
Przedmowa

Dom w naszej świadomości to zaciszna przystań zapewniająca nam komfort ży-
cia. Na ten komfort składa się wiele czynników. Dom na ochronić nas przed warunkami ze-
wnętrznymi a więc zimnem, upałem, wiatrem, deszczem i hałasem. W domu, do komforto-
wego mieszkania potrzebujemy czystego powietrza, wody, światła najlepiej słonecznego, 
stabilnych warunków temperatury i wilgotności powietrza, odpowiedniego zabezpieczenia 
przed szkodliwymi oddziaływaniami chemicznymi i promieniowaniem.

Dom musi posiadać odpowiednią funkcjonalność aby spełniła nasze wymagania. 
Innego domu potrzebuje artysta lub rzeźbiarz a innego miłośnik książek. Inne są wymagania 
młodej rodziny a inne pary będącej na emeryturze.

Jednak każdy dom, który budujemy dla siebie musi spełniać nasze oczekiwania. 
Dom ma być naszą osłoną i wygodnym miejscem do życia na które składa się praca, wypo-
czynek, realizacja różnych hobby, jedzenie i spanie. Przy projektowaniu i budowie trzeba 
przestrzegać  następujących zasad:

• Stosowane do budowy materiały nieszkodliwe dla naszego zdrowia, i nie wywołujących 
alergii.

• Dom należy dobrze zaizolować cieplnie aby koszty ogrzewania zminimalizować.
• Woda dostarczona do domu powinna być odpowiednio uzdatniona.
• Powietrze w domu musi być czyste i w odpowiedniej ilości co zapewnia wentylacja me-

chaniczna.
• Kanały wentylacji grawitacyjnej i kominy należy wyposażyć w nasadki aby nie dopuścić 

do niekontrolowanego napływu powietrza lub zanieczyszczeń.
• Należy do budowy zastosować ciężkie naturalne materiały budowlane na ściany, stropy 

i posadzki zapewnia stabilność temperatury dzięki dużej ich akumulacyjności oraz tłu-
mienie hałasów.

• Zastosować ekologiczne źródła ciepła jakimi są pompy ciepła zauważalnie zmniejszają-
ce koszty eksploatacyjne oraz zmniejszające zanieczyszczenia środowiska.

• Główna elewację dobrze jest usytuować na południe, bo wtedy jest szansa pozyskać 
energię słoneczną przez przeszklone elementy elewacji domu.

• Dom dobrze jest otoczyć drzewami liściastymi, które latem dają cień a zimą umożliwia-
ją dostęp promieniowania słonecznego.

• Zastosowanie klimatyzatorów  poprawia znakomicie warunki do mieszkania w gorącym 
okresie lata stosunkowo niskim kosztem a wybór klimatyzatora z pompą ciepła pozwala 
tanio ogrzewać dom w okresie przejściowym.

• Rozkład pomieszczeń, wielkość korytarzy, schodów należy tak przewidzieć aby nawet 
gdy spotka nas nieszczęście, była możliwa jazda wózkiem.

Przeciwieństwem do zdrowego domu jest dom wywołujący choroby mieszkańców.
Przykładem jest alergia, którą wywołują zastosowane materiały budowlane. Ponadto zwięk-
szenie możliwości technicznych uszczelniania budynków i nowych materiałów doprowadzi-
ły do powstania nowej w skrajnych przypadkach tragicznej sytuacji dla zdrowia ludzi miesz-



kających w szczelnych budynkach. Sytuacje te zdarzają się tak często, że Światowa Organi-
zacja Zdrowia wprowadziła pojęcie nazwane„ Syndrom Chorego Budynku”. Nazwą tą okre-
ślono warunki w domu wywołane istnieniem szkodliwych substancji i wzrostu stężeń ga-
zów. Przyczyny te to wynik stosowania niewłaściwych materiałów lub rozwiązań, takich jak:

• Stosowanie materiałów zawierających szkodliwe substancje np. stosowany bardzo czę-
sto do produkcji pustaków żużel zawierający substancje o podwyższonej promienio-
twórczości.

• Stosowanie syntetycznych tynków i farb wydzielających szkodliwe substancje lub od-
działujące na powstanie chorób o alergicznym podłożu.

• Stosowanie wykładzin i dywanów emitujących lotne zanieczyszczenia, np. czterofeny-
lowęglowodór oraz sprzyjające rozwojowi roztoczy.

• Zakupy mebli w których zawarte są w klejach i lakierach różne rozpuszczalniki, formal-
dehyd.

• Okna szczelne i rzadko otwierane co powoduje zwiększenie zawilgocenia wnętrz i przy-
czynia się do rozwoju grzybów.

• Brak wentylacji powoduje, że powietrze w pomieszczeniach jest zanieczyszczone che-
micznie i biologicznie i że maleje stężenie tlenu a rośnie dwutlenku węgla.

• Posiadane w domach telewizory i komputery, drukarki i faksy elektryzują powietrze  
i przyczyniają się do powstawania ozonu co nie jest obojętne dla ludzi.

Przyjęto, że zjawisko „syndromu chorego budynku” występuje gdy 20% użytkowników po-
mieszczenia zgłasza objawy chorobowe, które zanikają po opuszczeniu danego pomieszcze-
nia. Te objawy chorobowe to: senność, nudność, zawroty i bóle  głowy, zaburzenia pamięci, 
drażliwość, podrażnienie błon śluzowych nosa, gardła i krtani oraz oczu, szybkie zmęczenie, 
duszności, objawy zbliżone do astmy, częste przeziębienia, ucisk w klatce piersiowej, zaczer-
wienienie skóry. Oczywiście każda z osób będących w tym samym pomieszczeniu różnie, 
w sposób indywidualny reaguje na „syndrom chorego budynku”. Znany jest przypadek, że 
osoba mieszkająca w normalnym domu przez brak wentylacji doprowadziła mieszkanie do 
stanu krytycznego. Mieszkanka – kobieta lat około 60 skarżyła się na zatruwanie, w co tak 
bardzo uwierzyła, że było konieczne leczenie psychiatryczne.
Autorzy książki ZDROWY DOM przedstawiają problemy i rozwiązania zapewniające po ich 
zastosowaniu komfortowe warunki mieszkania w Waszym ZDROWYM DOMU. Posiadanie 
świadomości problemów zapobiega powstaniu szkodliwych warunków „chorego budynku”.

Jako Wydawca i współautor serdecznie dziękuję Autorom za zaangażowanie w po-
wstanie książki. Dziękuję również Panu Piotrowi Perkowskiemu za ciekawe ilustracje.

Mam nadzieję, że czytelnicy podzielą moją opinię, że książka jest ciekawa i pozwa-
la każdemu poznać problemy związane z utworzeniem zdrowej przestrzeni do naszego ży-
cia i w pełni przyczynia się do zaspokojenia  naszych  potrzeb komfortowego ZDROWE-
GO DOMU.
       dr inż. Bolesław Gaziński 
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kowanej automatyki i sprężarek dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Zagadnieniami zastosowań i działania pomp ciepła zajmuje się od 2009 r. Na ten te-

mat wykonał pracę inżynierską a następnie zbudował stanowisko badawcze i prowadził  ba-
dania efektywności zastosowania pompy ciepła w domu jednorodzinnym.

Od ukończeniu studiów jest odpowiedzialny za rozwój i działanie Zakładu Chłod-
nictwa i Klimatyzacji Pojazdów, zajmuje się projektowaniem oraz ekspertyzami  w zakre-
sie instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Jest auto-
rem kilku publikacji związanych z pompami ciepła. E-mail: marek.gazinski@systherm.pl

Mgr Kamil Kowalski, ur. w 1983 r. absolwent wydziału 
Architektury Wnętrz na Warszawskiej ASP. Architekt wnętrz, pro-
jektant dostępności, grafik.

Laureat m. in. Nagrody Ministra Infrastruktury oraz Meda-
lu Stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Autor publikacji, poradników oraz artykułów na temat planowania 
dostępności, między innymi:

• Planowanie Dostępności. Prawo w praktyce (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji);
• Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka (PFRON);
• Projektowanie bez barier. Wytyczne (Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji).

Współzałożyciel Biura Planowania Dostępności, firmy kompleksowo zajmującej się tworze-
niem obiektów dostępnych dla wszystkich, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Pod 
szyldem Biura Planowania Dostępności wykonał audyty dostępności niemal pół tysiąca obiek-
tów w całej Polsce, a w 2012 r. uczestniczył w przeprowadzonym przez Biuro Kultury m.st. 
Warszawy programie Kultura bez Barier.

Współpracuje z fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością – Fundacją 
Integracja, Fundacją Kultury bez Barier, Polską Fundacją Osób Słabosłyszących oraz Funda-
cją Polska bez Barier.



Od 2011 roku jest jednym z ekspertów zatrudnianym przez Narodowe Centrum Kultury przy 
ocenie wniosków w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Do-
mów Kultury. E-mail: k_kowalski@bepede.pl

Mgr inż. Ewelina Satory ukończyła studia w 2007 r. na Politechni-
ce Poznańskiej na kierunku inżynieria środowiska o specjalizacji klimaty-
zacja i chłodnictwo, broniąc pracę pt. „Struktura układu i algorytm stero-
wania dla przechowalni owoców”. W 2010 r. ukończyła studium podyplo-
mowe „Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetycz-
na budynków” również na Politechnice Poznańskiej.

Od 2007 r. pracuje w dziale klimatyzacji firmy Systherm Chłod-
nictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., gdzie zajmuje się projektowaniem insta-
lacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz prowadzi serwis gwarancyj-

ny i pogwarancyjny urządzeń klimatyzacyjnych. Uczestniczyła w takich projektach jak: instalacja 
wentylacyjna i klimatyzacyjna w pawilonie nr 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich, instala-
cja klimatyzacyjna w budynku Nadleśnictwa Myślibórz i Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, instalacja 
wentylacji dla lokali sieci Sunset Suits w centrach handlowych, instalacja klimatyzacyjna w Ratu-
szu UMiG Swarzędz, instalacja klimatyzacyjna w budynku administracyjnym WAM w Bydgosz-
czy oraz ekspertyzie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i wody lodowej w Muzeum Czarto-
ryskich w Krakowie.

Jest autorką oraz współautorką artykułów o tematyce klimatyzacyjnej i wentylacyjnej 
w czasopismach branżowych takich jak „Chłodnictwo”, „Rynek Instalacyjny”, „Polski Instalator”, 
„Chłodnictwo i Klimatyzacja”. Od 2009 r. publikuje również artykuły w branżowych portalach inter-
netowych. E-mail: ewelina.satory@systherm.pl


