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• 7414 osób trafiło do szpitala 

(pożary + tlenek węgla), 
• 512 osób zginęło w pożarach,

50 osób zmarło w wyniku 

Tylko w 2015 roku w Polsce
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• 512 osób zginęło w pożarach,
• 50 osób zmarło w wyniku 

zatrucia tlenkiem węgla.



Poszkodowani w wyniku zatrucia 

tlenkiem węgla

Województwo Pomorskie

Zima 2014/2015

- 67 zatruć
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- 67 zatruć

Zima 2015/2016

- 45 zatruć

- 2 zgony

Od września 2016

- 25 zatruć

- 2 zgony



Skąd się bierze czad ?

Tlenek węgla (czad) powstaje w wyniku niepełnego 

spalania wielu paliw m.in.: drewna, węgla, benzyny, 

oleju napędowego, nafty, gazu, przy braku 

odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego 
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odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnego do zupełnego 

spalania. 
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Czad, dlaczego jest tak 

niebezpieczny?

Niebezpieczeństwo zatrucia wynika z faktu, że tlenek 

węgla:

• jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka

(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
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(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),

• blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego 

miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy 

długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) 

śmierć przez uduszenie.



stężenie objętościowe CO 

w powietrzu
czas wdychania objawy

100 - 200 ppm 2 - 3 h lekki ból głowy

400 ppm 1 h silny ból głowy

800 ppm 45 min

zawroty głowy, wymioty 

i konwulsje; po 2h trwała 

Oddziaływanie tlenku węgla
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800 ppm 45 min i konwulsje; po 2h trwała 

śpiączka

1600 ppm 20 min
silny ból głowy, wymioty, 

konwulsje; zgon po 2h

3200 ppm 5 - 10 min
intensywny ból głowy 

i wymioty; zgon po 30 min

6400 ppm 1 - 2 min
ból głowy i wymioty; zgon 

w niecałe 20 min

12800 ppm 2 - 3 wdechy
utrata przytomności; 

śmierć po 3 min

ppm (ang. parts per million – ilość cząsteczek CO w 1 milionie cząsteczek powietrza)



Powstawanie tlenku węgla
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Co jest główną przyczyną 

zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie tych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w Wadliwe działanie tych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w 

tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz często niedostosowania istniejącego systemu 

wentylacji do stopnia szczelności stosowanych okien i drzwi.
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• przewody od palenisk 
opalanych paliwem 
stałym – co 3 miesiące,

Obowiązek czyszczenia przewodów 

dymowych, spalinowych, wentylacyjnych 

w budynkach mieszkalnych
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stałym – co 3 miesiące,

• przewody od palenisk 
opalanych paliwem 
gazowym lub płynnym -
co 6 miesięcy,

• przewody wentylacyjne -
raz w roku.



Lata 2013 2014 2015

Liczba zdarzeń 19 21 13

Osoby poszkodowane 87 27 9

Osoby przewiezione do szpitala przed 13 5 9

Zatrucia tlenkiem węgla –

powiat kwidzyński
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Osoby przewiezione do szpitala przed 

przybyciem straży

13 5 9

Razem poszkodowani 100 32 18



Zatrucia tlenkiem węgla -
przykłady zdarzeń

Kwidzyn ul. Chopina, 7 lutego 2013 r. (czwartek) godz. 18.05.

Pomiaru stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu łazienki w budynku 

wielorodzinnym. Sześć osób, w tym troje dzieci z objawami zatrucia 

tlenkiem węgla zostało przewiezionych do szpitala.
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Kwidzyn ul. Południowa, 26 lutego 2013 r. 

(wtorek) godz. 2.34.

Pomiaru atmosfery w Hali Produkcyjnej.

Przekroczenia dopuszczalnego stężenia 

tlenku węgla. 

73 osoby z objawami zatrucia trafiło do 

szpitali.



Zabezpiecz mieszkanie/dom
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Zabezpiecz mieszkanie/dom

Czujnik tlenku węgla - wykrywa on minimalne, a nadal

bezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu) w

powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez głośny

alarm i migoczącą czerwoną diodę.alarm i migoczącą czerwoną diodę.
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Zabezpiecz mieszkanie/dom

Wskazany montaż czujnika w:

• pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek;

• w sypialni (śpiących trudno obudzić);

• w pobliżu podgrzewacza gazowego.
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Pożary budynków mieszkalnych

Problem śmiertelności w pożarach dotyczy przede 

wszystkim budynków mieszkalnych
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Toksyczne produkty spalania 

(dym)

W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymem oraz 

toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek 

węgla, chlorowodór, cyjanowodór. 
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Pożary kominowe

Lata 2013 2014 2015

Pożary w obiektach mieszkalnych / 

pożary sadzy

62/35 72/34 82/40
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Pożary mieszkań -
przykłady zdarzeń w powiecie

Prabuty ul. Warszawska, 22 stycznia 2013 r. (wtorek)  godz. 1.55.

Pożar mieszkania na parterze w budynku wielorodzinnym.

Poszkodowani: 3 osoby śmiertelne.

Kwidzyn ul. Sportowa, 19 marca 2014 r. (środa) godz. 7.31.

Wybuch gazu w budynku mieszkalnym (promiennik ciepła).
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Wybuch gazu w budynku mieszkalnym (promiennik ciepła).

Poszkodowani: 3 osoby ranne, w tym 1 ciężko.

Kwidzyn ul. Przyrzeczna, 1 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 18.54.

Pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Poszkodowani: 1 osoba śmiertelna.

Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów, 8  lutego 2016 r. (poniedziałek)  

godz. 23.07.

Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Poszkodowani: 1 osoba śmiertelna.



Gdy zauważyłeś pożar

• zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,

• wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów 

krzykiem: „Pali się ! Pożar !”,

• wezwij straż pożarną, wybierz numer alarmowy 998
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Nie rozłączaj się pierwszy! 

• wezwij straż pożarną, wybierz numer alarmowy 998

lub 112, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i 

wyraźnie powiedz:

– co się pali (rodzaj obiektu, kondygnacja),

– gdzie się pali (podaj adres),

– czy zagrożeni są ludzie.



Jak zachować się 

w czasie pożaru

Pamiętaj! 

Zawsze słuchaj poleceń strażaków!
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Co możesz zrobić, zanim 

przyjedzie straż pożarna?

• Wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby 

niepełnosprawne;

• Jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty oraz 

niezbędne lekarstwa; 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;
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Gaśnica – zanim przyjedzie 

straż pożarna

Prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy w mieszkaniu, ale 
dbając o własne bezpieczeństwo, warto ją mieć. 
Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar w zarodku. 

Gaśnica musi być sprawna.         
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Gaśnica musi być sprawna.         
Nie rzadziej niż raz w roku należy 
zlecić profesjonalistom jej 
przegląd i konserwację. 
Wszystkie czynności 
konserwacyjne muszą być 
potwierdzone indywidualną 
cechą aktualizacji tzw. kontrolką.



Gaśnice w mieszkaniu/domu

Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybrać gaśnicę 

oznaczoną symbolami ABC (do kuchni z symbolem F)
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Gaśnice w mieszkaniu/domu
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Gaśnice w mieszkaniu/domu
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Obsługa gaśnicy:

1. Wyciągnąć zabezpieczenie,

2. Kierując dyszę wylotową 

na źródło ognia nacisnąć dźwignię.

Gaśnicy używamy w pozycji pionowej , zaworem do góry!
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Czujniki w mieszkaniu/domu

W sprzedaży są dostępne autonomiczne czujki dymu,
tlenku węgla, gazu oraz dualne (tlenku węgla i dymu).

Mają one za zadanie jak najszybciej 

ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu lub 
domu.
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Jak działa autonomiczna 

czujka dymu?

Urządzenie, mimo że nie 
zapobiegnie powstaniu 
pożaru, skutecznie może 
zaalarmować Ciebie i Twoich 
najbliższych o powstałym najbliższych o powstałym 
pożarze, co umożliwi szybkie 
opuszczenie zagrożonego 
mieszkania lub domu. 
Ma to istotne znaczenie 
zwłaszcza w porze nocnej, 
kiedy wszyscy śpią.
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Jak działa dualna czujka 

tlenku węgla i dymu?

Urządzenie posiada dwa niezależne czujniki (sensory) 

umieszczone w jednej obudowie. W przypadku 

wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego 

stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny, stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny, 

alarm optyczny oraz emitowane jest powiadomienie 

głosowe informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia. 

32Pamiętaj o wymianie baterii !



Pamiętaj! 
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Pamiętaj! 

Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy 

od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów 

stają się ich ofiarami. 
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W prezentacji wykorzystano materiały tekstowe, graficzne i zdjęciowe 

KP PSP w Kwidzynie oraz pochodzące ze stron internetowych:  KG PSP, 

producentów  podręcznego sprzętu gaśniczego, producentów 

czujników, gaśnic i innych.


