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Z badań zleconych przez MSWiA w 2016 r. wynika, że świadomość na temat czadu i 

zagrożenia pożarowego jest niska.

Według tych badań:

✓ 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad 

✓ co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie 

✓ tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników

✓ 1/4 Polaków twierdzi, że żeby uchronić się przed pożarem wystarczy być uważnym

✓ Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe.

Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych 

to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, 

że jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina, i 

umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu 

czujnik dymu lub czadu.



27 listopada 2017 r. roku minister Mariusz Błaszczak inaugurował drugą edycję 

kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”

W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już 

ponad 12.



STATYSTYKA – ilość zatruć w latach 2007-2017 
w woj. śląskim



Sezon grzewczy
Ilość 

interwencji

Osoby 

poszkodowanie

w tym ofiary 

śmiertelnie

2010/2011 116 86 1

2011/2012 98 80

2012/2013 75 62 1

2013/2014 70 68 1

2014/2015 84 85 0

2015/2016 110 76 0



Najwięcej poszkodowanych w sezonie 2016/2017 odnotowano:

1. pow. częstochowski – 81 osób /w tym 21 dzieci/ -w tym 3 śmiertelne

2. Chorzów - 72 osób /w tym 21 dzieci/ - w tym 2 śmiertelne

3. pow. gliwicki - 60 / w tym 15 dzieci/ - w tym 1 śmiertelna

4. Ruda Śląska - 56 osób / w tym 19 dzieci/ - w tym 1 śmiertelna

5. pow. bielski - 54 /w tym 16 dzieci/

6. pow. rybnicki - 54 /w tym 23 dzieci/

7. Sosnowiec - 53 /w tym 22 dzieci/



w latach 2007 - 2016 w woj. śląskim:

 2007/2008 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)

 2008/2009 rok – liczba zatruć 395 (w tym 47 ze skutkiem śmiertelnym)

 2009/2010 rok – liczba zatruć 388 (w tym 32 ze skutkiem śmiertelnym)

 2010/2011 rok – liczba zatruć 454 ( w tym 21 ze skutkiem śmiertelnym)

 2011/2012 - liczba zatruć 706 ( w tym 29 ze skutkiem śmiertelnym)

 2012/2013 – liczba zatruć 695 (w tym 27 ze skutkiem śmiertelnym)

 2013/2014 - liczba zatruć 654 ( w tym 9 ze skutkiem śmiertelnym)

 2014/2015 - liczb zatruć 654 ( w tym 7 ze skutkiem śmiertelnym)

 2015/2016 - liczba zatruć 755 ( w tym 14 ze skutkiem śmiertelnym)







Każda osoba przebywająca w środowisku skażonym tlenkiem węgla 
narażona jest na jego działanie. Efekty działania czadu, przy takim samym 
stężeniu i w takim samym czasie, mogą być jednak różne dla 
poszczególnych osób.
Do grupy największego ryzyka należą:

• noworodki i niemowlaki (obok normalnej hemoglobiny występuje   u 
nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku 
węgla, niż zwykła hemoglobina),

• dzieci, 
• kobiety ciężarne,
• osoby w podeszłym wieku,
• osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi, 
• osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.

Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z 
dużym wysiłkiem fizycznym.









Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego
może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest
właściwej wentylacji. Należy również regularnie sprawdzać
prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku
węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów
kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.



 dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy
używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju
opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca
budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu
instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

• nie zasłaniać kratek 
wentylacyjnych i otworów 
nawiewnych,











Możliwość powstania pożaru w budynku może wynikać z:

 wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urządzeń elektrycznych:

- brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,

- przeciążenia instalacji poprzez włączanie dużej ilości odbiorników energii 
do jednego obwodu elektrycznego,

- pozostawianie bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych,

- ustawienie nagrzewających się urządzeń elektrycznych (np.: kuchenki,  
grzałki, grzejniki itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów palnych,

- naprawiania bezpieczników w rozdzielni prądu przez osoby do tego nie 
uprawnione.

- brak właściwej konserwacji urządzeń i instalacji wydzielających energię  
cieplną w awaryjnych stanach pracy,

- nieprzestrzegania przyjętych zasad i przepisów dotyczących bezp.,

 używanie otwartego ognia  (świeczki, zapałki w miejscach niedozwolonych)

 wyładowań atmosferycznych

 rozszczelnienia przewodów kominowych

 palenia tytoniu

 celowego podpalenia. 
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Jeśli zauważyłeś pożar:

 zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,

 wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,

 wezwij straż pożarną,

 wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i 
wyraźnie powiedz:

◦ co się pali

◦ gdzie się pali

◦ czy zagrożeni są ludzie.

Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny, który odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe pytania 
odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne 
informacje, które mogą być przydatne dla strażaków-ratowników. Poczekaj więc aż to dyżurny 
rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego 
zagrożenia.

Pamiętaj! Zawsze słuchaj poleceń strażaków!



 Wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne.

 Jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty oraz niezbędne lekarstwa.

 Dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj wyłączyć dopływ gazu 
i energii elektrycznej oraz usuń z zasięgu ognia materiały palne lub 
wartościowe rzeczy, a potem zacznij gasić pożar.

 Nie otwieraj okien.

 Nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci drogę ewakuacji.

 Jeśli sam nie jesteś w stanie ugasić pożaru, natychmiast opuść 
mieszkanie, zamykając drzwi jedynie na klamkę – nie zamykaj ich na 
zamek.





st. kpt. Patrycja Pokrzywa
Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej 

tel. 33 812-22-33 wew. 113
mail: rzecznik@straz.bielsko.pl

www: straz.bielsko.pl

Dziękuję za uwagę

rzecznik@straz.bielsko.pl


