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Wykorzystywanie klimatyzowanych pomieszczeń  
w aspekcie przygotowań i udziału w zawodach sportowych 

 
 

W 2015 roku wiele imprez sportowych, w których uczestniczyli zawodnicy Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego odbywało się w strefach klimatów gorących. 
Obserwacja sposobu w jaki zarówno zawodnicy jak i trenerzy korzystali z systemu 
klimatyzacji powietrza w pokojach hotelowych i pojazdach sugeruje, że większość z tych 
osób nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat zasad i zagrożeń związanych 
z używaniem klimatyzacji i dlatego nie potrafi z niej korzystać w odpowiedni sposób. 

Klimatyzacja jest procesem, w którym powietrze wewnątrz budynków lub pojazdów 
poddawane jest zabiegom technicznym, mającym zapewnić jego określoną temperaturę 
i wilgotność. Gdy żądane parametry powietrza mają służyć zapewnieniu dobrego 
samopoczucia użytkowników pomieszczeń to mówimy o tzw. klimatyzacji komfortu. Jeżeli 
konieczność klimatyzowania pomieszczeń wynika z wymagań procesów produkcyjnych, 
to mówimy o tzw. klimatyzacji przemysłowej. Szczególnym jej rodzajem jest 
tzw. klimatyzacja technologiczna, do której należy klimatyzacja pomieszczeń czystych, 
w których obowiązują bardzo wysokie wymagania co do czystości powietrza, np. 
w przemyśle farmaceutycznym lub w salach operacyjnych Innym przykładem klimatyzacji 
technologicznej jest tzw. klimatyzacja precyzyjna - zapewniająca możliwość utrzymania 
wymaganych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością, stosowana 
w serwerowniach lub centralach telefonicznych lub też w przemyśle produkującym 
podzespoły informatyczne (dyski, procesory). Klimatyzacji nie należy mylić z wentylacją 
choć może ona stanowić wraz z wentylacją jeden wspólny układ, który nie tylko wymienia 
powietrze w budynku (wentylacja), ale także utrzymuje parametry powietrza na 
nastawionym poziomie (klimatyzacja).  

Głównym zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest schładzanie powietrza, ale mogą 
one również podwyższać jego temperaturę. Klimatyzacja wnętrz pomieszczeń lub 
pojazdów w miesiącach letnich, zmniejsza dyskomfort psychiczny i fizyczny związany 
z odczuciem gorąca i dlatego jest zwykle nadużywana przez zbyt gwałtowne obniżanie 
temperatury, wytwarzanie zbyt dużych różnic między temperaturą wnętrz budynków lub 
pojazdów a ich otoczeniem zewnętrznym, a także przez nadmiernie długi czas ekspozycji 
na sztuczne warunki wytworzone przez klimatyzację. Powszechnie wiadomo, że może to 
przyczyniać się do wystąpienia różnych problemów zdrowotnych.  

Jednym z najistotniejszych czynników uspasabiających do wzrostu zachorowalności 
w wyniku przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach jest nadmierna ekspozycja 
na niskie temperatury. Liczne badania sugerują (choć nie wszyscy naukowcy są w tej 
kwestii zgodni), że ekspozycja na zimne powietrze powoduje skurcz naczyń w obrębie 
błony śluzowej dróg oddechowych i osłabienie bariery immunologicznej czyli obniżenie 
odporności. Prowadzi to do zwiększenia podatności na infekcje. W jednym z badań 
wykazano, że gwałtowne ochłodzenie stóp wywoływało wystąpienie objawów 
przeziębienia w ciągu 4-5 kolejnych dni aż u 26 spośród 90 badanych osób. Wykazano 
również dodatnią korelację pomiędzy zapadalnością na infekcje a czasem trwania 
ekspozycji na obniżoną temperaturę powietrza.  

Optymalne parametry powietrza, zapewniające komfort termiczny określono w normie 
PN-78/B-03421 dotyczącej wentylacji i klimatyzacji. Parametry dla powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
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ustalone są zależności od przewidywanej aktywności fizycznej człowieka. Przy 
zwolnionym metabolizmie (wypoczynek w pokoju hotelowym, podróż w pojazdach) 
optymalna temperatura powietrza zimą wynosi 20-22ºC, a latem 23-26ºC. Temperatura 
w budynkach przy wilgotności względnej 30% w okresie grzewczym czyli od października 
do maja powinna wynosić od 69 - 78 ºF (20.5 - 25.5 ºC) a w okresie od maja do końca 
września 76 - 82 ºF (24.5 - 28 ºC) natomiast przy wilgotności względnej 60% wartości te 
powinny wynosić odpowiednio 68-75 ºF (20-24 ºC) i 74-78 ºF (23-25,5 ºC). (Według 
American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers i CSA 
Standard CAN/CSA Z412-00 (R2011) 

Mimo nawilżania, powietrze dostarczane przez systemy klimatyzacji ma mniejszą 
wilgotność niż powietrze otoczenia. Prowadzi to do nadmiernego wysuszenia skóry i błon 
śluzowych. Jest to kolejny ważny czynnik zwiększający ryzyko infekcji. Według normy 
PN-78/B-03421 dotyczącej wentylacji i klimatyzacji,  optymalna wilgotność względna 
w okresie zimy niezależnie od aktywności wynosi 40-60% a w okresie letnim 40-55%. 
Natomiast prędkość ruchu powietrza zimą wynosi maksymalnie 0,2 m/s a latem - 0,3 m/s. 
Natomiast według American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers i CSA Standard CAN/CSA Z412-00 R2011) wilgotność powietrza powinna 
mieścić się w przedziale 20-70% z prędkością ruchu powietrza 0,25 m/s.  

Nastawiając parametry klimatyzacji warto pamiętać o tych wartościach. Ustalając 
odpowiednią wartość temperatury i prędkość nawiewu można uniknąć wychłodzenia 
organizmu i w konsekwencji infekcji. Natomiast na czas podróży w klimatyzowanych 
pojazdach komunikacji zbiorowej, gdy nie mamy wpływu na wartości nastawianych 
parametrów klimatyzacji warto zadbać o dodatkową odzież ochronną, aby uniknąć 
wychłodzenia  

Na ogół nie mamy wpływu na poziom wilgotności powietrza. Możemy jednak za 
pomocą prostych metod przeciwdziałać nadmiernemu wysuszaniu błon śluzowych. Służą 
do tego różne nawilżacze powietrza lub preparaty nawilżające błony śluzowe oczu, nosa 
i gardła. Stanowią one prostą, ale bardzo skuteczną profilaktykę zapaleń spojówek 
i infekcji górnych dróg oddechowych, które niekiedy zniweczyć mogą długie i uciążliwe 
przygotowania do zawodów.  

Liczne badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 20 lat wykazały częstsze 
występowanie podrażnienia błon śluzowych, problemów z oddychaniem, podrażnienia 
skóry, bólów głowy oraz uczucia zmęczenia u osób zamieszkujących lub pracujących 
w budynkach z zainstalowanym systemem klimatyzacji, w porównaniu z osobami 
mieszkającymi lub przebywającymi w budynkach z wentylacją naturalną. Ten zespół 
niespecyficznych objawów nazwano sick building syndrome (zespół chorego budynku). 
Sugeruje się, że te objawy związane są z zanieczyszczeniami jakie dostają się z systemu 
klimatyzacji do powietrza wewnątrz budynków. Nie jest do końca jasne jakie 
zanieczyszczenia i w jaki sposób prowadzą do objawów chorobowych. Jedna z hipotez 
zakłada, że na wilgotnych powierzchniach urządzeń klimatyzacyjnych dochodzi do 
rozwoju czynników mikrobiologicznych, które wywołują zespół niespecyficznych objawów 
w przebiegu infekcji lub alergii, do których dochodzi  drogą wziewną.  

Najbardziej znaną infekcją związaną z klimatyzacją jest choroba legionistów (inaczej 
legioneloza) czyli ciężka zakaźna choroba dróg oddechowych wywołana zakażeniem 
Gram-ujemną bakterią Legionella pneumophila. Do rozwoju bakterii doszło w hotelowym 
systemie klimatyzacji , przy czym aż 34 osoby zmarły. 

Jedynie prawidłowe użytkowanie systemów klimatyzacji, w tym systematyczna ich 
dezynfekcja i konserwacja gwarantuje względne bezpieczeństwo ich stosowania. 
Niestety w podróży jesteśmy zależni od innych osób, ich wiedzy i umiejętności obsługi 
klimatyzacji. Przy czym o ile czasami możemy prosić obsługę o zmianę parametrów 
nastawy to już na konserwację nie mamy żadnego wpływu. Dlatego powinniśmy starać 
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się zredukować do minimum czas ekspozycji na klimatyzowane powietrze i tym samym 
na potencjalne patogeny lub alergeny.  

 
Klimat w Polsce sprzyja korzystaniu z naturalnych form wentylacji budynków. Zmiany 

klimatyczne wymuszają zmianę standardów w tym także dotyczących warunków 
technicznych nowych budynków. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowy hotel czy budynek 
użyteczności publicznej, a także coraz częściej samochód zarówno prywatny jak 
i komunikacji zbiorowej bez klimatyzacji. Zawodnicy mogą więc być przewlekle narażeni 
na klimatyzowane powietrze z racji wykonywanego zawodu lub nauki, a także w trakcie 
wypoczynku i przebywania w domu. Nieumiejętne korzystanie z klimatyzacji prowadzące 
do wychłodzenia organizmu lub korzystanie z systemów niepoddawanych dezynfekcji 
zniweczyć może długie i żmudne przygotowania do startów. Dlatego warto wszystkim 
zawodnikom uświadamiać zagrożenia jakie może powodować nieodpowiednie 
korzystanie z klimatyzacji . 
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