
CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! 
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie 

zatrucia czadem!!! 

OSTRZEGAMY! 
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie 
kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika 
jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i 
instalacji grzewczych. 

PRZYPOMINAMY! 
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! 
Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalinowych: 

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem), 
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od 
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, 
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). 



RADZIMY! 
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym 
paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. 
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: 
> jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i 

pozbawiony smaku), 
> blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w 

czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez uduszenie. 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie 
wspomnianych przewodów może wynikać z: 
> ich nieszczelności, 
> braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
> wad konstrukcyjnych, 
> niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności 

stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. 
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do 
powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast 
wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do 
pomieszczenia. 

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy: 
> przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów 

kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania 
dostatecznego ciągu powietrza, 

> użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, 
zgodnie z instrukcją producenta, 

> stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie 
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, 
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz 
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, 

> nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, 
> w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, 

ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację, 

> systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru 
do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, 

> często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, 
łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, 
rozszczelnienie okien, 

> nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, 
gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć 
porady lekarskiej. 



W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek 
dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, 
jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, 
jaką jest nasze życie). 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: 
s zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając 

szyby w oknie, 
s wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to 

zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia 
pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, 

s wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), 
s jak najszybciej podać tlen, 
s jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy 

natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż 
serca, 

s nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami 
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej 
przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. 

PAMIĘTAJMY! 
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie 
i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie 
odrobina przezorności. 



BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH 
GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ 

Gaz ziemny jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym 
powszechnie w gospodarstwach domowych. Szczelność instalacji gazowej jest dla 
każdego oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, gdyż jego 
mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowników gazu nie wie 
jednak, kiedy może pojawić się zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie 
zwanym czadem). 
W Polsce każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym 
z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej 
ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków 
śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej. 
Przyczynami są niesprawne instalacje wentylacyjne oraz zamknięte, szczelne okna. 
Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, 
spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń 
spalających gaz: 
1) prawidłowa instalacja, 
2) stały dopływ świeżego powietrza, 
3) swobodny odpływ spalin, 

4) właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego. 

PRAWIDŁOWA INSTALACJA 
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowego może dokonać jedynie uprawniony 
specjalista, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywanie prac instalacyjnych i 
regulacyjnych przez osobę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i 
życia mieszkańców. Takie same wymagania, co do prac instalacyjnych i 
regulacyjnych, dotyczą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znajdować się jak 
najbliżej wywiewnej kratki wentylacyjnej, a stanowiska pracy powinny być 
usytuowane między oknem a kuchenką, tak, aby następował nad nimi przepływ 
świeżego powietrza. 
STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje 
spalanie gazu ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza 
powoduje niedobór tlenu. Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i 
powstawanie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy np. okna mieszkania są 
szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania jest również 
warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym należy 
pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna 
powinny być wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylić okno lub 
lufcik w mieszkaniu. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w 
drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi 
śmiertelnym zatruciem. 

SWOBODNY ODPŁYW SPALIN 
Piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a ten 
musi być szczelny i drożny. Nieszczelny komin powoduje osłabienie ciągu lub może 
być przyczyną przenikania spalin do sąsiadujących z nim pomieszczeń i zatrucia 
znajdujących się tam osób. Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 
należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być 
przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli 
spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest 
jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego 



powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu 
spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie się znajdował w zamkniętym, 
uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym 
włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego 
odpływu spalin. 
Podczas kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w 
mieszkaniu, ponieważ jego działanie osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie 
spalinowym piecyka gazowego. 

DOBRY STAN TECHNICZNY URZĄDZENIA GAZOWEGO 
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie 
technicznym, a także okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Obowiązek utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich 
udostępnienia do kontroli nakłada na użytkownika lokalu Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999 r., 
poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny do tego 
obowiązku powinien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń gazowych. Piecyk 
gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, 
nieczyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i 
konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom 
posiadającym stosowne uprawnienia. 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE KOMINÓW 
1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać 

przewody kominowe w należytym stanie technicznym (Art. 61. ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane) 

2. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek poddawania 
budynku okresowej kontroli - co najmniej raz w roku kontrola stanu technicznego 
przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 
ustawy Prawo budowlane). Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej 
kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli ma 
obowiązek potwierdzić kontrolę protokołem, w którym powinna opisać usterki 
i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki (art. 70 
ustawy Prawo budowlane). 

3. Właściciel lub zarządca ma obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych, § 34 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: 

raz w miesiącu w zakładach żywienia zbiorowego. 
co najmniej raz na 3 miesiące z przewodów kominowych od palenisk 
opalanych paliwem stałym. 
co najmniej raz na 6 miesięcy z przewodów kominowych od palenisk 
opalanych paliwem płynnym i gazowym, 
co najmniej raz w roku z przewodów wentylacyjnych. 

4. Naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie 
kwalifikacje (§ 19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych). Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane 
w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 
z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować 



przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim 
fachowcom. 

5. Czyszczenie przewodów kominowych, można dokonywać tego samodzielnie 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych 
budownictwa zagrodowego i letniskowego, co dopuszcza § 34 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 
czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W innych budynkach powinni 
wykonywać te czynności fachowcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW DUŻYCH BLOKÓW 
ORAZ MAŁYCH DOMKÓW, PAMIĘTAJ: 
- Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej kontroli przewodów kominowych 

osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia kominiarskie. 
- Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków poprzez umożliwienie dostępu 

do kominów. 
- Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki. 
- W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, 

gdzie znajdują się urządzenia gazowe. 
- Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń grzewczych. 
- wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj 

właściciela lub zarządcę. 
- Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych. 
- Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj śmieci, plastiku, starych mebli, 

ubrań itp. 

OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE 
ZALEŻEĆ ZDROWIE I ŻYCIE TWOJE ORAZ TWOICH 

BLISKICH! WYSTARCZY JEDYNIE ODROBINA 
PRZEZORNOŚCI. 


