
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania 
pomieszczeń 

Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

 nie należy stosować naprawianych "watowanych" bezpieczników topikowych 
oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,  

 należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono 
moc instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie 
instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie 
styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,  

 nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać 
stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,  

 nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na 
podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, 
itp.) - zachowaj odległość minimum 0,5m;  

 należy tak ustawiać elektryczne urządzenia grzewcze, aby przedmioty palne 
nie mogły się z nimi zetknąć;  

 należy chronić palne podłożę przed zapaleniem (np.: stosować niepalne 
podkładki pod gorącymi urządzeniami);  

 podczas włączania lub wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych 
należy upewnić się czy została włożona lub wyjęta właściwa wtyczka;  

Eksploatacja urządzeń gazowych 

 zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede 
wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe (nie 
dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),  

 wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie 
technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki 
wadliwego spalania gazu),  

 włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich 
konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru,  

 nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających 
urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, 
następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny 
tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów 
spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,  

 nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie 
praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,  

 nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory 
mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40m2, w 
których nie przebywają stale ludzie,  

 nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów 
łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 0,6m,  

 do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach 
(propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w 
warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do 
urządzeń gazowych , o zawartości gazu do 11kg każda,  



 nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu 
terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest 
gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc 
wybuchem,  

 nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w 
instalacje gazu ziemnego.  

 właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym 
co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie 
szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów 
kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,  

Kilka zasad ogólnych  

 nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych 
zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe,  

 należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - 
zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem 
węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe 
ogrzewacze wody,  

 w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego 
lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i 
spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich 
odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam 
zanieczyszczeń (głównie sadza),  

 podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być 
zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m 
sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,  

 należy używać tylko tych urządzeń grzewczych  elektrycznych i gazowych, 
które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,  

w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta. 


