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Streszczenie. Nowo stawiane budynki charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem ciepło, niż budynki starsze, zwykle 

jednak mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak wskaźniki energochłonności budynku np. zero-

energetycznego (ang. Zero-energy building) lub pasywnego, czy przyjazności dla środowiska np. zielonego budynku (ang. 

Green building) nie przekładają się na jakość środowiska wewnętrznego w takim budynku. Zasadniczo celem stawiania 

budynków jest ich przeznaczenie: prawie każdy budynek jest przestrzenią, w której będą przebywać lub mieszkać konkretni 

ludzie. Dopiero potem można mówić o ograniczeniu jego wpływu na środowisko naturalne. Budynek jest dla ludzi, a nie dla 

środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, w takich budynkach, powinno być stworzenie tam 

optymalnych warunków dla ludzi np. zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. 

Egzystencja człowieka zawsze będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i chodzi o to, aby ograniczyć część 

takiego, negatywnego wpływu. Stawianie, jako celu, ograniczenia takiego oddziaływania może bowiem prowadzić do 

ograniczenia wolności obywatelskich, zdrowia i podstawowych praw człowieka. Artykuł wskazuje możliwe i już 

występujące zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w takich w energooszczędnych budynkach.  

 

1. WPROWADZENIE 

Wiele starszych budynków podlega procesom termomodernizacyjnym. Nowo budowane budynki 

charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło. Naturalną konsekwencją realizacji takich 

działań jest przesył mniejszych ilości ciepła sieciami ciepłowniczymi. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w 

miastach nie zawsze zainteresowane są rozbudową sieci ciepłowniczych, aby zasilać niektórych nowych 

odbiorców ciepła, w szczególności nowo budowanych budynków, które charakteryzują się mniejszym 

zapotrzebowaniem na ciepło. W takich przypadkach koszty inwestycyjne są zbyt wielkie w stosunku do 

spodziewanych przychodów ze sprzedaży ciepła, a potencjalni odbiorcy ciepła zwykle nie chcą 

partycypować w kosztach budowy sieci ciepłowniczej. 

 

Mniejsze przychody ze sprzedaży i mniejsza ilość dostarczanego ciepła przekłada się na wzrost 

jednostkowej ceny ciepła i jego dystrybucji, co motywuje odbiorców do podejmowania kolejnych 

działań w zakresie ograniczania zapotrzebowania na ciepło i w ten sposób ograniczania kosztów 

ogrzewania pomieszczeń. 

 

Podstawowymi motorami działań do budowania budynków energooszczędnych są: 

 wymagania zapisane w określonych aktach prawnych, 

 dążenie do ograniczenia kosztów eksploatacyjnych. 

 

Podstawowym celem budowania domów mieszkalnych, biur i wielu budynków przemysłowych jest 

przebywanie tam ludzi. Zatem nowo stawiane budynki powinny gwarantować lepsze, niż wcześniej, 



środowisko, większy komfort cieplny, czystsze powietrze, dostęp do świeżego powietrza, przy 

zapewnieniu mniejszego zapotrzebowania na energię. 

 

Odnoszenie wskaźnika energochłonności nowych budynków, porównywanie energochłonności 

budynków z krajów rozwiniętych do energochłonności nowo budowanych budynków polskich w 

zasadzie mówi jedynie tyle, ile średnio energii zużywa się w danym budynku w odniesieniu do danej 

jednostki powierzchni lub objętości. Taki wskaźnik w żaden sposób nie świadczy o jakości takich 

budynków rozumianej jako stworzenie odpowiedniego środowiska dla potrzeb przebywających tam 

ludzi. 

 

Nierzadko w pogoni za wskaźnikami energochłonności podstawowy cel stawiania budynków zostaje 

zachwiany. Okazuje się, że nowo stawiane budynki nie tylko nie zapewniają lepszych warunków 

środowiskowych dla przebywania ludzi niż budynki starsze. Nowo budowane budynki narażają 

przebywających tam ludzi na ekspozycję wielu szkodliwych związków i substancji. 

 

2. ZIELONY BUDYNEK – EKOLOGIA DLA KOGO, CZEGO? 

Zielony budynek (ang. Green building) to taki, który jest przyjazny dla środowiska naturalnego w 

całym cyklu życia danego budynku: od zaprojektowania i umiejscowienia, przez budowę, eksploatację, 

konserwację, remonty, aż do końcowej rozbiórki. Zakłada się, że takie budynki wykorzystują stale 

rozwijane nowe technologie, uzupełniają obecne praktyki w tworzeniu budynku bardziej przyjaznego 

dla środowiska naturalnego. Głównym celem jest całkowitego wpływu środowiska, przez budynki 

ekologiczne, na zdrowie ludzi i środowisko naturalne poprzez: 

 efektywne wykorzystanie energii, wody i innych zasobów, 

 ochronę zdrowia mieszkańców i poprawę wydajności pracowników, 

 zmniejszenie ilości odpadów, zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego. 

 

Nierzadko również mówi się o wykorzystaniu do budowy naturalnych materiałów, które dostępne są 

lokalnie, na miejscu. Czasami podkreśla się filozofię takiego projektowania budynku, aby był on w 

harmonii z naturalnymi cechami i zasobami środowiskowymi otaczających miejsce jego lokalizacji. 

Zakłada się mniejsze zużycie wody oraz możliwość ponownego wykorzystywania wody po jej 

lokalnym oczyszczeniu. Zakłada się minimalizowanie ilości ścieków poprzez używanie ubikacji 

zużywającej małe ilości wody oraz pryszniców zamiast wanien. 

 

Zatem koncepcja zielonego budynku to zmniejszenie oddziaływania takiego budynku na środowisko 

naturalne. Dodatkowo często zakłada się, że budynek będzie wytwarzał energię, uzyskaną z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, aby pokryć całość lub część zapotrzebowania na energię 

elektryczną i ciepło w budynku. W tym celu określa się następujące zasady: 

 najbardziej ekologiczny budynek jest to taki, który nie został zbudowany, 

 każdy budynek powinien być tak mały, jak to tylko możliwe, 



 budynki muszą być energooszczędne tak, jak to tylko możliwe = przyjazne dla środowiska. Szacuje 

się, że istniejące budynki są odpowiedzialne za ponad 40% całkowitej światowej konsumpcji energii 

pierwotnej i 24% światowej emisji dwutlenku węgla. 

 

W prezentowanych założeniach priorytetem staje się ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, 

nierzadko kosztem narażania na utratę zdrowia fizycznego lub psychicznego konkretnych 

mieszkańców. Okazuje się zatem, że niektóre zero-energetyczne budynki oraz „zielone” budynki to 

niekoniecznie korzyść dla człowieka w nich przebywającego. 

 

3. SYNDROM CHOREGO BUDYNKU SBS 

 

W przypadku budynków komercyjnych używa się określenia syndrom chorego budynku SBS (ang. sick 

building syndrome). Syndrom SBS można zdefiniować jako choroby i objawy pojawiające się u ludzi w 

następstwie przebywania w nadmiernie zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym w budynku. Inna 

definicja brzmi, że SBS to sytuacje, w których u mieszkańców budynku występują ostre zaburzenia 

zdrowotne lub dyskomfort, które wydają się być powiązane z czasem spędzonym w budynku, ale często 

nie ma możliwości identyfikacji specyficznych znanych chorób lub przyczyn. Powiązane są one ze złej 

jakości powietrzem w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Środowisko, w którym muszą 

przebywać ludzie jest dalekie od komfortu. 

 

Syndrom chorego budynku składa się z różnych niespecyficznych objawów, które występują u 

mieszkańców budynku. To uczucie złego stanu zdrowia zwiększa absencje chorobowe i powoduje 

spadek produktywności pracowników. 

 

Przyczynami występowania tych dolegliwości jest jakość środowiska wewnętrznego, zazwyczaj zbyt 

mała ilość dostarczanego świeżego powietrza lub jego zła jakość. Wynika ona z ograniczania strumienia 

powietrza wentylacyjnego oraz niewłaściwej eksploatacji przewodów wentylacyjnych. Występowanie 

objawów chorobowych może występować u pracowników z jednego pomieszczenia, pewnej strefy lub z 

całego budynku [8]. 

 

Problemem mogą być tutaj: 

• niewłaściwie zaprojektowany lub eksploatowany system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji 

HVAC (ang. heating, ventilation, and air conditioning system); 

• niewłaściwa wentylacja ozonu (efekt uboczny pracy niektórych sprzętów biurowych); 

• lotne zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, pleśnie, pyłki, roztocza); 

• chemikalia przemysłowe, ale również np. dym tytoniowy, zwłaszcza w pubach, barach. 

 

Częściowo za syndrom chorego budynku odpowiadają osoby realizujące strategie zarządzania 

zapotrzebowaniem na ciepło, którego jednym z celów działań jest ograniczanie wentylacji pomieszczeń, 

ponieważ świeże powietrze dostarczane do pomieszczeń trzeba ogrzać (zapotrzebowanie na ciepło 



sieciowe) lub ochłodzić (zapotrzebowanie na chłód). Jeżeli dostarczana byłaby większa ilość świeżego 

powietrza, to pojawiłaby się potrzeba ogrzewania lub chłodzenia większej ilości tego powietrza, co 

oznacza wyższe koszty eksploatacji budynku, a to przekłada się na wyższe koszty funkcjonowania 

przedsiębiorstwa na rynku. 

 

Najkrócej można odpowiedzieć, że za syndrom chorego budynku odpowiada tendencja do obniżania 

kosztów = oszczędzanie, a także „racjonalne” i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej. 

Oszczędzanie na wentylacji, ogrzewaniu, klimatyzacji, wyposażeniu wnętrz, farbach i materiałach do 

wykańczania pomieszczeń może przekładać się na zwiększenie stężenia zanieczyszczeń występujących 

w budynku. 

 

Oczywiście obecnie trudno jest nabyć materiały wykończeniowe lub meble, co do których wiadomo, że 

są toksyczne. Jednak brak stwierdzenia toksyczności stosowanych farb i mebli nie oznacza, że 

długotrwale nie będą one powodować szkodliwego wpływu na organizm człowieka.  

 

Wielu badaczy i ekologów uważa, że w badaniach wpływu środowiska na zdrowie najlepszym 

wskaźnikiem jest ilościowy opis zależności między jakością środowiska a efektem zdrowotnym. Takie 

podejście oczywiście ma bardzo wiele zalet, jednak pomija najistotniejszą kwestię: podstawowym 

parametrem opisującym narażenie środowiskowe nie jest stężenie zanieczyszczeń, ale pochłonięta 

dawka. Zatem o skutku zdrowotnym narażenia decyduje iloczyn stężenia i czasu narażenia/ekspozycji 

[10]. 

 

4. JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO IAQ 

 

Aby zapewnić komfort, dobre samopoczucie i produktywność użytkowników bardzo ważnym 

czynnikiem jest jakość środowiska wewnętrznego IEQ (ang. Indoor Environmental Quality). W jego 

skład wchodzą: jakość powietrza w pomieszczeniach IAQ (ang. indoor air quality), jakość termiczna 

(ang. thermal quality) i jakość oświetlenia (ang. lighting quality).  

 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie człowieka jest jakość powietrza 

wewnętrznego. Ponieważ jednak w pomieszczeniach zamkniętych powietrze jest układem złożonym, 

niejednorodnym, mogącym dynamicznie się zmieniać w krótkim okresie czasu, zatem ocena takiej 

jakości wcale nie jest łatwym zadaniem.  

 

Nowo stawiane budynki charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i 

ciepło, niż budynki starsze. W celu ograniczania kosztów przyszłego ogrzewania ich wprowadzono 

model bardzo szczelnej konstrukcji. Budynki zostały zaizolowane, co przełożyło się na redukcję 

kosztów eksploatacyjnych. Jednak skutkiem ubocznym i konsekwencją takiego działania stały się: 

wzrost wilgotności względnej powietrza wewnątrz budynku oraz koncentracja gazów, zwłaszcza 

dwutlenku węgla. Zwiększeniu również uległy stężenia różnego pochodzenia związków organicznych, 

np. wydzielanych przez meble, wykładziny czy przegrody konstrukcyjne [2]. 



Podjęto działania, które miały na celu przywrócenie pożądanych parametrów powietrza wewnętrznemu 

Jednym z nich było wprowadzenie na dużą skalę systemów wentylacji wymuszonej, ponieważ 

dotychczas stosowana, grawitacyjna (nie wymuszona), oparta na różnicy w ciężarze ciepłego i zimnego 

powietrza, stała się niewystarczająca. Wentylacja wymuszona oraz klimatyzacja rzeczywiście 

przyczyniły się do zredukowania nadmiaru niekorzystnych składników aerozolu wewnętrznego, ale 

dodawały również coś od siebie. Głównym czynnikiem szkodliwym stały się źle dobrane lub zbyt 

rzadko czyszczone (albo wymieniane) filtry wentylacyjne/klimatyzacyjne, które są doskonałym 

siedliskiem dla życia grzybów głównie pleśniowych i stanowią kolejne źródło skażenia pomieszczeń. 

Dla tych mikrobów ciepło, wilgoć oraz ciągły dopływ substancji odżywczych, które dostarczają 

mieszkańcy stały się wręcz idealnymi warunkami. Obecnie niektóre rodzaje grzybów np. Aspergillus i 

Penicillium tak często występują w pomieszczeniach różnego typu, że zostały nazwane „grzybami 

domowymi” [2]. 

 

Duże znaczenie dla zapewnienia jakości powietrza w pomieszczeniu ma kontrola akumulacji wilgoci, 

która to wilgoć może prowadzić do tworzenia się pleśni oraz do obecności bakterii i wirusów, jak 

również roztoczy kurzu i innych organizmów, a także związków mikrobiologicznych. Wtargnięcie 

wody przez konstrukcje budynku lub skraplanie wody na zimnych powierzchniach we wnętrzach 

budynku może zwiększyć i utrzymać wzrost mikroorganizmów. 

 

5. LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE 

 

Lotne związki organiczne VOC (ang. Volatile Organic Compounds) – należą do grupy najistotniejszych 

zanieczyszczeń powietrza, ponieważ substancje te są odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio m.in. 

za smog fotochemiczny, tzw. efekt cieplarniany oraz zanik warstwy ozonowej w stratosferze [9]. Są to 

związki, które z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, ponieważ mają temperaturę wrzenia w 

przybliżeniu w zakresie od 50 do 250 °C przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym 101,3 kPa; są 

liczne, zróżnicowane i wszechobecne. Niektóre są niebezpieczne dla człowieka. Szkodliwe VOC 

zwykle nie są silnie toksycznie, ale długotrwała ekspozycja na ich działanie może spowodować 

negatywne skutki zdrowotne. Zazwyczaj charakteryzują się niskimi stężeniami, dlatego objawy 

zdrowotne rozwijają się wolno. Dodatkowo trudne jest badanie ich wpływu na zdrowie człowieka, który 

w tym samym czasie narażony jest na oddziaływanie wielu innych czynników. 

 

Istnieje wiele różnych definicji lotnych związków organicznych. Przykładowo wg Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE oraz regulującego ją w Polsce rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2007, nr 11, poz. 72), lotny związek organiczny oznacza 

jakikolwiek związek organiczny o początkowej temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250 st.C 

mierzonej w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa. 

 

Niektóre badania pokazują, że stężenie lotnych związków organicznych w powietrzu w 

pomieszczeniach jest 2 do 5 razy większe, niż na zewnątrz, a czasami dużo większa. Stężenie VOC w 

pomieszczeniach, w okresie zimowym jest trzy do czterech razy wyższe niż stężenie VOC w okresie 

letnim. Wynika to ze stosowania bardzo szczelnych okien oraz z rosnącej popularności nawilżaczy. 



6. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZABURZENIA ZDROWOTNE 

 

Oznaki i objawy syndromu chorego budynku mogą być następujące: ból głowy, zawroty głowy, 

nudności, podrażnienie oczu, nosa lub gardła, suchy kaszel, suchość lub swędzenie skóry, trudności w 

koncentracji, zmęczenie, wrażliwość na zapachy, chrypka głosu, alergie, przeziębienie, objawy 

grypopodobne, ucisk w klatce piersiowej, gorączka, dreszcze, zwiększenie częstości występowania 

ataków astmy i zmiany osobowości. Ogólna przyczyna tych objawów jest nieznana. Zmniejsza się 

wydajność pracy i zwiększa się absencja. Większość skarżących zgłasza ulgę zaraz po opuszczeniu 

budynku, choć niekiedy mogą występować przewlekłe skutki neurotoksyn [8]. 

 

Jako najbardziej znane spośród nich można wymienić: zatrucie tlenkiem węgla oraz astmę, a także tzw. 

chorobę legionistów (wywoływaną zakażeniem bakterią Legionella) oraz gorączkę „klimatyzacyjną” 

(ang. humidifier fever). Można również zaliczyć tam choroby nowotworowe, które rozwijają się jako 

następstwo narażenia na substancje rakotwórcze takie jak: dym tytoniowy, azbest, czy też radon i 

produkty jego rozpadu [10]. 

 

Syndrom chorego budynku charakteryzuje się zespołem niespecyficznych objawów oraz 

zróżnicowanymi, jak dotąd niezbyt dobrze poznanymi problemami zdrowotnymi. Objawy zdrowotne 

syndromu chorego budynku można podzielić następująco [10]: 

• objawy podstawowe: specyficzny zapach; 

• objawy ogólne (bóle i zawroty głowy, omdlenia, mdłości, nienaturalne zmęczenie, przygnębienie); 

• podrażnienie błon śluzowych (suchość lub podrażnienie oczu, nosa, gardła, utrudnione oddychanie); 

• objawy skórne (przesuszenie, zaczerwienienie, złuszczanie naskórka na twarzy, rękach, uszach). 

 

Ponieważ wielu ludzi spędza dużo czasu w pomieszczeniach, długotrwałe narażenie na VOC w 

środowisku w pomieszczeniach może przyczyniać się do syndromu chorego budynku. Niektóre badania 

pokazują, że długotrwałe narażenie na działanie lotnych związków organicznych mogą zwiększać 

zachorowalność na białaczkę i chłoniaka [3]. 

 

7. ETIOLOGIA 

 

Oto niektóre z czynników, które mogą być przede wszystkim odpowiedzialne za występowanie SBS 

[8]: 

 Zanieczyszczenia chemiczne: 

 Ze źródeł zewnętrznych: przedostają się do budynku wraz z powietrzem zewnętrznym, 

zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz takie, jak zanieczyszczenia z układu wydechowego 

pojazdów silnikowych, odpowietrzenia kanalizacji, odpowietrzenia kanałów wentylacyjnych 

łazienek, toalet i kuchni, dymy z sąsiednich kominów; mogą one dostać się do budynku przez 

niewłaściwie rozmieszczone czerpnie powietrza, okna i inne otwory. Produkty uboczne spalania 



mogą dostać się do budynku z pobliskiego garażu. Mogą również dostać się do pomieszczeń 

takie zanieczyszczenia takie jak radon, formaldehyd, azbest, pył i ołów z farby. Niektóre 

doświadczenia pokazały, że u niektórych ludzi nawet niewielkie stężenia takich substancji 

wywołują chroniczne dolegliwości. 

 Ze źródeł wewnętrznych: najczęściej zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach zawiera 

lotne związki organiczne. Są to związki emitowane przez materiały budowlane, wyposażenie, 

czy urządzenia biurowe. Głównymi źródłami VOC są kleje, tapicerka, wykładzina, 

kserokopiarki i drukarki laserowe, wyroby z drewna, środki ochrony roślin, środki czyszczące 

itp. Dodatkowo dochodzą do tego dym tytoniowy, pyły, produkty uboczne spalania z pieca, 

kominka itp. Syntetyczne substancje zapachowe w produktach higieny osobistej lub służących 

do czyszczenia i konserwacji produktów przyczyniają się również do zanieczyszczenia 

powietrza. 

 Zanieczyszczenia biologiczne. Zanieczyszczenia biologiczne obejmują pyłki roślin, bakterie, 

wirusy, grzyby, pleśnie, itp. Zanieczyszczenia te mogą rozwijać się i namnażać w stojącej wodzie, 

która nagromadziła się np. w nawilżaczach, rynnach i rurach lub w miejscach, gdzie woda zbiera 

się na płytach sufitowych, izolacji, wykładzinach i tapicerce. Odchody owadów i ptaków również 

mogą być źródłem skażenia biologicznego. Zanieczyszczenia biologiczne powodują gorączkę, 

dreszcze, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, bóle mięśni i reakcje alergiczne. W biurach o znacznym 

zagęszczeniu ludzi, choroby w powietrzu mogą szybko przenosić się z jednego pracownika na 

drugiego. Systemy klimatyzacyjne mogą prowadzić do recyrkulacji i rozprowadzania patogenów w 

całym budynku np. choroby legionistów. 

 Niewystarczająca wentylacja. Począwszy od 1970 roku, w celu poprawy efektywności 

energetycznej i mniejszego zużycia energii elektrycznej i ciepła, zmieniono wymagania, co 

spowodowało znaczne uszczelnienie nowych budynków, a także zmniejszono wymagany poziom 

wentylacji – dopływu świeżego powietrza. Ten obniżony poziom wentylacji okazał się być 

niewystarczający do utrzymania zdrowia i komfortu użytkowników budynku. Niewłaściwie 

zaprojektowane lub nieprawidłowo użytkowane systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne 

(systemy HVAC) również przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w 

pomieszczeniach. Niewłaściwe przygotowane projekty i budowa budynków z większą liczbą biur 

ciasno usytuowanych w budynku, aby zwiększyć powierzchnię użyteczną budynku, również 

sprzyjają niedostatecznej wentylacji pomieszczeń. 

 Promieniowanie elektromagnetyczne. Urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe, telewizory i 

komputery emitują promieniowanie elektromagnetyczne, które jonizuje powietrze. 

 Czynniki psychologiczne. Nadmierny stres w pracy lub niezadowolenie, złe relacje interpersonalne 

i słaba komunikacja są często postrzegane, jako związane z SBS. 

 Słabe i nieodpowiednie oświetlenie z braku światła słonecznego, niewłaściwa akustyka, uboga 

ergonomia i mała wilgotność również mogą przyczynić się do SBS. 

 

Problemy z chorobami i objawami wynikającymi z niewłaściwej jakości powietrza wewnętrznego 

dotyczą przede wszystkim pracowników umysłowych niższego szczebla., ponieważ kadra zarządzająca 

i kierownicza potrafi wymóc na pracodawcy lepsze warunki pracy, natomiast pracownicy fizyczni i 

niższego szczebla zwykle pracują w nieklimatyzowanych pomieszczeniach. Objawy są częstsze u 



kobiet niż u mężczyzn, ponieważ więcej kobiety prawdopodobnie są w pracy sekretariatu, są bardziej 

świadome ich zdrowia. 

 

W przypadku stwierdzenia występowania objawów konieczne jest podjęcie określonych kroków [8]: 

 oceny jakości powietrza wewnętrznego IAQ oraz identyfikacja zanieczyszczeń poprzez pobieranie 

próbek powietrza; 

 ustalenie korelacji (w tym związku przyczynowo-skutkowego) między objawami i IAQ; 

 identyfikacja przyczyn występowania dolegliwości, dzięki czemu mogą zostać rozpoczęte 

odpowiednie środki lecznicze; 

 przeprowadzenie inspekcji w celu wykrycia przyczyn występowania i dróg powstawania 

zanieczyszczeń celem ich eliminacji. 

 

8. GRZYBY, PLEŚNIE I MYKOTOKSYNY 

 

Głównym czynnikiem szkodliwym w przypadku problemów „chorych budynków” są przede wszystkim 

nadmiernie namnażające się grzyby, które mogą powodować problemy zdrowotne użytkowników 

budynków. Te grzyby, oprócz posiadania właściwości alergizujących, wytwarzają również 

mykotoksyny, które również wpływają na złe samopoczucie. Mykotoksyny, są to toksyny wytwarzane 

przez pewne pleśnie (nitkowate grzyby) z rodzajów: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia, 

Claviceps i Stachybotrys. Są bardzo lekkie cząsteczki, które łatwo dyfundują z grzybni do powietrza, a 

z nim mogą trafić na skórę człowieka i do układu oddechowego, a następnie spowodować mniej lub 

bardziej poważne dolegliwości zdrowotne, do pełnoobjawowej mykotoksykozy włącznie. Wszystko 

zależy od rodzaju toksyny, jej ilości w powietrzu i czasu ekspozycji na nie [2]. Mykotoksyny występują 

również w zepsutej żywności. Mogą być one przyczyną przewlekłych zatruć, oraz mogą powodować: 

grzybice, alergie, choroby układu oddechowego, nerwowego, pokarmowego, a także liczne choroby 

związane z osłabieniem układu odpornościowego. Najbardziej optymalną temperaturą, w jakiej tworzą 

się mykotoksyny to przedział 20-25 st C. 

 

Badania w Stanach Zjednoczonych ujawniły, że większość ludzi zjada niewielkie ilości mykotoksyn w 

swojej diecie bez żadnych oczywistych chorobowych efektów. Wysoki poziom mykotoksyn, lub 

systematyczne pobieranie przez dłuższy okres czasu może prowadzić do ciężkich problemów 

zdrowotnych. Niektóre mykotoksyny są podejrzewane o wywoływanie raka lub nowotworów, podczas 

gdy inne mogą niszczyć wątrobę, nerki, układ rozrodczy lub nerwowy [4]. 

 

Masowe zatrucia śmiertelne mają charakter wyjątkowy i zazwyczaj lokalny, natomiast długotrwały 

kontakt konsumenta, nawet z bardzo niskimi stężeniami poszczególnych mikotoksyn może prowadzić 

do przewlekłych chorób trudnych do ustalenia diagnostycznie, a w konsekwencji do niewydolności 

nerek, nowotworów nerek i wątroby [4]. 

 



9. INNE ASPEKTY 

 

Poszukiwanie przyczyn SBS zwykle rozpoczyna się poprzez [8]: 

• poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń, takich jak kserokopiarki, materiały izolacyjne i czyszczące, 

• pomiar temperatury, wilgotności, ruchu powietrza i innych parametrów komfortu, 

• pomiar zawartości dwutlenku węgla w powietrzu w celu oceny skuteczności wentylacji, 

• pomiar zawartości w powietrzu formaldehydu, tlenku węgla, ozonu i innych wdychanych cząstek 

• badanie systemu wentylacyjnego, w celu określenia przyczyn niewłaściwej dystrybucji powietrza, 

dodatkowo testy wykrywające żywe organizmy biologiczne w nagromadzonej tam wodzie. 

 

Można mówić o rozbieżności interesów różnych podmiotów: 

• inwestor/deweloper – chce budynek wybudować jak najtaniej, najczęściej buduje nie dla siebie, lecz 

dla innych, 

• najemca wynajmujący dla siebie godzi się na kompromis: jakość – cena, 

• najemca wynajmujący dla innych np. pracodawca, chce wynająć jak najtaniej, cel – minimalizacja 

kosztów, 

• pracownicy lub osoby długotrwale przebywające w budynku są zainteresowane dobrymi warunkami 

środowiskowymi i minimalizacją lub wręcz brakiem zanieczyszczeń negatywnie wpływających na 

zdrowie człowieka. 

 

Wiele osób wykazuje się pewną niekonsekwencją. Jeżeli same muszą ponosić koszty ciepła, wtedy 

podejmują wiele działań w celu ograniczenia wysokości opłat. Nierzadko przekłada się to na 

ograniczaniu temperatury w pomieszczeniach, ograniczaniu wentylacji, co przekłada się na zimno i 

wilgoć, a następnie powoduje rozwój grzybów i pleśni w domach. Te same osoby idąc do pracy 

oczekują od pracodawcy zupełnie innych warunków środowiskowych. Niewątpliwie konieczność 

ograniczania ciepła przez wielu mieszkańców Polski jest poważnym problemem, może oznaczać 

ubóstwo energetyczne, przekładać się na większą podatność na infekcje dróg oddechowych, co może 

dalej powodować absencje w pracy lub nawet rozwój chorób cywilizacyjnych. 

 

Nierzadko takie domy również są niedoświetlone, co przekłada się na większą podatność na wady 

wzroku zwłaszcza u dzieci. Tak ujęte ubóstwo energetyczne staje się poważnym problemem 

społecznym. 

 

SBS to problem występujący głównie w biurach, może jednak dotyczyć również takich budynków, jak 

szkoły, biblioteki, czy muzea. 

 

 



10. OŚWIETLENIE 

 

W przeciętnym domu jednorodzinnym jest przeciętnie ok. 14 żarówek. Oświetlenie w budynku jest po 

to, aby dobrze widzieć przedmioty i otoczenie, a nie po to, żeby było energooszczędne. Warto 

podkreślić, że już sama barwa światła może wpływać na organizm ludzki i ułatwiać lub utrudniać 

odpoczynek. Brak światła może powodować depresję. Dlatego też w niektórych krajach stosuje się w 

zimie specjalne doświetlanie. To pokazuje, jak ważnym elementem jest prawidłowo dobrane 

oświetlenie. 

 

Oświetlenie dekoracyjne np. oświetlenie budynku, wnętrz, obrazów, mebli ma powodować pewien 

efekt wizualny, a nie wpływać na oszczędność energii. Oświetlenie zewnętrzne ma umożliwić 

wykonywanie prac na zewnątrz budynku. Oświetlenie takie również odstrasza włamywaczy. 

 

Oświetlenie w przedsiębiorstwach zazwyczaj służy do oświetlenia miejsca pracy. To jest priorytet, a nie 

energooszczędność. Jeżeli podejmuje się działania mające na celu modernizację oświetlenia, należy 

uwzględnić, że dawne żarówki oprócz światła wydzielały również i ciepło. 

 

Okazuje się, że nowoczesne, energooszczędne oświetlenie nie tylko nie jest pozbawione wad, ale 

również zagraża zdrowiu człowieka: 

 Świetlówki kompaktowe emitują promieniowanie UV, dodatkowo zawierają szkodliwą rtęć. Rtęć 

jest silną trucizną, ponieważ po przeniknięciu do organizmu powoduje wiele schorzeń: zaburzenia 

wzroku, słuchu, mowy, uszkodzenie nerek, i koordynacji ruchów, przyczynia się do deformacji 

kości. Niektórzy badacze podkreślają, że każdy jeden atom rtęci powoduje szkody w ludzkim 

organizmie. Rtęć kumuluje się w organizmie i nie jest z niego wydalana. Groźne są opary 

powstające w wyniku stłuczenia takich świetlówek, ponieważ w takim przypadku absorbuje się je 

niemal w całości. Ostre zatrucie oparami rtęci może prowadzić do zapalenia płuc i oskrzeli, 

niewydolności krążenia, uszkodzenia nerek i układu nerwowego [15]. Ciężkie zatrucie rtęcią może 

prowadzić do szaleństwa, paraliżu, śpiączki i śmierci w ciągu kilku tygodni. Emitowane przez 

świetlówkę promieniowanie UV może uszkadzać komórki skóry, a w przypadku wysokiego 

poziomu ekspozycji może być przyczyną przedwczesnego starzenia się oraz powstawania 

śmiertelnego nowotworu skóry – czerniaka [7]. Dodatkowo w każdej uszkodzonej świetlówce 

kompaktowej jest ok. 50 prawidłowo działających elementów elektronicznych, które wraz ze 

uszkodzoną rurą trafia do recyclingu. 

 Ze względu na niskie zapotrzebowanie na energię oraz wysoką wydajność bardzo 

perspektywicznym źródeł światła wydają się być diody LED. Oświetlenie LED o zimnej barwie 

mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla oczu, w szczególności dla oczu dzieci, ponieważ 

soczewki ich oczu są bardzo cienkie i bardzo słabo łagodzą niebieskie światło. Długoletni kontakt z 

takim, zbyt niebieskim światłem, może sprzyjać degeneracji plamki żółtej, czyli centralnej części 

oka, która jest najbardziej czuła i wrażliwa. W ten sposób powstaje zwyrodnienie plamki żółtej 

związane z wiekiem AMD (ang. Age-related Macular Degeneration), czyli choroba, która może 

postępować, aż do całkowitej utraty widzenia centralnego. Badań tych jednak nie prowadzono na 

ludziach, tylko na modelu. Zwykle obserwuje się zależność – tańsze lampy LED = bardziej 



szkodliwe. Dodatkowo dochodzi zagrożenie spowodowane bardzo dużą światłością diody LED – 

takie diody są bardzo jasne i do tego bardzo małe, zatem ich światłość jest bardzo wysoka (cd/m2) 

[5][6]. Skupiony strumień światła z diod LED skierowany w stronę oczu może je uszkodzić. Zaleca 

się, aby na takie źródło światła nie patrzeć z przodu, stosować rozpraszacze oraz odpowiednie 

oprawy oświetleniowe. Wykorzystanie lamp LED do oświetlania pomieszczeń w Polsce używane 

jest sporadycznie. Jednak za pośrednictwem diod LED podświetlane są ekrany telewizorów i 

monitorów komputerowych, tabletów, smartfonów. Zatem dostęp do światła z lamp LEDowych 

mają dzieci i młodzież, dodatkowo, wg statystyk, wpatrują się w takie ekrany i monitory wiele 

godzin dziennie. Wielogodzinna ekspozycja na światło lamp LED od najmłodszych lat 

najprawdopodobniej nie pozostanie bez wpływu na organizm tych młodych ludzi, zwłaszcza w 

perspektywie wydłużania się czasu życia ludzi. Jest to jedno z poważniejszych zagrożeń młodych 

ludzi oprócz cyfrowej demencji, osiadłego trybu życia itp. Lampy LED są stosunkowo tanim w 

eksploatacji źródłem światła, jednak należy dodać, że wymagają one układu do stabilizacji napięcia 

oraz układu przeciwprzepięciowego, bez których ich żywotność może być bardzo krótka (to 

oczywiście podraża cały system oświetlenia w budynku). Dlatego też warto stosować rozwiązania 

na 12 V, z odpowiednim transformatorem, a system oświetlenia LED zaprojektować całkowicie od 

nowa. 

 

Można zatem powiedzieć, że po każdorazowym włączeniu energooszczędnego oświetlenia człowiek 

naraża własne zdrowie [7]. Dotychczas przeprowadzone badania pokazują, że długotrwałe 

oddziaływanie takiego światła może być szkodliwe dla ludzi. 

 

11. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE 

 

Stawianie, jako celu, ograniczenia zużycia energii elektrycznej może prowadzić do: 

 ograniczenia wolności obywatelskich (obywatel nie może budować na własnej ziemi takiego 

budynku, jaki by chciał, tylko musi spełnić wyśrubowane normy energochłonności, 

niewynikających ze zdrowego rozsądku, tylko z rządowych/unijnych wytycznych, co przekłada się 

na konieczność ponoszenia dodatkowych znacznych kosztów), 

 narażania zdrowia (syndrom chorego budynku), 

 ograniczania podstawowych praw człowieka (prawa do czystego i świeżego powietrza w miejscu 

pracy, prawo do warunków środowiskowych w miejscu pracy, które nie będą negatywnie wpływać 

na jego zdrowie). 

 

Technologie energooszczędne to przede wszystkim technologie droższe od dotychczas stosowanych. 

Dlatego też wielu inwestorów, jeżeli nie byłoby do tego zmuszonych, nie inwestowałoby w nie. Wielu 

wolałoby więcej płacić za energię elektryczną i opał, niż za niektóre technologie energooszczędne, 

których długotrwały wpływ na zdrowie człowieka nie jest jeszcze dokładnie przebadany i 

jednoznacznie określony. Dlatego też podejmowane są kroki zmuszania inwestorów lub deweloperów 

do zakupu takich, droższych technologii. Powoduje to podwyższenie kosztów budowy budynków. 

Wyższe koszty stawiania budynku przekładają się na wyższe ceny mieszkań lub budowy domów, czego 



skutkiem jest to, że część obywateli przestaje mieć możliwości zakupu własnego mieszkania lub 

budowy własnego domu. Przy dzisiejszym stosunkowo dużym bezrobociu wśród ludzi młodych w 

połączeniu z niepewnością zatrudnienia wielu z nich, staje się to poważnym problemem społecznym, 

przekładającym się również na sytuację demograficzną kraju. W takim przypadku może to być poważny 

problem społeczny. 

 

Można zadać pytania, czy przymusowa energooszczędność kosztem niedostępności nowych domów i 

mieszkań dla części ludzi młodych to koszt, który społeczeństwo może i powinno zapłacić? Część z 

tych młodych ludzi wyemigruje do krajów rozwiniętych „za chlebem”, niektórzy z powodu braku 

warunków będą odwlekali usamodzielnienie się oraz podejmowanie społecznie odpowiedzialnych 

decyzji. 

 

Należy również dodać prawo do informacji na temat szkodliwości dla zdrowia energooszczędnych 

technologii, konieczność sfinansowania takich badań przez instytucje państwowe. 

 

Efektywność energetyczną promuje się m.in. dlatego, aby ograniczyć zużycie energii w szczytowych 

godzinach obciążenia systemu elektroenergetycznego. Wiadomo jednak, że nie każdy odbiornik ma taki 

sam udział w takim szczycie. Przykładowo energooszczędna zmywarka dużo rzadziej będzie 

uruchamiana w takich godzinach niż np. energooszczędne oświetlenie. 

 

W świetle znanych badań wydaje się, że administracyjne ograniczanie dostępności oświetlenia 

żarowego dla potrzeb gospodarstw domowych, jest ograniczaniem praw i wolności obywatelskich oraz 

działaniem na szkodę obywateli. Wielu ludzi woli nieznacznie więcej zapłacić za energię elektryczną, a 

nie narażać zdrowia własnej rodziny, podobnie, jak woli zapłacić wyższą cenę za ekologiczną lub 

zdrową żywność. Taka administracyjna decyzja to nie tylko dopuszczenie, ale prawie nakazanie na 

konieczność zakupu trucizn i środków chorobotwórczych, które następnie będą przechowywane w 

domu i dostępne dla dzieci. 

 

W 2013 roku w ONZ osiągnięto globalne porozumienie w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania 

rtęci w termometrach, bateriach i energooszczędnych żarówkach począwszy od 2020 roku. Ta przyjęta 

konwencja dotyczy wydobycia, przetwarzania i przechowywania metalu ciężkiego, który jest bardzo 

toksyczny dla organizmów żywych. Ludzie mogą ulec zatruciu przez wdychanie oparów lub jedzenie 

skażone ryby. Oczywiście bardziej pożądane byłoby zwiększenie świadomości ludzi i wcześniejsze 

wyeliminowanie wykorzystywania rtęci nie ze względu na przymus administracyjny, ale z własnej 

inicjatywy. Dzięki temu również i jedzone ryby będą bezpieczniejsze do jedzenia [1]. W takim 

przypadku może pojawić się problem z alternatywą dla powszechnie stosowanych bakteriobójczych 

lamp ultrafioletowych, stosowanych w przychodniach i szpitalach. 

 

Nieenergooszczędna lodówka w zimie dogrzewa kuchnię. Energia jest tracona na ciepło, które jest 

wydzielane do otoczenia – pomieszczenia, w którym stoi lodówka. 

 

 



Niektóre pralki, aby zmieścić się w rygorach niektórych klas energooszczędności nie wypłukuje 

prawidłowo prania. Dlatego też dodano przycisk dodatkowe płukanie, dość często używany podczas 

prania. Jest to życie w pewnej fikcji. Pralka jest określonej klasy oszczędności, natomiast, aby dobrze 

wypłukać pranie wybiera się opcje, które nie mieszczą się w jej klasie energooszczędności. W 

niektórych samochodach, aby poprawić spalanie znacznie zmniejszono bak paliwa. 

 

12. INSTYTUCJE RZĄDOWE LIDEREM? 

 

W art. 9 dyrektywy unijnej 2010/31/UE zapisano wymagania, począwszy od dnia 31 grudnia 2020 r. 

wszystkie nowe budynki charakteryzowały się niemal zerowym zużyciem energii. Począwszy od dnia 

31 grudnia 2018 r. nowe budynki, które będą zajmowane przez władze publiczne, a także będące ich 

własnością mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. 

 

Oczywiście można przewrotnie powiedzieć, że dobrze jest, że instytucje rządowe i administracyjne 

mają być liderami w tym obszarze, ponieważ to właśnie oni w pierwszej kolejności przekonają się o 

skutkach zdrowotnych wynikających z praktycznej realizacji takiej polityki zapisanej w ustawach i 

rozporządzeniach. 

 

13. WNIOSKI 

 

To, że nowe budynki charakteryzują się lepszymi wskaźnikami efektywności energetycznej jeszcze nie 

świadczy, że jest to cywilizacyjny krok naprzód. W konsekwencji ceną za taką efektywność może 

okazać się większa podatność osób przebywających w takich budynkach na choroby cywilizacyjne. 

Syndrom chorego budynku jest zjawiskiem powszechnym – wg różnych opracowań może dotyczyć 

40% nowych budynków. Jest to poważny koszt społeczny, dlatego wydaje się, że dążeniu do budowania 

coraz bardziej efektywnych energetycznie budynków powinna towarzyszyć również refleksja. 

 

Warto zastanowić się nad tym, co jest bardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka: emisja gazów 

cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla i postępujący, wg niektórych naukowców proces globalnego 

ocieplenia, czy długotrwałe przebywanie i ekspozycja na działanie lotnych związków organicznych. 

 

Skutki wdrażania polityki efektywności energetycznej, wraz ze skutkami chemizacji żywności, 

stosowania roślin genetycznie modyfikowanych mogą być bardzo poważne dla społeczeństwa. 

 

Efektywność energetyczna nie może być celem samym w sobie, przy realizowaniu takiej polityki nie 

jesteśmy skazani na sukces. Co więcej taki program może okazać się wielką, społeczną porażką, 

skutkującą wieloma chorobami cywilizacyjnymi, leczonymi przez dziesięciolecia. Dodatkowo 

ograniczanie możliwości zakupu jedynie energooszczędnych, czyli droższych technologii może 

prowadzić do zmniejszenia dostępności produktów do zakupu, oraz możliwości kupna nowych 

mieszkań przez ludzi młodych. Dyskusyjna jest teza, czy jest to właściwe postępowanie dla 



zrównoważonego rozwoju, ponieważ nie wiadomo, czy przyszłe pokolenia będą w stanie udźwignąć 

skutki realizacji takiej, nie do końca przemyślanej polityki efektywności energetycznej. 
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A DARK SIDE OF THE ENERGY EFFICIENCY 

Key words: energy efficiency, sick building syndrome, indoor air quality, light-emitting diode 

 

Summary. New buildings may have low energy consumption for heating, but on the other hand have higher electricity 

consumption than older ones. However, rates of energy consumption of the building e.g. in a zero-energy building, passive 

building, or environmental friendliness e.g. in a green building does not necessarily translate into the indoor environmental 

quality in such a building. The general aim of putting up buildings is their destiny: nearly every building is a space in which 

reside or live real people. Only then we can talk about reducing its impact on the environment. The building is for the people, 

not the environment. Therefore, a very important factor in such buildings, there should be the creation of optimal conditions 

for people, eg. ensuring the best of quality of the internal environment. The article describes the possible risks to the health 

of people staying in energy-efficient buildings. 
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