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Obecnie w Polsce dost pne s  ju  mieszkania lub domy jednorodzinne. 

Problemem jest jednak bardzo wysoka cena zmuszaj ca zwyk ych 

obywateli do zapo yczania si  i sp acania kredytów przez 

kilkana cie lub wi cej lat. Znacznie ta szym rozwi zaniem mo e by

adaptacja strychów na cele mieszkaniowe, zarówno tych w domach 

jednorodzinnych, jaki i w budynkach wielorodzinnych.

WygodnieWygodnie
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Strychy s  jednymi z najlepszych miejsc, któ-

re nadaj  si  do adaptacji na pomieszczenia 

mieszkalne. Dawniej u ywane jako suszar-

nie lub sk ady rzeczy, których szkoda wy-

rzuci  lub jeszcze si  kiedy  przydadz , na-

tomiast obecnie stanowi  doskona  rezerw

dodatkowej powierzchni. Mo na na nich wy-

gospodarowa  niezale ne mieszkania dla do-

rastaj cych dzieci lub do wynaj cia. Mo na 

równie  stworzy  pracownie, pomieszczenia 

typu hobby albo „tylko” luksusowe sypial-

nie z oddzielnymi azienkami i garderobami. 

Mo liwo ci jest bardzo du o.

Ocena mo liwo ci adaptacji
Strychy to cz ci istniej cych budynków 

i wielu osobom wydaje si , e przerobienie 

ich na mieszkania jest tanie i atwe. To praw-

da, ale tylko w budynkach o znacznej sze-

roko ci (przynajmniej 9, lepiej 12 m), z do

stromymi dachami najlepiej o konstrukcji 

p atwiowo-kleszczowej (k t nachylenia po a-

ci powy ej 40°) i z solidnymi stropami o pe -

nej no no ci, czyli przystosowanymi do 

obci e  u ytkowych min. 150 kg/m2 (stan-

dardowo na strychach to tylko 50 kg/m2). 

Wtedy adaptacji mo na najcz ciej doko-

na  bez ingerencji w konstrukcj  no n  bu-

dynku. Budow cianek dzia owych, wsta-

wianie okien po aciowych, ocieplanie po aci 

i wyka czanie pomieszcze  mo na uzna  za 

prace prawie kosmetyczne, mo liwe do wy-

konania nawet w asnymi si ami. Podobnie 

jest z przeróbk  instalacji wodno-kanali-

zacyjnej, elektrycznej czy wentylacyjnej. 

Nieco trudniej mo e by  z adaptacj  insta-

lacji gazowej oraz grzewczej. Takie ideal-

ne warunki zdarzaj  si  jednak stosunkowo 

rzadko, poniewa  ju  wcze niej tego typu 

pomieszczenia zosta yby wykorzystane na 

cele mieszkalne.

Znacznie cz ciej zachodzi konieczno

zaadaptowania strychów ze stropami o nie-

wystarczaj cej no no ci, z wi b  dachow ,

w której j tki lub kleszcze usytuowane s

poni ej 2 m nad istniej c  pod og , z dacha-

mi o niewielkim k cie nachylenia czy z nie-

mo liwym do zaakceptowania dost pem 

(drabina, sk adane schody). Wtedy sprawa 

nie jest ju  taka prosta, atwa do zrealizowa-

nia ani tania. Trzeba bowiem wykona  pro-

jekt adaptacji i uzyska  pozwolenie na budo-

w . Wi e si  to z zatrudnieniem architekta, 

konstruktora, cz sto projektantów instalacji 

gazu, wod.-kan., energii elektrycznej, wen-

tylacji itp. Pod wzgl dem za atwiania nie-

zb dnych dokumentów, przebudowa takiego 

strychu niewiele ró ni si  od budowy nowe-

go domu. Równie  koszty uzyskania dodat-

kowej powierzchni mieszkalnej mog  okaza

si  tylko niewiele ni sze od cen oferowanych 

przez deweloperów. Warto wi c pami ta , e

prawie ka da zamiana strychu na mieszka-

nie to powa ne przedsi wzi cie budowlane 

zarówno pod wzgl dem projektowym, orga-

nizacyjnym, jak i finansowym. Oczywi cie 

jest du a ró nica pomi dzy urz dzeniem 

na poddaszu tylko pokoju do pracy lub wi-

cze , a zaprojektowaniem samodzielnego 

mieszkania np. pod wynajem ze wszystkimi 

instalacjami i koniecznie w zgodzie z obo-

wi zuj cymi przepisami (wysoko  pomiesz-

cze  min. 2,5 m, ogrzewanie i wentylowanie 

wszystkich pomieszcze , o wietlenie pokoi 

wiat em dziennym, cz sto budowa nowych 

schodów oraz obowi zkowa modernizacja 

termiczna budynku). Przecie  przy tworze-

niu pojedynczych pomieszcze  nieprzezna-

fo
t.
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 Du a szeroko  i wysoko  poddasza umo liwiaj  zrealizowanie wszystkich zamierze , pozwalaj
równie   na zaprojektowanie efektownych pomieszcze

fo
t.

 V
e
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 W ski budynek, nawet ze stromym dachem, znacznie ogranicza mo liwo ci przebudowy i ma spory 
wp yw na funkcjonalno  pomieszcze
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czonych na sta y pobyt ludzi (teoretycznie 

wykorzystywanych do 4 godzin dziennie), 

domownicy cz sto wiadomie nie przestrze-

gaj  zasad ergonomii, bhp czy ppo . oszcz -

dzaj c pieni dze, prac  i czas. Jednak wtedy 

tylko oni nara eni s  na ewentualne niewy-

gody korzystania z dodatkowych pomiesz-

cze , które ich zdaniem spe niaj  swoje za-

danie.

Inwentaryzacja
Inwestorzy posiadaj cy kompletne doku-

mentacje budynków znajduj  si  w korzyst-

nej sytuacji, poniewa  jest to du e u atwie-

nie dla projektantów dokonuj cych adaptacji.

Maj c rzuty i przekroje, mog  wcze niej 

przewidzie  wszelkie niezb dne prace. 

Wzmocnienie lub usuni cie elementów kon-

strukcyjnych, optymalne poprowadzenie in-

stalacji czy usytuowanie cian dzia owych 

staje si  wtedy oczywiste. Na dodatek projek-

tantom atwiej jest przekona  inwestorów do 

w asnych rozwi za , najcz ciej lepszych, 

adniejszych, bardziej funkcjonalnych, cho

czasami nieco dro szych. 

Rysunki zawsze stanowi  istotn  pomoc 

projektow , a gdy ich nie ma (co cz sto si

zdarza w starych domach) – trzeba je wyko-

na . Inwentaryzacja mo e by  zrobiona przez 

projektanta, który wie, na co zwróci  uwag ,

co jest wa ne i potrzebne. Jednak wi e si  to 

z dodatkowym, czasami sporym wydatkiem 

oraz wyd u eniem procesu projektowania. 

Z tego wzgl du warto samodzielnie zmie-

rzy  poddasze, a nast pnie narysowa  jego 

rzut i przekrój w skali 1:50. Oczywi cie za-

znaczy  trzeba wszystkie kominy, ciany no-

ne (równie  te na ni szej kondygnacji), s u-

py i belki g ówne konstrukcji dachowej, je li 

to mo liwe – uk ad belek stropowych, prze-

wody instalacyjne, okna, drzwi, schody lub 

miejsce wy azu itd. Trzeba równie   opisa

podstawowe materia y konstrukcyjne cian 

(np. ceg a pe na, beton komórkowy), rodzaj 

i grubo  stropu (np. strop Kleina, Teriva, 

DZ), schody itd. 

Sprawna i wygodna 
komunikacja 
Przy adaptacji poddasza na cele mieszkal-

ne usytuowanie schodów jest jednym z naj-

wa niejszych problemów wymagaj cych 

rozwi zania. W mniejszym stopniu dotyczy 

to du ych budynków, w których hol, sie

lub korytarz maj  wystarczaj c  powierzch-

ni  i szeroko , albo istniej  ju  wygodne 

schody prowadz ce na pi tro (ewentualnie 

do piwnicy). Znacznie trudniej jest je umie-

ci  w niewielkim domu jednorodzinnym, 

w którym wszystkie pomieszczenia maj

wymiary zbli one do minimalnych i trze-

ba szanowa  ka dy centymetr powierzchni. 

Poza tym, wtedy na strych cz sto wchodzi 

si  po drabinie lub bardzo w skich i stro-

mych schodach. Oczywiste wi c jest, e

nowa klatka schodowa b dzie musia a zna-

le  si  w innym miejscu. Najlepiej w po-

bli u g ównego wej cia w rodkowej cz ci 

domu, co spowoduje, e komunikacja pozio-

ma i pionowa zajmie stosunkowo niewielk

powierzchni  (zwykle 7–15 m2). Przy jej pro-

jektowaniu trzeba równie  uwzgl dni  kon-

strukcj  stopu, poniewa  ma spory wp yw 

na racjonalny kszta t i wielko  otworu klat-

ki schodowej.

W przypadku stropów belkowych (drew-

nianych, Kleina) lub g sto ebrowych 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie
na budow ?
Przy adaptacji strychu na pomieszczenia mieszkalne cz sto wystarczaj ce jest uzyska-

nie jedynie pozwolenia na zmian  sposobu u ytkowania pomieszcze .

Pozwolenie na budow  jest wymagane, gdy:

nast puje istotna zmiana wygl du budynku zwi zana np. z budow  lukarn, podwy -

szeniem cianek kolankowych, wbudowaniem nowych drzwi lub okien w zewn trznych 

cianach no nych, schodów zewn trznych itd.;

modyfikacji ulegn  elementy konstrukcyjne budynku np. konieczne oka e si  wzmoc-

nienie stropu, zmieniony zostanie k t nachylenia dachu (przekonstruowana zostanie wi -

ba dachowa), wprowadzone nowe s upy, podci gi, fundamenty itd.;

zostanie zmodernizowana instalacja gazowa;

adaptowany budynek znajduje si  na terenie obj tym ochron  konserwatorsk  albo 

jest wpisany do rejestru zabytków. Wtedy konieczne jest jeszcze uzgodnienie pozwolenia 

na budow  z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 Przyk ad samodzielnie wykonanej inwentaryzacji potrzebnej do celów projektowych

TEMAT NUMERU
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(Akermana, Fert, Teriva, Ceram itp.) 

naj atwiejsze do wykonania i najta sze

s  schody jednobiegowe (o szeroko ci 

80–110 cm) usytuowane równolegle do be-

lek stropowych. Wtedy wystarczy usu-

n  cz  poszycia z desek, cegie  lub pu-

staków i ewentualnie wyci  jedn  belk

stropow . Zwykle nie s  potrzebne ad-

ne dodatkowe wzmocnienia konstrukcyj-

ne. Warto jednak pami ta , e tego rodzaju 

schody wraz ze spocznikami maj

d ugo  6–7 m. 

Znacznie bardziej skomplikowane jest 

wykonanie du ego otworu w stropie el-

betowym (jednokierunkowo lub krzy owo 

zbrojonym). To dlatego, e konieczne jest za-

projektowanie i wykonanie odpowiednich 

konstrukcji podpieraj cych strop w rejonie 

schodów. Mog  to by  dodatkowe podci gi

stalowe lub elbetowe, ewentualnie s upy

b d ciany murowane, które powinny by

posadowione na gruncie (wa ne zw aszcza 

w budynkach podpiwniczonych). Nic zatem 

dziwnego, e rozwi zanie to nie nale y do 

prostych i tanich. Poza tym zawsze potrzeb-

na jest opinia (pomoc) do wiadczonego kon-

struktora. 

Schody w pokoju – w niewielkich domach

schody zwykle musz  by  usytuowane w któ-

rym  z pokoi. Bardzo cz sto w najwi k-

Schody jednobiegowe. Wymagaj  wyci cia w stropie d ugiego otworu 
o szeroko ci min. 80 cm. Montuj c je, nie trzeba wycina  elementów no nych 
w stropach belkowych, a w g sto ebrowych najcz ciej wystarczy wyj  2 lub 
3 ebra konstrukcyjne

Schody dwubiegowe. Wymagaj  wykonania w stropie otworu 
o szeroko ci min. 170 cm. Dlatego, niezale nie od konstukcji stropu, kraw dzie 
otworu nale y wzmocni

 Najbardziej korzystne jest umieszczenie schodów w holu, czyli w pobli u
drzwi wej ciowych i jednocze nie poza pokojami mieszkalnymi

min. 80 cm

min. 170 cm

fo
t.
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 Usytuowanie schodów w pokoju dziennym najcz ciej jest tzw. z em konie-
cznym wynikaj cym z niewielkich wymiarów budynku
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TEMAT NUMERU

szym pomieszczeniu, czyli pokoju dziennym. 

Nale y jednak pami ta , e nie jest to zbyt 

komfortowe rozwi zanie. Nie do , e o kil-

ka metrów kwadratowych zmniejszy si  jego 

powierzchnia u ytkowa, to jeszcze z w miar

spokojnego miejsca wypoczynku przekszta ci

si  ono w du y, gwarny hol. Ha as rozprze-

strzenia  si  b dzie po ca ym domu, ogl da-

nie telewizji, s uchanie muzyki, skupienie 

si  przy nauce albo popo udniowa drzem-

ka mog  si  wzajemnie wyklucza . Uci liwe 

mo e by  równie  przyjmowanie go ci i to 

zarówno przychodz cych do dzieci, jak i do 

rodziców. 

Znacznie lepszym rozwi zaniem mo e by

usytuowanie klatki schodowej w mniejszym 

pomieszczeniu. Po wi cenie na ten cel po-

koju go cinnego, gabinetu czy pomieszcze-

nia gospodarczego mo e okaza  si  bardzo 

korzystne. Mo na je przecie  odzyska  (za-

projektowa ) na adaptowanym strychu. Poza 

tym schody mog  by  wtedy wygodne, czyli 

szerokie, dwubiegowe o niewielkim k cie na-

chylenia, a zamkni cie pomieszczenia izoluje 

akustycznie parter i pi tro. 

Schody kr cone – maj  kilka zalet i dla-

tego ch tnie s  stosowane. Przede wszyst-

kim zajmuj  stosunkowo niewiele cenne-

go miejsca, kupuje si  je gotowe, od razu 

dobrane do wystroju wn trza, a poza tym 

z ich monta em poradzi sobie ka dy red-

nio zaawansowany majsterkowicz. Jednak 

trzeba pami ta , e nie s  pozbawione man-

kamentów. Korzystanie z nich jest przecie

bardzo niewygodne. Zw aszcza dla ma ych 

dzieci i osób starszych mo e by  nie tylko 

m cz ce, ale czasami wr cz niebezpiecz-

ne. Wyposa enie pi tra, czyli wniesienie ó-

ek, szaf, rega ów, mo e okaza  si  bardzo 

k opotliwe (konieczno  rozkr cania me-

bli). Poza tym schody te zwykle wymagaj

wykonania w stropie du ego kwadratowe-

go lub okr g ego otworu (najcz ciej o red-

nicy 180 cm), co cz sto wi e si  z dodatko-

wym wzmacnianiem stropu.

Schody zewn trzne – s  szczególnie za-

lecane, gdy poddasze b dzie przebudowy-

wane na samodzielne mieszkanie dla do-

ros ych dzieci lub do wynaj cia. Dzi ki 

temu wszyscy mieszka cy b d  mieli za-

pewnion  intymno  i niezale no . W naj-

wi kszym stopniu b d  równie  t umio-

ne wszelkie ha asy. Poza tym uci liwo ci 

zwi zane z modernizacj  poddasza prawie 

nie wp yn  na funkcjonowanie istniej ce-

go mieszkania, poniewa  wszystkie prace 

budowlane b d  si  odbywa y na zewn trz 

domu.

Schody kr cone. Maj  tyle samo wad co i zalet. Najlepiej sprawdzaj  si  wtedy, gdy codzienne 
korzystanie z nich ograniczone jest do jednorazowego wej cia i zej cia z poddasza

fo
t.

 T
e

k
o

 Schody zewn trzne. Ich budowa nie ingeruje w konstrukcj  budynku, poniewa  najcz ciej schody s
od niego oddylatowane. Mog  te  by  szersze i mie  ni sze stopnie ni  schody wewn trzne
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Schody zgodne z przepisami
Wszystkie schody w domu jednorodzinnym powinny spe nia  nast puj c  zale no :

2 × h (wysoko  stopnia) + s (szeroko  stopnia) = 60–65 cm  

wysoko  nad schodami (mierzona w wietle) nie mo e by  mniejsz  ni  205 cm. 

wysoko  stopni to 14–19 cm.

wszystkie stopnie w biegu musz  mie  tak  sam  wysoko  i by  wyko czone materia em eliminuj cym niebezpiecze stwo po lizgu. 

wysoko  stopni bardzo wygodnych – 15 cm, 

wygodnych – 16 cm, przeci tnych – 17 cm, 

podrz dnych – 19 cm

szeroko  stopni bardzo wygodnych 

– 32 cm, 

wygodnych – 30 cm, 

przeci tnych – 29 cm, 

podrz dnych – 25 cm

szeroko  stopni zabiegowych oraz 

wachlarzowych w odleg o ci 40 cm od 

balustrady – min. 25 cm

szeroko  w najw szym miejscu – min. 

10 cm, w schodach wygodnych – 16 cm

nosek d ugo ci 2–4 cm zwi ksza 

szeroko  stopnia i pomaga utrzyma

schody w czysto ci

szeroko  biegu min. 80 cm, biegu 

wygodnego – 100 cm (w wietle), lepiej 

110 cm (dwie osoby min  si  bez trudu), 

a nawet 125 cm (mo na swobodnie przej

obok siebie)

szeroko  spoczników 

mi dzybiegowych – min. 80 cm, 

lepiej o 20 cm wi cej od szeroko ci 

biegu

wysoko  balustrady 

– min. 90 cm

odleg o  mi dzy 

tralkami 

– min. 12 cm

szeroko  spoczników pi trowych 

– min. 120 cm (minimalna szeroko

drogi ewakuacyjnej)

prze wit 

pomi dzy biegami 

(balustradami) 

– min. 5 cm

maksymalna liczba stopni 

w jednym biegu – 17 szt., 

w schodach wygodnych – 10–12 szt.;

nie mniej ni  3 stopnie w biegu 

– inaczej atwo mo na si  potkn
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TEMAT NUMERU

W a ciwe o wietlenie 
pomieszcze  poddasza
W modernizowanych strychach zwykle nie 

ma okien, które mo na by wykorzysta  do 

o wietlenia pomieszcze  mieszkalnych. 

A przecie  s  to  podstawowe elementy bu-

dynku maj ce znaczny wp yw na jego wy-

gl d zewn trzny i charakter oraz funk-

cjonalno  projektowanych wn trz. Okna 

stanowi  najwi ksz  ozdob  domu i dlatego 

warto zastosowa  najlepsze na jakie mo na 

sobie pozwoli . Poza tym okna s  elemen-

tami budowlanymi, powoduj cymi znacz-

ne straty energii cieplnej. Z tego wzgl du

obecnie musz  spe nia  wy sze wyma-

gania dotycz ce izolacyjno ci termicznej:

U 1,8 W/(m2•K) w I, II i III strefie klimatycz-

nej oraz U 1,7 W/(m2•K) w IV i V strefie kli-

matycznej. Oczywi cie najlepszym rozwi za-

niem jest zastosowanie stolarki spe niaj cej 

wymagania energooszcz dno ci o wspó -

czynniku U 1,0 W/(m2•K).

Okna w cianach zewn trznych – cz sto

szczytowych, nale  do najta szych i naj-

korzystniejszych rozwi za  zw aszcza 

w niewielkich budynkach. Przede wszyst-

kim s  najbardziej uniwersalne, dost p-

ne w bardzo bogatej gamie rozmiarów, ko-

lorów, rodzajów wyko czenia itd. atwo 

je zamontowa , uszczelni , a tak e umy .

Dzi ki parapetowi usytuowanemu na stan-

dardowej wysoko ci 85–90 cm, pod oknem 

mo liwe jest ustawienie biurka lub sto u, 

poza tym zapewniaj  dobry widok i mo -

liwo  zawieszenia tradycyjnych zas on, 

firanek. Do w a ciwego o wietlenia po-

koju wystarczy tylko jedno okno o wymia-

rach stanowi cych 1/6–1/8 jego powierzch-

ni (w pomieszczeniach o du ej „g boko ci” 

lepsze s  okna w skie i wysokie albo drzwi 

balkonowe).

Jedynym mankamentem okien w cianach 

zewn trznych jest zwykle konieczno  wyko-

nania nadpro a w istniej cej cianie.

Okna w lukarnach – to z kolei rozwi za-

nie najdro sze i najbardziej skomplikowa-

ne pod wzgl dem technicznym, oznaczaj ce 

powa n  ingerencj  w konstrukcj  wi by

dachowej. To rodzaj nadbudówki na dachu 

z pionow cian  czo ow , w której osadzo-

ne s  typowe okna. Warto je stosowa  w bu-

dynkach o charakterystycznej architekturze 

nawi zuj cej do budownictwa regionalne-

go lub w dachach o stosunkowo niewielkim 

k cie nachylenia po aci oko o 30–40º (za-

miast podwy szania cianek kolankowych). 

Przy szeroko ci lukarny dwa razy wi kszej 

od zamontowanego okna ca e wn trze bar-

dzo zyskuje na funkcjonalno ci w wyniku 

równomiernego o wietlenia oraz zwieksze-

nia „wysoko ci stania” na znacznej po-

wierzchni.

Okna po aciowe – s  ch tnie stosowa-

ne, poniewa  przy ich monta u nie potrze-

ba przerabia  wi by dachowej. Okna te 

dobrze o wietlaj  pomieszczenia, gdy k t

nachylenia po aci dachu jest du y (powy ej

50º) lub s  umieszczone bardzo wysoko np. 

pod kalenic  – wtedy mog  by  ma e

(1/10–1/12 powierzchni pomieszczenia, 

np. azienki, garderoby). Warto jednak pa-

mi ta , e typowe okno o szeroko ci 80 cm 

umieszczone na zalecanej wysoko ci 

85–115 cm nad posadzk  z górn  kraw -

dzi  na wysoko ci 185–205 cm zwykle nie 

jest wystarczaj ce do o wietlenia nawet nie-

wielkiej sypialni. Z tego wzgl du zaleca si

stosowanie przynajmniej dwóch lub wi cej 

 Okna poddaszy usytuowane w cianach szczytowych zwykle s  najlepszym rozwi zaniem zarówno 
pod wzgl dem wykonawczym, architektonicznym, jak i funkcjonalnym

 Lukarny s  efektowne i przez to cz sto preferowane przez architektów, ale jednocze nie najtrudniejsze 
do wykonania i czasami niezbyt dobrze spe niaj ce swoj  rol  (niedostatecznie o wietlaj  wn trze)

 Balkon w po aci dachu? Czemu nie, 
dost pne s  przecie  specjalne okna po aciowe 
umo liwiaj ce zrealizowanie tego zadania. 
Niestety ich mankamentem jest wysoka cena
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okien po aciowych w jednym pomieszczeniu, ewentualnie okien 

kolankowych, balkonowych. Wtedy jednak znacz co wzrastaj

koszty stolarki, ryzyko przegrzania pomieszcze  w okresie letnim 

(konieczne dodatkowe zabezpieczenia przed promieniowaniem 

s onecznym) oraz straty ciep a w okresie zimowym. Na dodatek 

du e opady niegu mog  powodowa  okresowe pozbawienie po-

mieszcze  dost pu do wiat a dziennego. Trzeba te  zdawa  sobie 

spraw , e usytuowanie dolnej kraw dzi okien powy ej 110 cm 

nad posadzk  sprawia, e nawet doro li niewiele mog  przez nie 

zobaczy .

wietliki dachowe – typu Sun tunel s  rzadko stosowane, g ów-

nie z powodu stosunkowo wysokiej ceny. Ale jest to doskona e roz-

wi zanie do o wietlenia niewielkich pomieszcze , w których nie 

jest konieczne otwieranie okien (garderoby, korytarze). wietnie 

sprawdzaj  si  w stropodachach o grubo ci dochodz cej do 2 m, 

poniewa  elastyczny r kaw odbijaj cy wiat o (o rednicy 20 lub 

 Okna umieszczone w dachu p askim lub 
o niewielkim nachyleniu dobrze do wietl  wn trze 
o ka dej porze dnia, ale nie zobaczymy przez nie 
horyzontu

wietliki typu Sun tunel s  nowoczesn  konstrukcj  o nietypowych w a ciwo ciach. Przy 
niewielkich wymiarach dostarczaj  bardzo du o wiat a dziennego do pomieszcze , w których trudno 
by oby zainstalowa  zwyk e okna dachowe

 Jedno lub dwa okna po aciowe cz sto s  niewystarczaj ce do 
w a ciwego o wietlenia pomieszcze  mieszkalnych – zw aszcza w dachach 
o niewielkim nachyleniu
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30 cm) mo e omija  elementy konstrukcyj-

ne. Funkcjonalno  urz dzenia podnosi za-

instalowany w suficie raster rozpraszaj cy 

wiat o (eliminuje efekt studni) oraz o wie-

tlenie wewn trzne wieczorem zamieniaj ce 

wietlik w plafon sufitowy.

Wentylacja pomieszcze
na poddaszu
Obowi zuj ce przepisy wymagaj , aby 

wszystkie pomieszczenia usytuowane na 

poddaszu by y wentylowane (nie tylko a-

zienki, garderoby, ale i pokoje mieszkalne). 

To w a ciwie wyklucza stosowanie wenty-

lacji grawitacyjnej, w której efektywna d u-

go  przewodów nie mo e by  mniejsza od 

2 m (od wlotu do wylotu – wa ne zw aszcza 

w budynkach o niewielkim nachyleniu po a-

ci dachowych). 

Adaptuj c poddasze na mieszkanie, warto 

zainwestowa  w instalacj  wentylacji me-

chanicznej z odzyskiem ciep a, czyli z reku-

peratorem – najlepiej o sprawno ci powy ej

75%. Dzi ki temu koszty ogrzewania no-

wych pomieszcze  mog  by  znacznie zre-

dukowane. 

To wa ne, poniewa  istniej ce urz dze-

nia grzewcze mog  by  niewystarczaj -

ce do ogrzania dodatkowej kubatury, która 

po adaptacji poddasza cz sto wzrasta o po-

nad 50%.

Izolacja termiczna przegród 
zewn trznych
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

izolacyjno  termiczna po aci dacho-

wych nie mo e by  mniejsza ni

U=0,25 W/(m2•K), a cian zewn trznych, 

np. szczytowych, kolankowych, 

U=0,30 W/(m2•K). Przy remoncie warto 

przewidzie  równie  ocieplenie cian parte-

ru, piwnic nawet do U 0,15–0,20 W/(m2•K),

który w Unii Europejskiej b dzie obowi -

zywa  za kilka lat. To oznacza, e grubo

zastosowanych materia ów termoizolacyj-

nych (g ównie we ny mineralnej, styro-

pianu lub pianki poliuretanowej) powin-

na wynosi  do 20 cm (zamiast 12–15 cm. 

Warto to zrobi  dla w asnego komfortu, 

a tak e dla oszcz dno ci energii cieplnej 

i w rezultacie pieni dzy wydawanych na 

ogrzewanie.

Niezwykle wa ne jest zaprojektowanie 

detali tak, aby nie by o mostków termicz-

nych. Szczególnie przy ocieplaniu po aci

koniecznie trzeba zwróci  uwag , eby 

we na mineralna by a uk adana w dwóch, 

a jeszcze lepiej trzech warstwach (ka da 

o grubo ci min. 8 cm). Dzi ki temu mo na 

znacznie zredukowa  liniowe mostki ter-

miczne tworzone przez elementy wi by da-

chowej (krokwie, j tki, mur aty).    

Wa ne jest tak e bardzo staranne uk ada-

nie wszelkich folii ochronnych, czyli wia-

troizolacji i paroizolacji. W celu zachowa-

nia szczelno ci konieczne jest ich klejenie 

np. za pomoc  samoprzylepnej ta my dwu-

stronnej oraz zaklejanie wszelkich otwo-

rów, nawet tych od zszywek czy gwo dzi. 

W przeciwnym razie mo e nast pi  wykra-

planie pary wodnej i w konsekwencji zawil-

gocenie we ny mineralnej oraz drewnianej 

konstrukcji dachu (w skrajnych sytuacjach 

rozwój grzybów i ple ni). 

Prawid owo ocieplona po a  dachu powin-

na zawiera  nast puj ce warstwy:

 pokrycie dachu (dachówka, blacha, papa 

na deskowaniu itd.);

 szczelina wentylacyjna szeroko ci 

2,5–5 cm – w zale no ci od k ta nachylenia 

dachu, d ugo ci po aci i rodzaju pokrycia;

 folia wiatrochronna – nie jest wymagana 

przy pe nym deskowaniu i wst pnym kryciu 

pap  (wtedy potrzebna jest dodatkowa szcze-

lina wentylacyjna pomi dzy we n  mineral-

n  a deskowaniem);

 Przestrze  pod dachem warto wykorzysta  na monta  rekuperatora. Dzi ki grubej warstwie we ny 
mineralnej zamontowanej w stropie, praca urz dzenia nie b dzie s yszalna na poddaszu

 W a ciwy uk ad warstw ocieplonego poddasza wyko czonego p ytami gipsowo-kartonowymi

pokrycie dachu

ata

listwa dociskowa
listwa rusztu 

dystansowego

paroizolacja

dwie warstwy 

p yt g-k

drewniane listwy 

dystansowe 

np. 25 × 25 cm

dwie warstwy 

we ny mineralnej

listwa dystansowa

szczelina wentylacyjna

szer. 2,5–5 cm

folia dachowa

przewód 

doprowadzaj cy

zimne 

powietrze 

do rekuperatora

rekuperator przewód 

wywiewny

wyrzutnia 

powietrza

przewody 

rozprowadzaj ce 

wie e ogrzane 

powietrze do 

pomieszcze

przewody 

doprowadzaj ce 

zu yte ogrzane 

powietrze do 

rekuperatoraczerpnia 

powietrza

krokiew
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 we na mineralna uk adana warstwami

o grubo ci nie mniejszej ni  8 cm (lepiej 

10 cm);  

 paroizolacja mocowana do rusztu dystan-

sowego;

 ok adzina wewn trzna na odr bnym rusz-

cie (p yty gipsowo-kartonowe, deski boaze-

ryjne, sklejka wodoodporna, panele z two-

rzyw sztucznych itd.).

Bardzo istotne jest w a ciwe osadzenie 

okien. W cianach i lukarnach ramy po-

winny by  umieszczone w warstwie ter-

moizolacyjnej, a nie konstrukcyjnej. Na 

dodatek od rodka, na ca ym obwodzie na-

le y je uszczelni ta m  paroizolacyjn .

Przestrze  pomi dzy murem a o cie nic

(szer. 1–1,5 cm) powinna by  wype niona 

niskorozpr n  piank  monta ow  (poli-

uretanow ), od strony zewn trznej os oni -

ta ta m  paroprzepuszczaln . Wskazane 

jest równie  wykonanie tzw. w garka, czy-

li wyst pu ze styropianu lub pianki poli-

uretanowej, który przykrywa ram  okna na 

szeroko ci 5–7 cm.

Izolacja akustyczna stropów 
mi dzypi trowych
Nadaj c now  funkcj  pomieszczeniom 

poddasza, trzeba pami ta  o zastosowaniu 

odpowiedniej izolacji akustycznej (zw asz-

cza na stropach). Inaczej trudno b dzie za-

pewni  w a ciwy komfort ycia w zmo-

dernizowanym budynku. Szczególnie 

uci liwe s  tzw. d wi ki uderzeniowe, 

czyli odg osy kroków, odbijanej pi ki, tur-

laj cych si  klocków itd. Przy otwartych 

klatkach schodowych lub pomieszcze-

niach o wysoko ci 2 kondygnacji denerwu-

j ce mog  by  równie  d wi ki powietrz-

ne (g o no s uchana muzyka, prowadzone 

rozmowy). 

Standardowo nale y wykona  pod og

p ywaj c . Tworz  j  p yty we ny mineral-

nej (grubo ci 4 cm i g sto ci 80 kg/m3) lub 

styropianu elastycznego (grubo ci 3,3 cm) 

precyzyjnie odizolowane od cian i ele-

mentów konstrukcyjnych za pomoc  ta-

my brzegowej z pianki polietylenowej gru-

bo ci 1 cm. Podk ad pod posadzki zwykle 

wykonuje si  z dwóch sklejonych ze sob

warstw sklejki lub p yt OSB o cznej gru-

bo ci przynajmniej 3 cm. Czasami stosuje 

si  szlicht  cementow  o grubo ci 4–7 cm, 

ale to zwykle prowadzi do niepotrzebnego 

obci enia stropu i wprowadzenia dodat-

kowych przerw technologicznych (wi za-

nie i wysychanie podk adu). Rozwi zanie 

to jest skuteczne na ci kich stropach el-

betowych, ceglanych i g sto ebrowych.

Jednak jest niewystarczaj ce na lekkich 

stropach drewnianych. W takim przypad-

ku konieczne jest jeszcze u o enie przy-

najmniej 10-cm warstwy we ny mineralnej 

pomi dzy belkami stropowymi oraz zasto-

sowanie sufitu podwieszonego. Wskazana 

jest dodatkowa warstwa izolacji akustycz-

nej pomi dzy sufitem a belkami no nymi 

stropu. Sufit równie  musi by  oddyla-

towany od cian za pomoc  ta my brzego-

wej. 

 Izolacja akustyczna stropu betonowego

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany

uszczelka kauczukowa pod coko em

ta ma brzegowa

dwie warstwy

p yt OSB

grub. np. 12 i 18 mm

uk adane na zak ad 

i sklejone ze sob

– nie mog  by

mocowane  do konstrukcji stropu

posadzka 

np. z klepek drewnianych

styropian elestyczny 

grub. 30 mm

uk adany 

z przesuni ciem 

spoin

 Izolacja akustyczna stropu drewnianego

uszczelka kauczukowa

pod coko em

ta ma brzegowa

belki stropowe

ta ma brzegowa

uszczelka 

polietylenowa 

pod listw

maskuj c

listwa 

maskuj ca 

zamocowana 

tylko do ciany 

lub tylko 

do sufitu

cokó  drewniany przyklejony lub przybity do ciany

dwie warstwy p yt OSB najlepiej ró nej grub. 

(np. 12 i 18 mm) uk adane na min. 7-cm zak ad 

i sklejone ze sob  – nie mog  by  w aden 

sposób montowane do konstrukcji stropu

twarda we na mineralna grub. 4 cm

deski lub p yta OSB – mog  by

lu no przybite do belek stropowych

podk adki z gumy lub filcu 

grub. 1–2 cm

we na mineralna mi kka grub. 5–10 cm

sufit podwieszony na przegubowych zawiasach

posadzka np. z desek 

pod ogowych
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Wygodniej pod sko nym dachem
ó ko – pojedyncze zwykle ma szeroko  70–90 cm i wysoko  do wierz-

chu materaca 35–45 cm. Trzeba nad nim zapewni  przestrze  o wysoko-

ci 90 cm (mierzon  w osi ó ka), bo tylko wtedy doros y cz owiek b dzie 

móg  na nim wygodnie usi  bez obawy, e uderzy si  w g ow . Poza tym 

koniecznie musi by  zapewniona wysoko  stania przy ó ku, a to ozna-

cza, e w odleg o ci 15 cm od kraw dzi materaca wysoko  mierzona od 

pod ogi do pochy ego sufitu powinna wynosi  190 cm. Wynika st d, e

wysoko cianki kolankowej, przy której ma stan ó ko, powinna wy-

nosi  75–95 cm, w zale no ci od k ta nachylenia dachu zawieraj cego 

si  w przedziale 42–52°.

Rega  – szafa lub inny mebel s u cy do przechowywania rzeczy zwykle 

ma g boko  40–60 cm. Chc c przed nim stan  w pozycji wyprostowa-

nej, trzeba mie  zapewnion  wysoko  stania, czyli 190 cm od pod ogi do 

sufitu mierzone w odleg o ci 15 cm przed rega em. Wskazane jest, eby 

cianka kolankowa by a jak najwy sza, poniewa  b dzie wtedy wi cej 

miejsca do przechowywania rzeczy.

Sedes  – lub bidet najcz ciej maj  wysoko  40 cm i g boko  50–70 cm. 

Wysoko  wraz ze sp uczk  zwykle nie przekracza 90 cm, co jednocze nie 

oznacza minimaln  wysoko cianki kolankowej. Doros y korzystaj cy 

z tych urz dze , aby nie uderzy  si  w g ow , potrzebuje przynajmniej 

130 cm, gdy siedzi (mierzone w odleg o ci 20–30 cm od ciany) i 190 cm, 

gdy stoi przy sedesie lub bidecie. Je eli chce si  w maksymalnym stop-

niu wykorzysta  miejsce pod skosem (wg powy szych za o e ), k t na-

chylenia dachu powinien wynosi  55–63°. Oczywi cie k t ten mo e by

mniejszy, je li cianka kolankowa b dzie wy sza lub urz dzenie bardziej 

od niej odsuni te.

Wanna – ma zwykle g boko  40–45 cm i d ugo  140–170 cm. Mo na 

przyj , e jej dno standardowo znajduje si  oko o 15 cm nad posadzk  (od 

12 do 22 cm). Oznacza to, e cianka kolankowa nie powinna by  ni sza ni

75–90 cm przy za o eniu, e wystaje ponad wann  20–30 cm. Oczywi cie 

w wannie trzeba jeszcze wygodnie usi  i stan . Mo na to zapewni ,

je li w odleg o ci oko o 50 cm od cianki kolankowej wysoko  od dna 

wanny do sufitu nie b dzie mniejsza ni  90 cm, a 30 cm od ko ca wanny 

– 190 cm. Decyduj cy jest drugi warunek, bo spe nienie go wymaga da-

chu o nachyleniu 39–49°.

Biurko – najcz ciej ma wysoko  70–80 cm i blat o szeroko ci 55–90 cm. 

Pionowa cianka ponad blatem nie powinna by  ni sza ni  40 cm (mo li-

wo  ustawienia ksi ek, lampy, monitora itp.). Wynika st d, e cianka 

kolankowa, przy której umieszczone jest biurko, powinna mie  wysoko

co najmniej 110–120 cm. Obok trzeba jeszcze zapewni  wysoko  stania 

doros emu cz owiekowi (190 cm mierzone w odleg o ci 15 cm od kraw dzi

blatu). A to mo na osi gn  tylko wtedy, gdy k t nachylenia dachu jest nie 

mniejszy ni  40° (zgodnie z przyj tymi za o eniami 40–49°).
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Porównanie dwóch budynków o jednakowej 

powierzchni zabudowy, lecz ró nych wymiarach 

i rodzajach dachów:

a)  dom z dachem dwuspadowym:

 – powierzchnia poddasza Pp=9,0 × 12,0=108 m2

 – powierzchnia o wysoko ci stania

 Ps=5,2 × 12,0=62,4 m2

b) dom z dachem czterospadowym:

 – powierzchnia poddasza Pp=7,2 × 15,0=108 m2

 – powierzchnia o wysoko ci stania 

 Ps=3,4 × 11,2=38,1 m2

Z wylicze  wynika, e mo liwa do wykorzystania 

powierzchnia poddasza w domu z dachem 

dwuspadowym jest o 40% wi ksza ni  w domu 

z dachem czterospadowym
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje adaptacja poddasza?

– ceny brut to – 

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT 

OGÓLNOBUDOWLANYCH:

demonta  pokrycia i konstrukcji dachowej w rejonie 

lukarny – 14 m2; robocizna 200 z

domurowanie cian lukarny z betonu komórkowego 

odmiany 400 gr. 37 cm – 19 m2; materia y 3200 z ,

robocizna 1000 z

monta  konstrukcji dachowej oraz pokrycia nad 

lukarn  – 28 m2; materia y 1200 z , robocizna 1200 z

u o enie izolacji wiatrochronnej wysokoparoprze-

puszczalnej o cznej pow. 140 m2;

materia y 1000 z , robocizna 300 z

u o enie drewnianych rusztów dystansowych 

z listew 4 × 10 cm – 320 m.b.; 

materia y 1400 z , robocizna 500 z

u o enie izolacji termicznej dachu z 2 i 3 warstw 

we ny mineralnej o cznej gr. 25 cm (w po aciach) 

i 35 cm (strop nad j tkami) oraz pow. odpowiednio 

90 i 50 m2; materia y 8000 z , robocizna 800 z

u o enie paroizolacji o cznej pow. 130 m2;

materia y 500 z , robocizna 150 z

u o enie sufitów z p yt gipsowo-kartonowych 

ogniochronnych gr. 15 mm na stela u z blachy 

ocynkowanej – 120 m2;

materia y 4500 z , robocizna 5000 z

demonta  4 okien o wymiarach 90 × 120 cm; 

robocizna 150 z

wykonanie 2 nadpro y w cianach zewn trznych 

d . 240 cm (ka de); 

materia y 900 z , robocizna 400 z

wybicie 2 otworów okiennych w cianach 

zewn trznych o wymiarach 180 × 120 cm; 

robocizna 200 z

monta  2 nowych okien o wymiarach 180 × 120 cm;

materia y 1400 z , robocizna 200 z

monta  2 nowych okien o wymiarach 90 × 120 cm; 

materia y 1000 z , robocizna 100 z

monta  okna balkonowego o wymiarach 

180 × 240 cm; materia y 1500 z , robocizna 200 z

wykonanie nadpro a w wewn trznej cianie no nej 

d . 210 cm; materia y 400 z , robocizna 200 z

wybicie otworu w wewn trznej cianie no nej 

o wymiarach 138 × 205 cm; robocizna 150 z

wykonanie cianek dzia owych z p yt gipsowo-

-w óknowych na stela u z blachy ocynkowanej 

gr. 12 cm o cznej pow. 32 m2 (izolacja akustyczna 

z we ny mineralnej gr. 8 cm); materia y 2300 z ,

robocizna 1300 z

tynkowanie cian murowanych oraz o cie y okien-

nych i drzwiowych – pow. 120 m2; materia y 800 z ,

robocizna 2400 z

u o enie glazury na cianach azienek – 48 m2;

materia y 2500 z , robocizna 2000 z

monta  okien po aciowych – 6 szt.; materia y 5000 z ,

robocizna 3000 z

osadzenie 6 nowych drzwi wewn trznych o wym. 

80 × 200 cm; materia y 1800 z , robocizna 600 z

usuni cie istniej cej posadzki z pow. 90 m2;

robocizna 1000 z

u o enie izolacji przeciwwilgociowej z folii na pod o u

betonowym – pow. 90 m2; materia y 300 z ,

robocizna 100 z

izolacja akustyczna posadzki z twardej we ny mine-

ralnej gr. 4 cm – pow. 90 m2; materia y 1600 z ,

robocizna 300 z

u o enie ta my brzegowej z pianki polietylenowej 

gr. 1 cm – 95 m.b.; materia y 100 z

u o enie i sklejenie 2 warstw p yt OSB o cznej 

gr. 30 mm – 90 m2; materia y 4000 z , robocizna 1300 z

u o enie izolacji przeciwwodnej w azienkach – 20 m2;

materia y 300 z , robocizna 50 z

u o enie posadzki z p ytek ceramicznych lub kamien-

nych – 15 m2; materia y 1000 z , robocizna 700 z

u o enie nowej posadzki z drewnianych paneli

pod ogowych lub wyk adziny – czna pow. 64,7 m2;

materia y 5800 z , robocizna  1700 z

malowanie lub tapetowanie pomieszcze

– pow. 270 m2; materia y 550 z , robocizna 800 z

monta  drewnianej konstrukcji balkonu z bali 5 × 10; 

5 × 15 i 10 × 10 cm; materia y 600 z , robocizna 500 z

monta  poszycia balkonu ze sklejki gr. 12,5 mm 

– 7,2 m2; materia y 500 z , robocizna 100 z

izolacja przeciwwodna balkonu z papy 

termozgrzewalnej – 7,2 m2; materia y 100 z ,

robocizna 50 z

pokrycie balkonu z a urowo u o onych desek teako-

wych – 6,5 m2; materia y 1000 z , robocizna 200 z

monta  nowych schodów drewnianych wykonywa-

nych na zamówienie – 8000–10 000 z

Koszt materia ów i robocizny do przeprowadzenia 

przyk adowej adaptacji poddasza od  88 100 z

PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT 

INSTALACYJNYCH:

monta  urz dze  sanitarnych – WC szt. 2, 

bidetu szt. 1, umywalek szt. 3, kabiny prysznicowej 

szt. 1, baterii prysznicowych szt. 1, wannowych szt .2, 

umywalkowych szt. 3. – 5000–7000 z

monta  instalacji wodoci gowej z rur ocynkowanych 

r. 20 mm – 50 m.b.; materia y 500 z , robocizna 300 z

monta  instalacji kanalizacyjnej z PVC – 33 m.b. ( cz-

nie r. 50–150 mm); materia y 350 z  , robocizna 200 z

monta  5 grzejników aluminiowych; materia y 1800 z ,

robocizna 500 z

monta  instalacji c.o. z rur polietylenowych – 37 m.b.; 

materia y 800 z , robocizna 1200 z

demonta  starej instalacji elektrycznej – 10 m.b.; 

robocizna 50 z

monta  nowej instalacji elektrycznej (przewody mie-

dziane) – 80 m.b.; materia y 400 z , robocizna 300 z

monta  gniazd i prze czników elektrycznych (pod-

tynkowych) – 30 szt.; materia y 600 z ,

robocizna 900 z

monta  rekuperatora powietrza wraz z czerpni , wy-

rzutni , t umikami akustycznymi itd. – 6000–9000 z

monta  przewodów wentylacji mechanicznej r. 

150 mm – 30 m.b.; materia y 300 z , robocizna 100 z

monta  anemostatów – 8 szt.; materia y 150 z ,

robocizna 50 z

Koszt materia ów i robocizny do przeprowadzenia 

przyk adowej adaptacji poddasza od 19 500 z
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