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WST�P 

 W zwi�zku z nasilaj�cym si� zjawiskiem wyst�powania zawilgocenia i zagrzybienia mieszka� 
przedstawiamy poni�sz� informacj� wyja�niaj�c� przyczyny tego zjawiska i metody zapobiegania. 

Obecne rozwi�zania i technologie stosowane w budownictwie mieszkaniowym, zakładaj� 
zmniejszon� energochłonno�� budynku. Osi�gane jest to poprzez skuteczniejsz� izolacj� termiczn�. 
Standardem staj� si� dobrze izolowane i dobrze ogrzewane mieszkania. Dlatego z coraz wi�kszym 
zaskoczeniem przyjmowane s� cz�ste sygnały o niezdrowych, zawilgoconych, zagrzybionych i 
zaple�niałych mieszkaniach. Obecnie problem zawilgocenia mieszka� (zwłaszcza budowanych do ko�ca 
lat 90-tych) wyst�puje najcz��ciej wtedy, gdy wilgotno�� wzgl�dna powietrza wewn�trz pomieszcze� 
przekracza ju� 45% - optymalne granice wymaganego komfortu w mieszkaniach wynosz�  
35-45% i nie powinny by� przekraczane w okresie zimowym. 
 Wieloletnie obserwacje, wykonane pomiary i ekspertyzy pozwalaj� na stwierdzenie, �e przyczynami 
zawilgocenia mieszka� jest przede wszystkim nieumiej�tna ich eksploatacja powodowana nie�wiadomo�ci� 
mieszka�ców i wynikaj�ca z niej niewła�ciwa wentylacja mieszka�. W przypadku, gdy budynek jest 
wykonany poprawnie i wentylacja jest sprawna o mikroklimacie mieszkania decyduje sam u�ytkownik. 
 
�RÓDŁA  WILGOCI  I SPOSOBY MINIMALIZACJI  ILO	CI PARY  WODNEJ W MIESZKANIACH 

 Jednym z wielu zanieczyszcze� powietrza w mieszkaniach, wymagaj�cych odpowiedniej ilo�ci 
powietrza do ich odprowadzenia, jest woda w postaci pary wodnej, której 
ródłem s�: 

• mieszka�cy (oddychanie), 
• gaz spalany w kuchenkach gazowych, 
• gotowanie posiłków, mycie naczy�, k�piele, 
• suszenie bielizny w mieszkaniu, 
• kwiaty. 

Aby zminimalizowa� ilo�� wydzielanej pary wodnej nale�y: gotowa� pod przykryciem, racjonalnie 
korzysta� z palników kuchenek gazowych, suszy� bielizn� na zewn�trz mieszkania, prawidłowo 
zamontowa� pochłaniacz nad kuchenk� gazow� . 

Warunkiem uzyskania optymalnego mikroklimatu w mieszkaniu jest doprowadzenie do mieszkania 
powietrza zewn�trznego  w ilo�ci  niezb�dnej na odprowadzenie pochłoni�tej wilgoci do atmosfery poprzez 
kratki wentylacyjne w kuchni i łazience, czyli do utrzymania prawidłowej pracy wentylacji grawitacyjnej. 
 
JAK KONTROLOWA� WILGOTNO	� WZGL�DN� POWIETRZA W MIESZKANIU   

Ocena wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza w mieszkaniu mo�e by� dokonana poprzez: bezpo�redni 
pomiar za pomoc� higrometrów, indywidualn� ocen� wilgotno�ci powietrza jako stopie� duszno�ci lub 
parno�ci, obserwacje okien (zaroszenie �wiadczy o nadmiernej wilgotno�ci). 

Obecnie produkowana stolarka pozwala na ustawienie skrzydła okiennego w pozycji 
„mikrowentylacja” pozwalaj�cej na stały dopływ powietrza do mieszkania. Nie jest to jednak rozwi�zanie 
optymalne, poniewa� powoduje zbyt du�e wychładzanie mieszka� i w konsekwencji jest bardzo rzadko 
wykorzystywane przez u�ytkowników mieszka�. 

 
JAK ZAPOBIEGA� ZAWILGOCENIU I PLE	NI W MIESZKANIU  

a) Obserwujemy mieszkanie, szczególnie zim�, kiedy spontanicznie je hermetyzujemy, aby ograniczy� 
straty ciepła i utrzyma� odpowiedni� temperatur�. Zwłaszcza gdy w mieszkaniu s� małe dzieci lub 
ludzie starsi, zamykamy szczelnie okna, zasłaniamy kratki wentylacyjne, nie wietrzymy mieszkania. W 
takich przypadkach bardzo cz�stym objawem jest pojawienie si� ple�ni w naro�ach mieszkania. Nie 
nale�y zapomina�, �e nawet zim� do mieszka� musi by� doprowadzane powietrze i to w sposób ci�gły. 

b) Rozmieszczaj�c meble w pokojach,  unikajmy lokalizacji du�ych  powierzchniowo mebli na 
zewn�trznych szczytowych �cianach poniewa� tworz� martwe przestrzenie, w których nie ma wymiany 
powietrza. 

c) Unikajmy suszenia bielizny w mieszkaniu. 
d) Nie doprowadzajmy do zbytniego obni�ania temperatury pomieszcze� (nadmierna oszcz�dno��, 

dłu�sza nieobecno��), gdy� powoduje to zwi�kszenie kondensacji pary wodnej. 
 
DLACZEGO NALEY WENTYLOWA� POMIESZCZENIA ? 

 Powietrze wypełniaj�ce wn�trze pomieszcze� mieszkalnych ulega zu�yciu w wyniku oddziaływania 
ró�nych czynników zwi�zanych z funkcj� i wyposa�eniem. Jest ono zawilgocone (oddychanie 
mieszka�ców, spalanie gazu), zawiera mniej tlenu, zawiera szkodliwe i truj�ce zwi�zki pochodz�ce z 
parowania powierzchni tworzyw sztucznych (wykładziny, dywany, firanki, tapety, panele), powierzchni 
lakierowanych (podłogi, meble), parowanie klejów wi���cych płyty wiórowe mebli i ró�nego rodzaju paneli. 



 
Powietrze zu�yte staje si� szkodliwe, mo�e zawiera� izotopy promieniotwórcze np. radon (gaz pochodz�cy 
z materiałów budowlanych). 
 Nadmierna ilo�� wilgoci przyczynia si� do rozwoju trudnych do usuni�cia grzybów, które z kolei 
wytwarzaj� substancje szkodliwe dla zdrowia. Wykraplanie si� wody, prowadzi do zamakania elementów 
konstrukcyjnych budynku, niszczenia jego wyposa�enia i struktury. Spalanie gazu w powietrzu o małej 
zawarto�ci tlenu, zawsze prowadzi do wytwarzania silnie truj�cego tlenku w�gla. Dlatego te� zu�yte 
powietrze powinno by� wymieniane na �wie�e dzi�ki działaniu wentylacji. 
 Gwałtowny wzrost kosztów ogrzewania zrodził nowy sposób konstruowania i budowy domów. 
Pojawiły si� domy „szczelne”, tzn. takie, których �ciany i okna przewodziły minimalne ilo�ci ciepła i nie 
przepuszczały prawie w ogóle powietrza. Szybko okazało si� jednak, �e „�ycie z workiem foliowym na 
głowie” jest niemo�liwe. Prowadzone od wielu lat badania (Belgia, Wielka Brytania, USA) wykazały istotny 
zwi�zek pomi�dzy zł� jako�ci� powietrza a licznymi chorobami, w tym wieloma odmianami gro�nych alergii. 
Powa�nym problem jest brak �wiadomo�ci w społecze�stwie. Wła�ciciele, z powodu braku informacji na 
temat mikroklimatu w mieszkaniach popełniaj� wiele bł�dów podczas ich eksploatacji, sprzedawcy okien 
nie polecaj� nowych rozwi�za� technicznych w oknach (np. nawiewniki) a producenci okien nie 
wprowadzaj� nowoczesnych rozwi�za�. 
 Pami�tajmy i� w Polsce obowi�zuje norma Pr  PN-B- 03430/Az3 z lutego 2000 r, która w 
punkcie 2.1.5 nakłada obowi�zek stosowania nawiewników w nowych oknach. To od NAS ZALE�Y, 
czy przy zakupie nowych okien sprzedawca zaoferuje nam nawiewniki. 
 W Białymstoku mo�na zamówi� okna z nawiewnikami m.in. w firmach : „ROM” Romuald 
Kraszewski, ul. Bema 20 tel.085 7428365; „VITRON” S.C. ul. 	w. Rocha 13/15 lok. 104 tel. 085 7445698, 
7460153. List� innych producentów i sprzedawców mo�na uzyska� na stronie internetowej – 
www.bialystokonline.pl (lista zawiera 87 firm handlowych i produkcyjnych z bran�y okiennej).    
 
JAK  SKUTECZNIE  WENTYLOWA�  MIESZKANIE 

U�ytkownik powinien zdawa� sobie spraw� z tego, �e nie wentylowane mieszkanie zawsze nara�one 
jest na zawilgocenie. Ka�de pomieszczenie musi mie� zapewnion� ci�gł� wymian� powietrza, konieczne 
jest wi�c doprowadzenie do niego takiej ilo�ci powietrza, które wystarczy na odprowadzenie 
niepo��danych, szkodliwych i uci��liwych zanieczyszcze� oraz zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu. 
U�ytkownik mieszkania powinien wiec umie� dokona� oceny aktualnego zapotrzebowania powietrza oraz 
regulowa� jego doprowadzenie. Stosowana powszechnie wentylacja grawitacyjna jest w zupełno�ci 
wystarczaj�ca przy umiej�tnej eksploatacji mieszkania. 
 
CO SPRAWIA, E WENTYLACJA DZIAŁA ? 

 Wentylacja polega na usuwaniu z pomieszcze� zu�ytego powietrza i wprowadzeniu w jego miejsce 
�wie�ego. Aby wymiana ta mogła mie� miejsce, potrzebne s� do tego siły nap�dowe. W wentylacji 
naturalnej (zwanej te� grawitacyjn�) siły te pochodz� od ró�nicy g�sto�ci powietrza zimnego (�wie�ego na 
zewn�trz pomieszcze�) i ciepłego (wewn�trz pomieszcze�). Powietrze ciepłe opuszcza pomieszczenie 
kanałami wentylacyjnymi w miar� jak zimne napływa nieszczelno�ciami, lub nowoczesnymi urz�dzeniami 
nawiewnymi. 
 W Polsce w budownictwie mieszkaniowym rozpowszechniona jest wentylacja naturalna 
(grawitacyjna) jako najprostsza i najta�sza inwestycyjnie. 
 
CO TO JEST TERMORENOWACJA BUDYNKU I JAK WPŁYWA NA WENTYLACJ� BUDYNKU ? 

 Z poj�ciem „termorenowacja” kojarzy si� najcz��ciej docieplenie budynku. Jednak tym poj�ciem 
okre�la si� te� wymian� stolarki i unowocze�nienie instalacji centralnego ogrzewania.  
 Termorenowacja budynku jako „produkt uboczny” powoduje znaczny wzrost szczelno�ci budynku, 
uniemo�liwiaj�cy infiltracj� �wie�ego powietrza z zewn�trz oraz uniemo�liwia odprowadzenie wytworzonej 
w budynku pary wodnej na zewn�trz. Z reguły stanowi ona te� pocz�tek problemów z wentylacj� budynku 
jako, �e zostaje zachwiany bilans przepływu powietrza przez budynek. �wie�e powietrze potrzebne jest nie 
tylko do poprawnej wentylacji, ale tak�e do spalania gazu w urz�dzeniach kuchennych. 

Celem nadrz�dnym jest znalezienie kompromisu miedzy oszcz�dno�ciami wynikaj�cymi z 
termorenowacji budynku i ograniczeniem zu�ycia energii do ogrzewania a poprawn� wentylacj�, a co za 
tym idzie komfortem i zdrowiem mieszka�ców. 
 
CO ZROBI�, ABY POPRAWI� WENTYLACJ� W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH? 

 W wi�kszo�ci krajów w Europie wprowadzono obowi�zek stosowania nawiewników w oknach. W 
ofercie firm produkuj�cych te urz�dzenia wyst�puj�  trzy typy (w zale�no�ci od sposobu ich działania): 
nawiewniki sterowane ró�nic� ci�nie�, sterowane ró�nic� wilgotno�ci wzgl�dnej oraz sterowane ró�nic� 
temperatur nawiewanego i wywiewanego powietrza. Na rynku w Polsce s� dost�pne nawiewniki trzech firm 
AERECO, VENTAIR i FLOP SYSTEM. Pami�tajmy, �e  powy�sze urz�dzenia mo�na instalowa� te� w 
oknach ju� zamontowanych. W Białymstoku takimi usługami zajmuje si� PROFIT – SERWIS, Kazimierz 



 
Borkowski, 15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki 23/11, tel.085653-54-61, kom. 0607036200, oraz MB 
PLASTIK, Tomasz Ma�czuk, Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 10, tel. 085 869-14-07, kom. 0509942200.  
   
PODSUMOWANIE 

Przyczyn� zawilgocenia mieszkania jest przede wszystkim brak wentylacji. W mieszkaniach 
prawidłowo wentylowanych nie mo�e wyst�pi� zawilgocenie. Je�eli u�ytkownik mieszkania zauwa�y ros� 
(skroplon� par� wodn�) na oknach w pokojach, oznacza to brak odpowiedniej wentylacji. W mieszkaniach, 
w których �ciany s� pokrywane tapetami, malowane farbami emulsyjnymi, a wi�c nie s� przepuszczalne dla 
pary wodnej i jej nie wchłaniaj� (jak to wyst�puje w przypadku malowania farbami wapiennymi), przy 
intensywniejszym wydzielaniu si� pary wodnej i obni�onych temperaturach w pomieszczeniu wyst�puje 
kondensacja pary wodnej, co skutkuje pojawieniem si� ple�ni. Zjawisko to w intensywniejszej formie 
wyst�puje w mieszkaniach, w których (na skutek oszcz�dzania ciepła) obni�ane s� temperatury powietrza, 
a jednocze�nie zachodzi szybkie wydzielanie pary wodnej (pranie, suszenie itp.). 
 SBM „Wielkoblokowa’’ przypomina, �e zgodnie z „Regulaminem Porz�dku Domowego” § 6 pkt. 
1 lokator ma obowi�zek dba� o nale�yt� eksploatacj� zajmowanego mieszkania.  
 Pracownicy Sekcji Techniczno – Eksploatacyjnej SBM „Wielkoblokowa’’ pomog� wyja�ni� wszelkie 
w�tpliwo�ci zwi�zane z tymi problemami w Pa�stwa lokalach – kontakt tel. pod numerem 085 675-27-39.  
 
 

Specjalista ds. budowlanych 
mgr in�. Wojciech Gorzelski 

 
 
 
 
 


