
Bezpieczeństwo
pożarowe w domu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 
w domu



„Pożar 
domu 
nigdy mi się 
nie przytrafi.”

Tak myślisz... 
Jednak straż pożarna każdego roku otrzymuje tysiące 
zgłoszeń o pożarach domów. Czasami straty są 
wyłącznie materialne. Niemniej jednak co roku setki 
osób doznają obrażeń w wyniku pożaru, a dziesiątki 
innych giną. 

Na szczęście możesz wiele zrobić, aby poprawić 
bezpieczeństwo pożarowe w domu oraz ograniczyć 
skutki ewentualnego pożaru. Ta lista kontrolna może ci 
w tym pomóc. Może uratować twoje życie i życie twoich 
bliskich.



Wejście
1 Czy numer twojego domu będzie dobrze widoczny dla 

straży pożarnej?
 Strażacy muszą być w stanie rozpoznać właściwy adres z poruszające-

go się pojazdu. 
 tak  nie

2 Czy możesz szybko opuścić dom w razie konieczności?
 Trzymaj klucze w stałym, bezpiecznym miejscu, do którego masz 

szybki dostęp. 
 tak  nie

3 Czy korytarz i schody są wolne od przeszkód?
 Obiekty znajdujące się w przejściach mogą utrudniać poruszanie się 

w razie ucieczki przed pożarem. Ponadto utrudniają strażakom 
poruszanie się po domu. 

 tak  nie

4 Czy główny zawór gazu jest łatwo dostępny?
 W przypadku pożaru lub wycieku gazu należy szybko zamknąć 

główny zawór. Podczas pożaru gaz jest bardzo niebezpieczny. 
 tak  nie



5 Czy wszystkie bezpieczniki w szafce z licznikiem zużycia 
energii elektrycznej działają prawidłowo?

 Jeśli w domu regularnie występują zwarcia, bardzo ważne jest, 
aby odkryć i usunąć ich przyczynę. Bezpieczniki 
są środkami zapewniającymi bezpieczeństwo elektryczne. 

 tak  nie

6 Czy dom ma zabezpieczenie ziemnozwarciowe?
 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe może zredukować zagrożenie 

pożarowe i ochronić cię przed porażeniem prądem. 
 tak  nie

7 Czy szafka z licznikiem zużycia energii elektrycznej jest 
wolna od materiałów łatwopalnych?

 Przykładowo, jeśli zwarcie doprowadzi do zaprószenia ognia w szafce 
z licznikiem zużycia energii elektrycznej, materiały łatwopalne 
również mogą się zapalić. 

 tak  nie

Pomieszczenia gospodarcze 
8 Czy kocioł centralnego ogrzewania w twoim domu jest 

regularnie sprawdzany?
 Zaleca się sprawdzanie kotła przynajmniej raz w roku. Niepełne 

spalanie może prowadzić do powstawania tlenku węgla. Jest to 
niezwykle niebezpieczny, bezwonny, bezsmakowy, niewidoczny gaz, 
który może doprowadzić do utraty przytomności lub śmierci. 

 tak  nie

9 Czy kocioł centralnego ogrzewania jest wolny od 
materiałów łatwopalnych?

 Materiały łatwopalne w pobliżu kotła centralnego ogrzewania 
przyspieszą ewentualny pożar. 

 tak  nie

10 Czy upewniasz się po każdym użyciu, że filtr węża 
wylotowego w suszarce jest wolny od kurzu?

 Podczas suszenia prania powstają liczne kłębki włókien. Mogą one 
zająć się ogniem. 

 tak  nie

11. Czy zawory i węże pralki są zamontowane prawidłowo?
 Nieprawidłowo zamontowane zawory i węże mogą prowadzić do 

wycieku wody, zwiększając ryzyko wystąpienia zwarć. 
 tak  nie 



Kuchnia 
12 Czy wąż doprowadzający gaz do kuchenki gazowej jest 

w dobrym stanie?
 Upewnij się, że wąż prowadzący do wolno stojącej kuchenki gazowej 

znajduje się z dala od palników. Regularnie sprawdzaj węże pod 
kątem zużycia i uszkodzeń oraz wymieniaj je przynajmniej raz na 
15 lat.  

 tak  nie

13 Czy przedmioty łatwopalne znajdują się w dostatecznej 
odległości od urządzeń do gotowania?

 Trzymaj przedmioty łatwopalne, np. zasłony, ściereczki, ręczniki, z dala 
od urządzeń do gotowania. Mogą one z łatwością zająć się ogniem. 

 tak  nie

14 Czy wyłączasz kuchenkę gazową lub płytę grzewczą przed 
wyjściem z pomieszczenia? 

 Nie zostawiaj garnków na palniku lub włączonej płycie grzewczej, 
gdy wychodzisz z pomieszczenia. W naczyniu może pojawić się ogień 
pod twoją nieobecność. 

 tak  nie



17 Czy system nagrzewania wody jest regularnie 
sprawdzany?

 Zaleca się sprawdzanie systemu nagrzewania wody przynajmniej raz 
w roku. Źle funkcjonujący system nagrzewania wody może powodo-
wać powstawanie niezwykle groźnego gazu – tlenku węgla. 
W poprawnie działającym systemie nagrzewania wody płomień jest 
koloru niebieskiego. Oznaki sugerujące niewłaściwe funkcjonowanie 
urządzenia to, m.in. żółty/pomarańczowy kolor płomienia podczas 
spalania gazu, zwiększona kondensacja, zapach gazu i objawy 
fizyczne, np. bóle głowy, nudności i uczucie zmęczenia. 

 tak  nie

18 Czy przechowujesz wysoce łatwopalne ciecze, np. 
spirytusy mineralne lub metylowe, w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu?

 Przechowywanie wysoce łatwopalnych substancji w domu zwiększa 
ryzyko. Dlatego też należy je przechowywać w dobrze wentylowa-
nych pomieszczeniach, takich jak szopa, garaż czy pomieszczenie 
gospodarcze. 

 tak  nie

19 Czy przechowujesz butle z gazem poza domem?
 Butle z gazem mogą stanowić zagrożenie w razie pożaru. Przechowuj 

je poza domem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie 
przechowuj ich w piwnicy, ponieważ gazy są cięższe od powietrza 
i mogą być niebezpieczne. Butle z gazem należy przechowywać 
w pozycji pionowej.  

 tak  nie

15 Czy wiesz, co należy zrobić, gdy naczynie do 
gotowania zajmie się ogniem?

 Nigdy nie zostawiaj kuchenki / płyty grzewczej bez nadzoru 
podczas gotowania. Jeśli naczynie zajmie się ogniem, 
przykryj je pokrywką. Nigdy nie używaj wody do gaszenia 
ognia. Wyłącz też kuchenkę lub płytę grzewczą, wyłącz okap 
kuchenny i pozostaw naczynie do ostygnięcia – na co 
najmniej pół godziny. Po 30 minutach sprawdź, czy ogień 
został dokładnie zgaszony. 

 tak  nie

16 Czy czyścisz regularnie filtr okapu kuchennego?
 Tłuszcz nagromadzony w okapie kuchennym może zająć się 

ogniem. Dlatego należy regularnie czyścić lub wymieniać filtr 
w okapie kuchennym. 

 tak  nie



Pokój dzienny 
20 Czy korzystając z listew zasilających, zachowujesz 

bezpieczeństwo?
 Używaj zatwierdzonych, nieuszkodzonych listew zasilających. 

Pamiętaj, że nie powinno się ich łączyć. Podłączenie zbyt wielu listew 
zasilających do jednego gniazdka może prowadzić do przeciążenia 
sieci i pożaru. 

 tak  nie

21 Czy należycie obchodzisz się z przewodami 
elektrycznymi?

 Regularnie sprawdzaj przewody pod kątem uszkodzeń. Nie kładź 
przewodów pod wykładziną lub dywanem. Przed użytkowaniem 
całkowicie rozwiń przewód. Zwinięte przewody mogą się nagrzewać 
i powodować pożary. 

 tak  nie

22 Czy dokładnie gasisz papierosy i wyrzucasz je 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa?

 Korzystaj z popielniczek i nie opróżniaj ich zbyt szybko: odczekaj co 
najmniej 15 minut po zgaszeniu ostatniego papierosa. 

 tak  nie 



Pokój dzienny – cd.

23 Czy wyłączasz całkowicie telewizor na noc lub gdy nie ma 
cię w domu?

 Wyłączaj telewizor kineskopowy (można je rozpoznać po wystającej 
obudowie z tyłu), gdy idziesz spać lub wychodzisz z domu. Te 
telewizory przyciągają kurz i nagrzewają się w środku do tego stopnia, 
że kurz może zająć się ogniem. Telewizory z płaskim ekranem, np. LCD 
i LED, wytwarzają znacznie mniej ciepła i przyciągają znacznie mniej 
kurzu. Jeśli telewizor z płaskim ekranem możesz pozostawić tylko 
w trybie czuwania, ryzyko powstania pożaru jest niskie. 

 tak  nie

24 Czy odłączasz urządzenia elektryczne od zasilania 
podczas burzy lub gdy nie ma cię w domu przez dłuższy 
czas?

 Uderzenie pioruna może wywołać zwarcie i pożar. Zapobiegaj 
problemom, odłączając urządzenia lub chroniąc je za pomocą 
specjalnych wtyczek. 

 tak  nie

25 Czy komin w twoim domu jest regularnie sprawdzany 
i czyszczony?

 Zaleca się sprawdzanie komina przynajmniej raz w roku. Należy zlecić 
czyszczenie komina kominiarzowi, aby zapobiegać pożarom. Adresy 
można znaleźć na stronie General Chimney Sweep Patrons Bond: 
www.aspb.nl.

  tak  nie

26 Czy korzystasz w domu z otwartego kominka 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa?

 Nigdy nie używaj spirytusów metylowych lub benzyny do rozpalania 
otwartego kominka; użyj podpałki. Jeśli masz otwarty kominek, użyj 
osłony przeciwogniowej, aby ochronić się przed iskrami z gorącego 
paleniska. 

 tak  nie

27 Czy używasz niepalnych świeczników?
 Upewnij się, że świeczniki są niepalne. Ponadto trzymaj materiały 

łatwopalne z dala od świec i świeczek do podgrzewania. Używaj 
stabilnych świeczników do świec i niepalnych powierzchni w przy-
padku świeczek do podgrzewania. Nigdy nie umieszczaj ich zbyt 
blisko siebie lub na krawędzi stołu. Gaś je, gdy wychodzisz 
z pomieszczenia. 

 tak  nie



Sypialnia 
28 Czy używasz koca elektrycznego 

zgodnie z instrukcjami użytkowania?
 Koce elektryczne mogą spowodować pożar przez wywołanie zwarcia 

lub przegrzanie się. Dlatego ważne jest, aby obchodzić się z nimi 
prawidłowo. Jeśli nie używasz koca, zwiń go.  
Uwaga: składanie może uszkodzić okablowanie. 

 tak  nie

29 Czy czujniki dymu znajdują się w pobliżu sypialni 
i w korytarzu?

 Czujniki dymu pomagają we wczesnym wykryciu pożaru. 
Są koniecznością w każdym domu! Gdy śpisz, nie poczujesz żadnego 
zapachu, ale możesz usłyszeć alarm czujnika dymu.

  tak  nie

30 Czy sypialnia jest wolna od papierosów?
 Zapalony papieros może szybko wywołać pożar, jeśli zaśniesz podczas 

palenia. Zaprószenie ognia w wyniku palenia papierosów w łóżku jest 
częstą przyczyną wielu pożarów domów, w tym pożarów skutkują-
cych ofiarami śmiertelnymi. 

 tak  nie



Ogólne 
31 Czy ściany i sufity w domu są pokryte materiałami 

niepalnymi?
 Materiały syntetyczne wytwarzają toksyczne substancje podczas 

pożaru. Niektóre materiały, np. panele z tworzyw sztucznych i sufity 
z płyt pilśniowych mogą przyspieszać pożar.  tak  nie

 
32 Czy masz opracowaną drogę ewakuacji na wypadek 

pożaru?
 Zastanów się nad drogą ewakuacji, która umożliwia szybkie 

opuszczenie budynku – w dzień i w nocy. Gdy pojawia się dym, ludzie 
szybko tracą orientację, nawet w małych, dobrze znanych pomiesz-
czeniach. Ustalcie punkt zbiórki, do którego udacie się w razie 
zagrożenia. Ważne jest, aby przećwiczyć plan ewakuacji z innymi 
domownikami.  tak  nie

33 Czy trzymasz zapałki i zapalniczki z dala od dzieci?
 Dzieci bawiące się zapałkami i zapalniczkami są częstą przyczyną 

pożarów. Ponadto upewnij się, że obchodzisz się w bezpieczny 
sposób z zapałkami i zapalniczkami. Ostrzeż dzieci przed niebezpie-
czeństwem.  tak  nie

Wynik
Na ile pytań odpowiedziałeś/-aś „tak”? 

liczba odpowiedzi  tak:.......................

liczba odpowiedzi  nie:.......................

• Wszystkie
 Doskonale! Wykorzystujesz dostateczne środki, aby zapobiegać 

pożarom i ograniczać skutki, w przypadku ich wystąpienia.

• Od 31 do 33
 Jesteś świadomy potencjalnych zagrożeń i działasz we właściwy 

sposób.

• Mniej niż 31
 Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe w twoim domu, jest jeszcze 

kilka rzeczy do zrobienia!



Co robić, gdy nagle pojawi się ogień? 
Dzisiejsze zwiększone wykorzystanie materiałów syntetycznych i urządzeń 
elektrycznych sprawia, że ogień w domu może rozprzestrzeniać się bardzo 
szybko. Masz zaledwie trzy minuty na bezpieczne opuszczenie domu. 
Pamiętaj: przed przyjazdem straży pożarnej musisz radzić sobie we 
własnym zakresie. Dlatego warto wiedzieć, jak postępować w przypadku 
pożaru.

Co mam robić?
• Zachowaj spokój.
• Ostrzeż innych domowników.
• Opuść dom najkrótszą drogą.
• Udaj się do uzgodnionego punktu zbiórki i sprawdź, 

czy wszyscy wyszli na zewnątrz.
• Zadzwoń pod nr 112, przekaż straży pożarnej swoje dane 

i dokładny adres.
• Poczekaj na strażaków i przekaż im wszelkie istotne informacje.



 Czujniki dymu ratują życie
Gdy śpisz, nie czujesz żadnych zapachów. Funkcjonuje jedynie twój słuch. 
Dlatego też bardzo ważny jest czujnik dymu, który wydaje głośny dźwięk. 
Zapewnia on czas potrzebny do ucieczki. Czujnik dymu może uratować ci 
życie. 

Około połowa pożarów w domach to pożary tlące, a nie pożary z ogromny-
mi płomieniami. Takie tlące pożary wytwarzają toksyczne dymy, które 
powodują najwięcej zgonów. Dlatego powinno się zainstalować w domu 
czujniki dymu. Zainstaluj czujnik dymu na każdym piętrze. Ważne jest, aby 
czujnik dymu „chronił” drogę ewakuacji z sypialni na zewnątrz budynku. 
Jeśli używasz elektronicznej niani, usłyszysz tylko dźwięki z pomieszczenia. 
Czujnik dymu w pokoju dziecka jest bardzo ważny!

Więcej wskazówek
Znaczne nagromadzenie dymu 

Trzymaj się blisko podłogi; powietrze na dole ma więcej 
tlenu, dzięki czemu będziesz wdychać mniej dymu.

Gorąca klamka u drzwi: 
Sprawdź klamkę przed otwarciem drzwi. Jeśli jest gorąca, 
pamiętaj, że po otwarciu drzwi może wydostać się 

podmuch ognia.

Brak drogi ewakuacji:
Jeśli nie możesz wydostać się z domu, przejdź na balkon lub do 

pomieszczenia od strony ulicy. Połóż pod drzwiami mokrą lub suchą 
ścierkę lub inny materiał, zatykając szparę, aby dym nie dostał się do 
środka. Dopiero wtedy otwórz drzwi balkonowe lub okno, aby wezwać 
pomoc.

Ubranie zajęło się ogniem: 
Natychmiast zdejmij ubranie i/lub pieluchę. Nie używaj żadnych maści, 
ale luźno owiń oparzenie przezroczystą folią spożywczą i jak 
najszybciej jedź do szpitala.



Instrukcje użytkowania
Podczas instalacji, użytkowania i sprawdzania czujników dymu oraz gaśnic 
straż pożarna zdecydowanie zaleca uważne przeczytanie wszystkich 
instrukcji dostarczonych z produktem. 

Samodzielne gaszenie pożaru 
Jeśli pożar w domu jest jeszcze mały lub dopiero co się zaczął, w wielu 
przypadkach możesz sobie z nim poradzić samodzielnie, gasząc go za 
pomocą koca pożarowego lub odpowiedniego środka gaśniczego.  
 
Pamiętaj: dym zawiera toksyczne opary, jego wdychanie jest bardzo 
niebezpieczne. Nie pozostawaj w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
dym. Gaś pożar, dopóki masz pewność, że możesz bezpiecznie opuścić 
pomieszczenie.  
 
Nawet w przypadku małego pożaru upewnij się, że inni domownicy są 
w bezpiecznym miejscu i powiadom straż pożarną (112). Przecież nie masz 
pewności, że pożar pozostanie mały i niegroźny. Aby uzyskać więcej 
informacji o środkach gaśniczych, odwiedź stronę www.brandweer.nl.



W tej broszurze...
Bezpieczeństwo pożarowe rozpoczyna się od 
ciebie. Jako straż pożarna chcemy ci pomóc. 
Dlatego też stworzyliśmy listę kontrolną, dzięki 
której szybko sprawdzisz, czy możesz poprawić 
bezpieczeństwo pożarowe w swoim domu. 
Broszura zawiera również wskazówki dotyczące 
postępowania w przypadku pożaru.

www.brandweer.nl / wonen

Bezpieczeństwo pożarowe w domu
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