
LOKATORZE WIETRZ POMIESZCZENIA! 
 
Czy wiesz Ŝe: 
 

Częste wietrzenie mieszkania: 
 

1. oczyszcza powietrze z nagromadzonych drobnoustrojów, 
2. słuŜy odpowiedniemu nawilŜeniu powietrza (zbyt mała wilgotność powietrza sprzyja 

wysuszeniu śluzówek i wniknięciu drobnoustrojów do dróg oddechowych), duŜa 
wilgotność powietrza w bardzo szczelnym pomieszczeniu stanowi doskonałą poŜywkę 
dla szkodliwych mikroorganizmów, 

3. przyczynia się do zminimalizowania ryzyka powstawania szkodliwych dla 
naszego zdrowia pleśni oraz grzybów na ścianach 

 
 
Jak wietrzyć? 
 

Najlepszym sposobem na doprowadzenie powietrza do pomieszczenia jest: 
a) codzienne otwieranie okien, jeśli nie pozwalają na to warunki atmosferyczne wówczas 

moŜna rozszczelnić okno tj. przekręcić klamkę o 45’ w górę do pozycji pionowej 
i pociągnąć górną krawędź skrzydła do siebie, 

b) posiadanie w oknach  wmontowanych nawiewników, które ułatwiają stały dopływ 
powietrza, jednakŜe naleŜy pamiętać takŜe o wietrzeniu pomieszczeń, 

c) posiadanie sprawnej wentylacji 
 
Pamiętaj!  Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest niezbędna w kaŜdym mieszkaniu, 

szczególnie gdy mamy zamontowaną stolarkę PCV, która charakteryzuje się duŜą 
szczelnością. 

 
Zobacz skutki nie wietrzonych pomieszczeń: 
 

   
 

   
 

 
 



Co na to przepisy? 
 

Kwestie związane z wentylacją pomieszczeń reguluje Polska Norma PN-83/B-03430/Az3 
„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej” 
wydana przez POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 

 
„Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem 
zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób: 
 
a) Przez nawiewniki w przypadku zastosowania okien charakteryzujących się 
współczynnikiem infiltracji „a” mniejszym niŜ 0,3m3 (m*h*daPa2/3) przez nawiewniki 
powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: 
- w górnej części okna (w ościeŜnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną 
krawędzią szyby zespolonej) lub 
- w otworze okiennym (miedzy nadproŜem a górną krawędzią ościeŜnicy, w obudowie rolety 
zewnętrznej) albo 
- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. 
 
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej. 
 
Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni 
z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zuŜytego z kuchni, łazienki, oddzielnego 
ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba) (…) 
W mieszkaniach wyposaŜonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe 
podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, moŜe być stosowana tylko 
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa. 
 
W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie 
powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyŜszym niŜ 0,5, 
lecz nie większym niŜ 1,0 m3/(m*h*daPa2/3), pod warunkiem Ŝe okna wyposaŜone są   
w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.” 
 


