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A b s t r a c t
The issue of thermal comfort and its subjective feelings inside a building is becoming more and more important in the 
modern world. It is caused by the desire to create optimal conditions in places where people stay. The article presents two 
methods, indirect and direct, which are typically used in the research projects. These methods enable to assess the thermal 
sensations of people and compare the feelings of the respondents with the value of PMV (the value of human thermal 
sensations) calculated using the formula from the ISO 7730 standard and the questionnaire surveys. 
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S t r e s z c z e n i e
Zagadnienie komfortu cieplnego oraz jego subiektywnych odczuć wewnątrz budynku staje się coraz ważniejsze we 
współczesnym świecie. Spowodowane jest to chęcią stworzenia optymalnych warunków w miejscach przebywania ludzi. 
W artykule przedstawiono dwie metody, pośrednią oraz bezpośrednią, które powszechnie stosuje się w badaniach. Metody 
te umożliwiają ocenę wrażeń cieplnych ludzi i porównanie odczuć osób ankietowanych z wartością PMV (wartością 
wrażeń cieplnych człowieka) obliczoną za pomocą wzoru z normy ISO 7730 z danymi z kwestionariuszy.
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