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– zagro¿enia czadem 
Czad – gaz zwany cichym zabójc¹ pojawia siê w naszych domach w porze ch³odów, g³ównie w pomiesz-
czeniach ogrzewanych paliwami wêglowodorowymi. Jego obecno�æ �wiadczy o niesprawno�ci ci¹gów 
odprowadzania spalin, dop³ywu tlenu do strefy spalania paliw oraz o usterkach instalacji wentylacyjnej. 
Wymienione przyczyny zagro¿eñ maj¹ niejednokrotnie swoje pod³o¿e w beztroskiej dzia³alno�ci cz³owieka 
w zakresie konserwacji instalacji grzewczych opalanych gazem, drewnem, wêglem czy odpadami organicz-
nymi, w tym nieprzestrzeganiu obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa zwi¹zanych z w³a�ciwo�ciami 
fizykochemicznymi  i toksycznymi czadu.
W artykule omówiono przyczyny powstawania zagro¿eñ zwi¹zanych z obecno�ci¹ czadu, skutki oddzia-
³ywania tego gazu na organizm ludzki, sposoby zapobiegania tworzeniu  siê czadu oraz ochrony przed 
zatruciem. Przytoczono tak¿e podstawowe przepisy prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce w tym zakresie.

Heat season is open – carbon monoxide fumes threat
Carbon monoxide – also called the silent killer, is a gas that appears at our homes during the chill season, 
mainly in rooms heated with hydrocarbons fuel. Its presence may prove inefficiency of draughts accom-
panying the fumes, oxygen flow towards the fuel burning zone, ventilation malfunction and hermetic 
windows sealing. Causes of threats often find their basis in human carelessness towards the preservation 
of heat installations charred with gas, wood, carbon and organic wastes.
 The article presents the causes of threats connected to the carbon monoxide fumes appearances, con-
sequences of its impact on humans, ways of preventing its appearance and protection from intoxication 
methods. Polish regulations in this field were also described.

Tlenek wêgla – czad
Cz³owiek jest istot¹ ciep³olubn¹, doskonale 

prosperuj¹c¹ w umiarkowanym klimacie, która 
w zbyt niskich, minusowych (ale równie¿ i w zbyt 
wysokich) temperaturach obni¿a sw¹ aktywno�æ 
biologiczn¹, w drastycznych sytuacjach niekiedy 
do zera. Zdarzaj¹ siê przypadki zmarzniêcia lub 
przegrzania organizmu, przejawiaj¹ce siê odmro¿e-
niami b¹d� udarami cieplnymi itd. St¹d w przypadku 
obni¿ania siê temperatury do warto�ci minusowych 
zachodzi konieczno�æ ogrzewania pomieszczeñ 
mieszkalnych, roboczych, publicznych do tempe-
ratur dodatnich.

G³ównym czynnikiem niebezpieczeñstwa zwi¹-
zanym z ogniem jest p³omieñ, a tak¿e tworz¹ce siê 
gazy i zwi¹zki, w�ród których wystêpuje �miercio-
no�ny tlenek wêgla, popularnie zwany czadem. Jest 
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to gaz powstaj¹cy w wyniku niepe³nego spalania 
substancji zawieraj¹cych atomy wêgla, wystêpuj¹-
cych w ró¿nych stanach fizycznych. Pod pojêciem 
„niepe³ne spalanie” rozumieæ nale¿y niedobór tlenu 
w sferze p³omienia, spowodowany ograniczonym 
dop³ywem powietrza na skutek bezpo�redniej 
ingerencji cz³owieka lub b³êdem konstrukcyjnym 
urz¹dzenia grzewczego.

W³a�ciwemu spalaniu towarzyszy reakcja che-
miczna przebiegaj¹ca wed³ug schematu I, w której 
koñcowym produktem spalania jest ditlenek wêgla, 
gaz wchodz¹cy w sk³ad powietrza atmosferycz-
nego, ma³o szkodliwy dla cz³owieka przy sta³ym 
stê¿eniu. Przy niedoborze tlenu tworzy siê tlenek 
wêgla – drobina uboga w tlen (schemat II). 

Tlenek wêgla, czad, monotlenek wêgla (inne 
nazwy to: carbon monoxide, exhaust gas, Kohle-
noxid, oxyde de carbone), CAS 630-08-0, RTECS 
FG 3500000, w normalnych warunkach jest gazem 
bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie ³atwo palnym, 

Wstêp
Ch³odna pora roku zmusza mieszkañców miast 

i wsi do uruchomienia i eksploatacji nieczynnych od 
wiosny obiektów i urz¹dzeñ grzewczych, zapew-
niaj¹cych w pomieszczeniach pracy i mieszkalnych 
odpowiedni¹ dla ¿ycia temperaturê powietrza. Wraz 
z uruchomieniem ogrzewania, czêsto w wyniku nie-
w³a�ciwego u¿ytkowania instalacji, beztroski cz³o-
wieka czy braku nadzoru nad stanem technicznym 
urz¹dzeñ dochodzi do zatruæ toksycznym tlenkiem 
wêgla (czadem), koñcz¹cych siê czêsto �mierci¹.

Zapobieganie tym tragediom wymaga komplek-
sowego, czynnego i biernego dzia³ania wielu instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo obywateli, 
m.in.: prowadzenia kontroli pracy urz¹dzeñ grzew-
czych i wentylacyjnych, ci¹gów kominowych, ogólnej 
edukacji spo³eczeñstwa i propagowania bezpiecznych 
sposobów prowadzenia procesów spalania paliw.

Publikowany artyku³ zawiera informacje doty-
cz¹ce zagro¿eñ powodowanych przez tlenek wêgla, 
zwi¹zanych z jego w³a�ciwo�ciami fizykochemicz-
nymi, oddzia³ywaniem na organizm cz³owieka, za-
sadami bezpieczeñstwa oraz z odpowiedzialno�ci¹ 
okre�lonych instytucji i ludzi dzia³aj¹cych z mocy 
prawa w dziedzinie ochrony publicznej.
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tworz¹cym mieszaniny wybuchowe z powie-
trzem, bardzo toksycznym. Jego gêsto�æ wynosi 
1,2502 g/dm3, temperatura topnienia –204,0 oC,
temperatura wrzenia –191,5 oC, temperatura kry-
tyczna –140,2 oC, ci�nienie krytyczne 3,69 MPa. 
S³abo rozpuszcza siê w wodzie (w temp. 0 oC: 3,3 
obj. na 100 obj. wody), lepiej w rozpuszczalnikach 
organicznych, w tym w etanolu i benzenie. Spala 
siê niebieskim p³omieniem na ditlenek wêgla, ma 
w³asno�ci redukuj¹ce [1, 2]. 

Normalny poziom tlenku wêgla w powietrzu 
atmosferycznym wynosi 0,0115 – 0,0230 mg/m3, 
jednak na obszarach uprzemys³owionych, w ci¹gach 
dróg o du¿ym natê¿eniu ruchu samochodowego, 
w miastach oraz w mieszkaniach osi¹ga warto�ci 
znacznie wy¿sze, podane w tabelach 1 i 2 [3].

Obecno�æ czadu w powietrzu wdychanym 
przez cz³owieka prowadzi do niedotlenienia 
organizmu, zahamowania oksydacyjnych pro-
cesów metabolicznych, kwasicy komórkowej, 
rozszerzania têtnic i przekrwienia mózgu. Tle-
nek wêgla blokuje transport tlenu przez krew 
w wyniku konkurencyjnego do tlenu ³¹czenia siê 
z atomem ¿elaza hemu, z którym tworzy kar-
boksyhemoglobinê (CO-Hb). Sprzyja temu jego 
powinowactwo do hemoglobiny – 200 do 300 razy 
wiêksze od powinowactwa tlenu. Obecno�æ we krwi 
karboksyhemoglobiny obni¿a oddychanie tkankowe 
i skutkuje niedotlenieniem organizmu. Tlenek wêgla 
³¹czy siê tak¿e z oksydaz¹ cytochromow¹, na skutek 
czego dochodzi do znacznego zahamowania oddy-
chania tkankowego. 

Symptomy zatrucia czadem wystêpuj¹ce 
u cz³owieka zale¿¹ od stê¿enia we krwi karboksy-
hemoglobiny (CO-Hb):

• Niskie stê¿enia CO-Hb w przedziale 10-20% 
powoduj¹ zatrucia lekkie objawiaj¹ce siê przymgle-
niem �wiadomo�ci, zmêczeniem, zaburzeniami 
wzrokowymi, zawrotami i bólami g³owy, nudno�cia-
mi, ko³ataniem serca, przybarwieniem skóry.

• Stê¿enia �rednie CO-Hb w granicach 30-50% 
wywo³uj¹ symptomy zatrucia �rednie, ogólne 
os³abienie, zaburzenia w orientacji czasowej 
i przestrzennej, wzmo¿enie ruchliwo�ci, nudno�ci, 
wymioty, wzrost ci�nienia têtniczego, przyspieszenie 
têtna i oddychania. 

• Przy stê¿eniu CO-Hb we krwi powy¿ej 50% 
wystêpuj¹ ciê¿kie objawy zatrucia, którym towa-
rzysz¹ – utrata przytomno�ci, zaburzenia czynno�ci 
serca, �pi¹czka z drgawkami toniczno-klonicznymi, 
zanik têtna, sinica i zgon. 

Zgodnie z zarz¹dzeniem ministra zdrowia i opie-
ki spo³ecznej z 12 marca 1996 r. [4] ustalono warto�ci 
30-minutowe stê¿enia tlenku wêgla na poziomie 
3000 – 10 000 �g/m3 (3 – 10 mg/m3). Bior¹c jednak 
pod uwagê fakt, ¿e tzw. mikroprzedsiêbiorstwa 
(MikroP.) stanowi¹ w Polsce ponad 95% przedsiê-
biorstw kategorii ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw 
(M�P) [5], a du¿a czê�æ ich dzia³alno�ci zazwyczaj 
realizowana jest w pomieszczeniach, w których 
przebywaj¹ ludzie, mo¿e zaistnieæ sytuacja, ¿e dla 
tych przedsiêbiorstw warto�ci dopuszczalnych stê-
¿eñ tlenku wêgla w powietrzu nale¿y odnie�æ do NDS 
na stanowiskach pracy, które wynosz¹ 23 mg/m3,
a najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie chwilowe 15-mi-
nutowe (NDSCh) – 117 mg/m3 [6]. 

G³ównym narz¹dem nara¿onym na zatrucie 
tlenkiem wêgla jest mózg, który w wyniku niedo-
tlenienia mo¿e ulec uszkodzeniu ró¿nego stopnia. 
Innym organem zagro¿onym przez niedotlenienie 
spowodowane tlenkiem wêgla jest serce. Tutaj mo¿e 
wyst¹piæ tachykardia (czêstoskurcz, przyspieszenia 
czynno�ci serca) i hipotensja (obni¿enie ci�nienia 
krwi), wstrz¹s i zatrzymanie kr¹¿enia. 

Wymienione objawy ciê¿kiego zatrucia oraz stan 
kliniczny chorego uzale¿nione s¹ od:

• stê¿enia tlenku wêgla w powietrzu wdycha-
nym

• czasu nara¿enia
• zdolno�ci ruchowej poszkodowanego i zwi¹-

zanej z tym wentylacji czasowej p³uc.
Szczegó³owy opis mechanizmu zatrucia tlenkiem 

wêgla, wystêpuj¹ce objawy, sposoby ratowania 
zaczadzonych znale�æ mo¿na w kartach charakte-
rystyk tego gazu, podrêcznikach i specjalistycznej 
literaturze [7, 8].

Na co dzieñ spotykamy siê z tlenkiem wêgla 
w naszych domach w trakcie obs³ugiwania urz¹-
dzeñ grzewczych – kotlin i kuchenek na paliwo 
gazowe, ciek³e i sta³e, term do podgrzewania 
wody, pieców, kominków grzewczych i innych 
instalacji, w których zachodzi proces niepe³nego 
spalania materia³u zawieraj¹cego atomy wêgla 
lub które funkcjonuj¹ niew³a�ciwie, szczególnie 
gdy niedro¿ne s¹ ci¹gi kominowe i wentylacyjne. 
W okresie grzewczym najczê�ciej dochodzi do 
zaczadzeñ, podczas których gin¹ ludzie. Innym 
�ród³em zatrucia s¹ po¿ary pomieszczeñ z du¿ymi 
skupiskami materia³ów organicznych, zbiorników 
z paliwami, podziemnych wyrobisk górniczych, 
torfowisk oraz budynków mieszkalnych.

Zapobieganie i ochrona przed zatruciami
Niemo¿no�æ wykrycia organoleptycznie (zmy-

s³em wêchu i smaku) przez cz³owieka obecno�ci 
w powietrzu tlenku wêgla jest ze wszech miar 
niekorzystna, bowiem t¹ drog¹ najszybciej trafiaj¹ 
do mózgu informacje o wszelkiego rodzaju za-
gro¿eniach, które drog¹ impulsów elektrycznych 
przenoszonych nerwami docieraj¹ do odpowiednich 
organów wywo³uj¹cych reakcje obronne organizmu. 
W przypadku tlenku wêgla ten system obronny 
w pierwszym rzêdzie zostaje zneutralizowany 
(zatruty) i w ten sposób niezdolny do sprostania 
�miertelnemu zagro¿eniu.

Przeciwstawiaj¹c siê tej niedogodno�ci cz³owiek 
opracowa³ ca³y szereg urz¹dzeñ, które s¹ w stanie 
ostrzec go przed obecno�ci¹ tlenku wêgla w jego 
otoczeniu w stê¿eniach niebezpiecznych, �mier-
telnych. Urz¹dzenia te zwane czujnikami, mierni-
kami, detektorami, gazosygnalizatorami alarmuj¹ 
sygna³em �wietlnym i akustycznym przekroczenia 
zadanego progu stê¿enia tlenku wêgla w pomiesz-
czeniu, steruj¹ urz¹dzeniami zmniejszaj¹cymi lub 
odcinaj¹cymi dop³yw paliwa do elementu grzejnego, 
zapobiegaj¹c gro�nym nastêpstwom. 

Rynek urz¹dzeñ detekcyjnych jest nasycony 
wieloma rodzajami czujników obecno�ci tlenku 
wêgla. Ró¿nice polegaj¹ m.in. na sposobie wykry-
wania zanieczyszczeñ – jedne opieraj¹ siê na analizie 
chemicznej powietrza, inne na analizie warunków 
fizycznych lub biologicznych. Wystêpuj¹ te¿ modele 
kombinacyjne. Wiele z tych konstrukcji wykorzystuje 
w swym dzia³aniu zjawisko jonizacji pierwiastkami 
promieniotwórczymi, fotojonizacji, jonizacji polem 
elektrycznym. Inne detektory pracuj¹ w oparciu 
o technologiê efektu fotoelektrycznego, reakcji 
chemicznej czy elektrochemicznej.

Konstrukcja i charakterystyka pracy detektora 
zapewnia bardzo czu³e, selektywne i szybkie 
wykrycie niebezpiecznego gazu w pomieszczeniu 
domowym, biurze, hali produkcyjnej. Detekcja 
ukierunkowana jest tylko na wybrany gaz, cho-
cia¿ s¹ urz¹dzenia reaguj¹ce na kilka zwi¹zków 
chemicznych obecnych w powietrzu. Dzia³anie 
takiego detektora polega na ci¹g³ym lub cyklicznym 
analizowaniu powietrza i w przypadku pojawienia 
siê czadu w ustalonym stê¿eniu zaalarmowania 
sygna³em �wietlnym i/lub akustycznym o zagro¿e-
niu. Ka¿de urz¹dzenie detekcyjne zaopatrzone jest 
w przycisk testowania/repetowania, pozwalaj¹cy 
na sprawdzenie poprawno�ci dzia³ania sensora, 
uk³adu kontroli sprawno�ci monitorowania, stanu 
na³adowania baterii, informowanie o zaistnia³ej 
awarii urz¹dzenia. 

Odpowiedzialno�æ w zakresie 
zapewnienia bezpieczeñstwa
przed zatruciami

Organem rz¹dowym odpowiedzialnym w Polsce 
za bezpieczeñstwo obywateli, w tym za bezpieczeñ-
stwo chemiczne i po¿arowe jest Ministerstwo Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji, dzia³aj¹ce w tym 
zakresie w oparciu o ustawê Prawo budowlane [9], 
oraz podleg³e MSWiA urzêdy wojewódzkie, powia-
towe, gminne, miejskie o statusie powiatu.

Personalnie za bezpieczeñstwo obywateli od-
powiadaj¹ wojewodowie, starostowie, wójtowie, 

Tabela 1. Stê¿enia tlenku wêgla w ró¿nych pomieszczeniach pracy
Table 1 . Concentration of carbon monoxide at various workplaces 

Miejsce Zakres stê¿eñ tlenku wêgla [mg/m3]
Wewn¹trz pojazdu komunikacji miejskiej 9,85(przedzia³ 4,58-53,24)
Wewn¹trz kabin samochodów i samolotów 2,29
Kuchnie z kuchenkami gazowymi 3,44-9,16
Biura, restauracje, bary 2,86-34,40

 
Tabela 2. Poziom tlenku wêgla w mieszkaniach z kuchniami gazowymi i bez kuchni gazowych
Table 2. Level of carbon monoxide in flats both equipped and unequipped with gas-powered kitchen

Pomiar Z kuchni¹ gazow¹ [mg/m3] Bez kuchni gazowej [mg/m3]
�rednia tygodniowa 3,89 1,26
Maksymalna �rednia godzinna 2,75-35,55 –
Maksymalna �rednia z 15 minut 257,63 –
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prezydenci i burmistrzowie, a po�rednio podlegaj¹ce 
im osoby kieruj¹ce s³u¿bami:

• Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w zakresie zagro-
¿eñ po¿arowych, w tym chemicznych [10]

• Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹ (Sanepid) 
w zakresie zatruæ i epidemii

• Inspekcj¹ Nadzoru Budowlanego w aspekcie 
katastrof budowlanych i wybuchu gazów

• Pañstwow¹ Policj¹ w zakresie bezpieczeñstwa 
ogólnego

• Grupami Monitorowania, Prognoz i Analiz 
w jednostkach administracyjnych, w zakresie m.in. 
informatycznego zabezpieczenia, edukacji specja-
listycznej i obywatelskiej.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie 
jest ustawa Prawo budowlane wprowadzona w ¿y-
cie stosownymi rozporz¹dzeniami wykonawczymi 
ministrów [11-14].

W ustawie Prawo budowlane napisano, 
¿e obiekty budowlane powinny byæ w czasie 
ich u¿ytkowania poddawane przez w³a�ciciela 
lub zarz¹dcê okresowej kontroli co najmniej 
raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz prze-
wodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych). Czynno�ci te powinny 
wykonywaæ osoby posiadaj¹ce stosowne 
kwalifikacje w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów 
spalinowych i wentylacyjnych, lub osoby 
posiadaj¹ce uprawnienia do kontroli wybra-
nych przewodów kominowych, kominów 
przemys³owych, kominów wolno stoj¹cych 
oraz kominów lub przewodów kominowych, 
w których ci¹g kominowy jest wymuszony 
prac¹ urz¹dzeñ mechanicznych. 

Ustawa ta zobowi¹zuje w³a�cicieli lub 
zarz¹dców do prowadzenia odrêbnych ksi¹g 
obiektów, dla dokonywania zapisów dotycz¹-
cych przeprowadzanych badañ i kontroli stanu 
technicznego.

Istotn¹ rolê w zakresie przeciwdzia³ania po¿a-
rom i zatruciom tlenkiem wêgla odgrywa Korporacja 
Kominiarska i jej specjali�ci – mistrzowie kominiarscy, 
uprawnieni wspomnian¹ ustaw¹ do okresowych 
kontroli, polegaj¹cych na sprawdzeniu stanu tech-
nicznego przewodów kominowych budynków. 
Celem tych dzia³añ jest zapobieganie po¿arom 
i zatruciom ludzi spalinami (czadem), a co za tym 
idzie ochrona zdrowia, ¿ycia i mienia obywateli. 

W przeciwdzia³aniu zatruciom czadem w okresie 
grzewczym znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ instytucje, 
realizuj¹ce swoje cele poprzez edukacjê spo³eczeñ-
stwa w formie:

• materia³ów informacyjnych i reklamowych
• szkoleñ, kursów zawodowych, kursów dosko-

nal¹cych
• wspó³dzia³ania z organami pañstwowymi, 

terytorialno-samorz¹dowymi, naukowymi i go-
spodarczymi.

S¹ w�ród nich media (telewizja, radio, inter-
net), o�rodki szkoleniowe, stowarzyszenia i inne 
organizacje.

Zgodnie z rozporz¹dzeniami wewnêtrznymi 
MSWiA ka¿da jednostka administracyjna (woje-
wódzka, powiatowa, miejska) posiada odpowiednie 
zespo³y (komórki), odpowiedzialne za stan bezpie-

czeñstwa ogólnego, w którym mieszcz¹ siê zadania 
zwi¹zane z kontrol¹ zagro¿eñ chemicznych, a wiêc 
przeciwdzia³anie zatruciu ludzi tlenkiem wêgla 
(czadem).

Podstawowe warunki skutecznego 
zapobiegania zatruciom tlenkiem wêgla  

Istnieje kilka podstawowych warunków, których 
spe³nienie daje pe³n¹ gwarancjê unikniêcia zatrucia 
tlenkiem wêgla. 

1. Przestrzeganie przez administratorów (w³a�ci-
cieli) obiektów mieszkalnych przepisów prawa do-
tycz¹cego kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych, spalinowych  i wentylacyjnych, w tym 
dro¿no�ci, szczelno�ci, si³y ci¹gu itp. parametrów. 
Szczególnie dotyczy to tych obiektów, w których 
ciep³o pozyskiwane jest w wyniku spalania paliw 
sta³ych, ciek³ych i gazowych. 

2. Bezwzglêdne egzekwowanie przez pañstwo-
we, terytorialne lub samorz¹dowe komórki kontro-
lne terminów rewizji elementów odprowadzania 
spalin z pomieszczeñ mieszkalnych.

3. U�wiadamianie spo³eczeñstwa poprzez nie-
ustanne powtarzanie obrazu zagro¿eñ po¿arowych 
i zatruæ tlenkiem wêgla wynikaj¹cych z niesprawno-
�ci instalacji spalinowych i gazowych. 

4. Prowadzenie permanentnej edukacji w za-
kresie w³a�ciwego obs³ugiwania instalacji grzewczej 
(pieca, kominka, termy) i zachowania siê w sytu-
acjach mog¹cych powodowaæ zagro¿enia.

5. Objêcie procedurami kontrolnymi realizowa-
nymi obowi¹zkowo przez s³u¿by przeciwpo¿arowe 
i techniczne (kominiarskie) wszystkich obiektów 
mieszkalnych miejskich i wiejskich ogrzewanych 
energi¹ ciepln¹ pozyskiwan¹ ze spalania ró¿nych 
paliw. 

6. Wprowadzenie ksiêgi kontroli okresowych; ka-
ranie mandatami uchylaj¹cych siê od powinno�ci.

7. U�wiadamianie spo³eczeñstwa w zakresie 
w³a�ciwego wentylowania (przewietrzania) po-
mieszczeñ mieszkalnych ogrzewanych instalacjami 
spalaj¹cymi paliwa sta³e, ciek³e i gazowe.

8. Doprowadzenie do stanu koniecznego (obo-
wi¹zuj¹cego) posiadania w ka¿dym gospodarstwie 
domowym odpowiedniej ilo�ci czujek (detektorów) 
obecno�ci spalin, w tym tlenku wêgla.

9. Do akcji instalowania czujek (detektorów) 
toksycznych gazów powinno w³¹czyæ siê pañstwo, 
w³adze terytorialne, spó³dzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, organizacje spo³eczne, zachêcaj¹c 
obywateli do dzia³ania ochronnego b¹d� przez ulgi 
finansowe przy zakupie, lub przez fachow¹ pomoc 
w monta¿u detektorów.

Podsumowanie
Okres grzewczy trwaj¹cy w naszej szeroko�ci 

geograficznej kilka miesiêcy przynosi zastraszaj¹ce 
¿niwo tragedii ludzkich w postaci zatruæ i zgonów. 
Bezpo�redni¹ przyczyn¹ takiego stanu jest niepe³ne 
spalanie paliw wynikaj¹ce z niesprawno�ci instalacji 
– pieców, kominków, grzejników i innych urz¹dzeñ 
oraz nie�wiadomo�æ potrzeby sta³ego wentylowania 
ogrzewanych pomieszczeñ. Nagminne s¹ dzia³ania 
zwi¹zane z chêci¹ zatrzymania zgromadzonego 
w lokalach ciep³a za pomoc¹ szczelnego zamykania 
okien, za�lepiania kratek wentylacji grawitacyjnej, 
utrudniania cyrkulacji powietrza w budynkach 

i pomieszczeniach pracy i bytowania. Czasem 
zdarza siê, ¿e stan atmosfery oscyluj¹cy od ni¿u 
do wy¿u jest tak¿e przyczyn¹ cofania siê spalin do 
pomieszczeñ.

Zgodnie z prawem, odpowiednie instytucje – rz¹-
dowe i samorz¹dowe, a tak¿e organizacje spo³eczne 
kontroluj¹ stan techniczny instalacji grzewczych 
przez ca³y rok. Zazwyczaj stan kontrolowanych 
instalacji jest dobry, ale zdarzaj¹ siê zaniedbania, 
które wynikaj¹ z lekcewa¿enia lub braku �rodków 
finansowych, wystêpuj¹ce zw³aszcza w ma³ych 
miasteczkach, na wsiach i w budynkach wolno 
stoj¹cych, gdzie kontrole dro¿no�ci przewodów 
kominowych s¹ sporadyczne lub ich brak.

W Polsce rocznie notowanych jest kilkaset za-
truæ ró¿nego stopnia tlenkiem wêgla, w tym wiele 
ciê¿kich, koñcz¹cych siê �mierci¹. 
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