
TLENEK  WĘGLA , ZABÓJCZY  CZAD -PÓKI NIE JEST ZA 
PÓŹNO. 

Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię „NIE  dla czadu”. Kampanię  zapoczątkowała 
zorganizowana 9 listopada 2011r. konferencja prasowa Komendanta Głównego PSP. 
„ NIE dla czadu” to kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach 
związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Potrwa ona do marca przyszłego roku, 
czyli przez okres grzewczy- czas, w którym najczęściej  dochodzi do zatruć czadem. 
Kampania zakończy się podsumowaniem działań w marcu 2012r. 
Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z 
czadem oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych. 
Patronat nad kampanią objął  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Trwa sezon grzewczy. W tym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem 
węgla(czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne : zaniedbanie, niewiedza, 
niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin. 
 
OSTRZEGAMY - BĄDŹ CZUJNY! 
 
Według statystyk KGPSP od początku roku odnotowano prawie 122 zgony osób, 
spowodowane przez tlenek węgla, a blisko 1,5 tys. osób uległo podtruciu. 
 
PRZYPOMINAMY ! 
 
§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109 poz.719),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. 
Art.62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r.Nr 
243,poz.1624) 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 bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny ? 
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które 
występuje przy niedostatku tlenku w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. 
Gromadzi się głównie  pod sufitem ponieważ  ma nieco mniejszą gęstość od powietrza. 
 
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 zatruć tlenkiem węgla ? 
 
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych  jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. 
Wadliwe działanie wspominanych 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. 

 
PAMIĘTAJ ! 

 
Nigdy nie bagatelizuj  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. 

 
Więcej informacji na temat tlenku węgla, m.in. co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia, jak 
pomóc poszkodowanym, jakie są objawy zatrucia, znaleźć można pod adresem: 
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216 
opracowano na podstawie materiałów informacyjnych 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego 
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