozpatrywanego pomieszczenia, rekompensując ewentualne uproszczenia 
zastosowanego modelu ruchu Słońca. Przy analizie nasłonecznienia, można więc 
wyniki precyzyjnych kalkulatorów uważać za niemal bezbłędne i  stanowiące punkt 
odniesienia do weryfikacji innych, wygodniejszych programów.

viii. postulowane kierunki zmian 
Podejmując dyskusję nad zapisami dotyczącymi nasłonecznienia należy zwrócić 

uwagę, że polskie przepisy w tej materii należą do grupy najbardziej rygorystycznej 
i mają analogie jedynie w części krajów europejskich. W Polsce istnieje przynajmniej pięć 
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grup regulacji dotyczących dostępu do światła dziennego: w przepisach dotyczących 
nasłonecznienia, przesłaniania, stopnia fenestracji, sprawności energetycznej oraz 
pośrednio poprzez zapisy urbanistyczne prawa miejscowego. W  wielu wysoko 
rozwiniętych krajach współistnieją dwa, trzy kryteria spośród wyżej wymienionych, 
przy czym jedno ma często formę zaleceń dobrej praktyki.

Dokonując oceny polskich przepisów należy uznać, że ich obecny stan, przy 
pozornej prostocie zapisów, przekłada się w  warstwie praktycznej na zbytnie 
skomplikowanie i niedostosowanie do współczesnych potrzeb. Przepisy te powstawały 
w innej epoce prawnej i ekonomicznej, ponadto ich pełne konsekwencje wykraczają 
poza intencje ustawodawcy, są one trudne dla pełnego zrozumienia i praktyki przez 
różnych użytkowników prawa. 

Zważywszy na powyższe, w  bliskiej perspektywie konieczne wydaje się 
przynajmniej skorygowanie przepisów w tej materii, zaś w dalszym kroku podjęcie 
próby ich uproszczenia i  uporządkowania, poprzedzonej konsultacjami i  analizą 
w obszarach oddziaływania. Poniżej zarysowano kilka spośród takich obszarów.

Prawo własności a zabezpieczenie jakości substancji budowlanej
Jedno z zagadnień jakie należy postawić ma naturę filozofii społecznej – 

gdzie powinna przebiegać granica pomiędzy zabezpieczającą, społeczną rolą 
państwa wyrażoną w  prawnej ochronie jakości powstającej i  istniejącej substancji 
mieszkaniowej a  wolnością obywatela w  rozporządzaniu jego własnością – choć 
tymczasową. Obecne regulacje w zakresie nasłonecznienia związane są z substancją 
budowlaną, a nie jej własnością. Właściciel, zagrożony sankcją utraty kwalifikacji lokalu 
jako mieszkalnego, nie ma prawa pełnego rozporządzania tym walorem mieszkania, 
którym jest nasłonecznienie. 

Wpływ na urbanistykę
Przepisy dotyczące nasłonecznienia i  przesłaniania są jednymi z  narzędzi 

regulacyjnych, pozwalających utrzymać pewien standard powstających w  kraju 
mieszkań. Z drugiej strony istniejące przepisy stoją nierzadko w sprzeczności z zapisami 
planów miejscowych w  śródmieściach miast, bądź na obszarach rewitalizowanych 
o  oczekiwanej dużej gęstości i  funkcjonalnej różnorodności zabudowy, w  tym 
wymagających odtwarzania wąskich traktów ulicznych. Tu szczególnie dotkliwy 
i ograniczający jest ich obecny charakter w sytuacji, gdy prawnie dopuszczona ścieżka 
odstępstwa jest czasochłonna i urzędniczo uznaniowa. Należy podkreślić, że w krajach 
znacznie mniejszych i o mniej złożonych strukturach urbanistycznych, a o tym samym 
co polski rodowodzie przepisów dotyczących nasłonecznienia (np. Łotwa, Słowenia), 
są one podporządkowane w części lub w całości regulacjom urbanistycznym prawa 
miejscowego – co pozwala na ich lepsze dopasowanie do rzeczywistej hierarchii 
potrzeb danego obszaru. 
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Nasłonecznienie a termika budynku
Obecnie stosowane grubości ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych, 

wynoszące wraz z izolacją termiczną 0,4m i więcej, a wynikające z wciąż zaostrzających 
się przepisów dotyczących termiki budynków, są dalece szersze niż w  latach, 
w których postawały zapisy dotyczące nasłonecznienia. W konsekwencji powoduje to 
obecnie znaczne utrudnienie spełnienia wymaganego czasookresu nasłonecznienia, 
mierzonego w  wewnętrznym licu ściany. Powiększenie grubości ściany zewnętrznej 
można zrekompensować poprzez zastosowanie większej powierzchni okna – 
w praktyce jednak obowiązujące przepisy również w tym obszarze narzucają bardzo 
istotne ograniczenia31. Rzeczywiste spełnienie obu kryteriów – w  zakresie termiki 
i nasłonecznienia, wiąże się ze znaczącymi kosztami wpływającymi na cenę mieszkań. 
W przyszłości, ustawodawca powinien dążyć do wzajemnego równoważenia tych dwu 
przeciwstawnych wymogów. 

Aspekt zdrowotny
Pozytywny wpływ światła słonecznego na jakość życia, zdrowie, rozwój 

oraz wydajność jest bezdyskusyjny i  często podnoszony w  literaturze medycznej. 
Szczególnie istotny jest wpływ promieniowania UV-B na syntezę prowitaminy D3, 
której braki powodują lub przyczyniają się do powstawania szeregu chorób, oraz na 
wyzwalanie spontanicznej i  opóźnionej pigmentacji skóry. Natężenie oświetlenia 
ma zaś wpływ na hamowanie produkcji melatoniny regulującej cykle okołodobowe 
organizmu. O ile szklenie nie stanowi ograniczenia dla regulacji poziomu melatoniny 
przez promieniowanie słoneczne, poważnym problemem jest brak przepuszczalności 
promieniowania UV-B przez wszystkie współcześnie stosowane w budownictwie pakiety 
szybowe32, rodząc duże ryzyko deficytów prowitaminy D3 i schorzeń dermatologicznych. 
Mając to na względzie należy ukierunkować działania na promocję powszechnego 
stosowania obszernych balkonów, loggi, tarasów zachęcających do długotrwałego 
przebywania, oraz na zapewnienie otwieralności okien w budynkach przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży. Ma to szczególne znaczenie w kontekście badań wskazujących, że 
współcześnie spędzamy aż 90% czasu wewnątrz budynków. 

Zróżnicowanie potrzeb
Przepis zabezpieczając odpowiednią pulę wartościowej substancji 

mieszkaniowej, tj. zapewniającej użytkownikom zdrowie i  komfort psychofizyczny 
związany z  satysfakcjonującym nasłonecznieniem, powinien pozostawiać również 
pewien margines swobody odpowiadający współczesnym, zróżnicowanym modelom 
zamieszkiwania – szczególnie w  centrach miast, w  których samo nasłonecznienie 
często stanowi drugorzędne kryterium wyboru lokum33. Ponadto, jak zaznaczono 
wcześniej, istnieją inne regulacje skutecznie zabezpieczające ogólnie pojmowany 
standard naturalnego oświetlenia mieszkań, jak te dotyczące przesłaniania (§13 WT), 
bądź współczynnika fenestracji określonego względem powierzchni podłogi (§ 57 WT). 
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Propozycje optymalizacji przepisu
Podsumowując wcześniejsze rozważania, optymalizację istniejących regulacji 

w podstawowym zakresie, eliminującym pułapkę zmiany czasu na letni (CEST) oraz 
niezgodność dat i zjawisk astronomicznych, można przeprowadzić na dwa sposoby:
a) poprzez likwidację przedziału godzin 7:00-17:00 z pozostawieniem określenia 

„w dniach równonocy” bądź też ich uaktualnionymi datami;
b) przy pozostawieniu przedziału godzin 7:00-17:00  poprzez ograniczenie wymogu 

spełnienia czasu nasłonecznienia wyłącznie do równonocy wiosennej bądź też 
jej uaktualnionej daty. 

Ponadto konieczne jest:
 –  ujednolicenie określenia „zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej” występującego 

obecnie w  przepisach dotyczących nasłonecznienia i  określenia „zabudowy 
śródmiejskiej” występującego w  przepisach dotyczących przesłaniania (§13 
WT) poprzez wykreślenie słowa „uzupełniająca” oraz wprowadzenie prawnego 
obowiązku kategoryzacji terenu i  sąsiedztwa pod tym kątem w  planach 
miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy;

 – rozważenie skrócenia o  30 minut obecnie wymaganych interwałów 
nasłonecznienia – do 2,5 godzin oraz do 1 godziny dla zabudowy śródmiejskiej, 
jako działanie równoważące dla wciąż rosnących wymagań względem termiki 
budynków;

 – wprowadzenie w  treści rozporządzenia zwolnienia z  obowiązku spełnienia 
wymagań wobec budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków;

 – zapisanie w rozporządzeniu możliwości częściowego lub pełnego odstąpienia 
od wymagań dotyczących nasłonecznienia na podstawie szczególnych zapisów 
planów miejscowych – np. w obszarach śródmiejskich, terenów wpisanych do 
rejestru zabytków; 

 – uproszczenie obecnej ścieżki uzyskania odstępstwa w  przypadkach nie 
wymienionych powyżej.

ix.   propozycje dotyczące dobrej praktyki 
W  zakresie praktycznej interpretacji przepisów przez architektów i  organy 

administracji, proponuje się upowszechnienie przez Izbę Architektów następujących 
zasad, nie wynikających jednoznacznie z przepisu:
 – utrzymanie możliwości sumowania odrębnych interwałów nasłonecznienia 

w  obrębie pomieszczenia do łącznego czasu nasłonecznienia wymaganego 
przepisami,

 – zachowanie jako płaszczyzny analizy nasłonecznienia wewnętrznego lica ściany 
pomieszczenia,

 – pominięcie w analizie zieleni istniejącej i projektowanej.
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Cennym byłoby również wprowadzenie przez ustawodawcę lub Izbę 
Architektów ujednoliconego narzędzia – kalkulatora pozycji Słońca na wzór 
kalkulatora opracowanego dla potrzeb amerykańskiego Ministerstwa Handlu przez 
NOAA National Oceanic & Atmospheric Administration. Narzędzie takie dałoby 
istotną korzyść – pozwalając na weryfikację warunków nasłonecznienia przez 
wszystkie zainteresowane strony, w tym wyników znacznie wygodniejszych w użyciu 
i codziennej pracy projektowej programów 3D, istotnie ograniczając problemy i spory. 
W  przypadku odwołań gwarantowałoby korzystanie przez organ lub powołanych 
rzeczoznawców z kompetentnego i ujednoliconego źródła wiedzy.

Ostatnim aspektem wartym podniesienia jest konieczność zapewnienia 
odpowiedniego kształcenia na wydziałach architektury, gdzie zagadnienia dotyczące 
wyznaczania czasu nasłonecznienia i zacieniania w akademickim curriculum są dziś 
marginalizowane na rzecz mniej technicznych przedmiotów. 

Maciej Lose, 
architekt DOIA, pracownia FORUM Architekci, 
British Sundial Society 
maciek@forum-architekci.pl
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