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Akcja społeczna pod patronatem honorowym
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

www.izbakominiarzy.pl

www.kominypolskie.com.pl

Marcin Ziombski

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Krajowa Izba Kominiarzy podejmuje działania
dla bezpieczeństwa użytkowników budynków
związanych z eksploatacją przewodów kominowych
i wentylacji. Zapraszamy do wstąpienia
w nasze szeregi mistrzów i czeladników kominiarskich.
Więcej informacji
www.izbakominiarzy.pl
tel. 501 020 383

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie
ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa
L.p.

Oddział Krajowej Izby Kominiarzy

Prezes Oddziału

Telefon

1

Pleszew - Południowa Wielkopolska
ul.Więźniów Politycznych 22, 63-700 Krotoszyn

Stanisław Junory

501 174 201

2

Tarnów - Małopolsko-Podkarpacki
ul.Ujejskiego 24, 33-100 Tarnów

Wiesław Zabawa

3

Olsztyn - Warmińsko-Mazurski
ul.Jagiellończyka 19,10-062 Olsztyn

Leszek Kiński

605 629 574

4

Skierniewice - Łodzko-Mazowiecki
ul. Jagodowa 10, 96-100 Skierniewice

Krzysztof Ziombski

502 276 010

5

Gdańsk - Pomorski
ul.Westerplatte 25-27, 80-317 Gdańsk

Andrzej Grzenkowicz

6

Poznań
ul.Gostyńska 38, 60-103 Poznań

Krzysztof Krzyżok

501 484 800

7

Kielce - Świetokrzyski
ul.H.Bosaka 8, 25-217 Kielce

Edward Kwiatkowski

602 796 705

8

Warszawa
ul. Mała 14, 03-423 Warszawa

Renard Fornalski

600 274 781

9

Lublin
ul.Bronowicka 7, 20-301 Lublin

Dariusz Pilipiec

604 398 552

531 650 650

601 799 997

Stan na 01.02.1017

Kominiarze pogromcami smogu

– rocznie usuwają z kominów tysiące ton sadzy i pyłów
Polska bije niechlubne rekordy w zanieczyszczeniu powietrza. Wiele stacji pomiarowych wskazuje
wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń - znacznie
przekroczone są stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5.
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska publikują kolejne ostrzeżenia smogowe.
Dzieci, kobiety w ciąży, młodzież, osoby starsze,
chorzy na astmę, alergię powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartym powietrzu.
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z kominów
należy traktować jako profilaktykę emisji pyłów do
atmosfery.
Kiedy komin nie jest czyszczony sadza jest emitowana do atmosfery, a przy pożarze sadzy w ogromnych ilościach jednorazowo trafia w powietrze.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski szacuje - kominiarz czyszczący kominy w budynku jednorodzinnym (tzw. niska emisja) usuwa
podczas każdorazowego czyszczenia objętościowo około 8 kg sadzy i innych związków powstałych
w procesie spalania paliw stałych.
Przyjmując, że każdy kominiarz w Polsce wyczyści tylko trzy kominy dziennie daje to miesięcznie

1.920 ton pyłów (4 tys. kominiarzy x 20 dni x 3
czyszczenia x 8 kg = 1 920 000 kg).
Kominiarze swoją pracą zapobiegają wprowadzeniu takiej ilości zanieczyszczeń lotnych do atmosfery.
Podczas rutynowych czynności związanych
z czyszczeniem kominiarze informują również użytkowników urządzeń ogrzewczych o ekologicznych
metodach palenia oraz wpływie dobrej klasy kotłów
i wartościowego paliwa na znaczące obniżenie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery z ich urządzeń.
Dbanie o środowisko jest ważnym punktem na liście priorytetowych działań Krajowej Izby Kominiarzy.
Pod patronatem honorowym Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej prowadzona jest akcja informacyjna „Zaproś kominiarza”. Komunikat prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w sprawie przygotowania do sezonu
zimowego został umieszczony na stronach internetowych wielu gmin i powiatów.
Kominiarze aktywnie uczestniczą w akcji społecznej„Czadiogień.Obudźczujność”prowadzonejprzez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
i Państwową Straż Pożarną.

10 przykazań dobrego komina
1. Komin systemowy wraz z przyłączem oraz instalacja spalinowa są wyrobem budowlanym.
Przestrzegaj podstawowych zasad projektowania, instalacji i użytkowania,
które określone są w polskich przepisach budowlanych i pożarowych.
2. Komin i elementy instalacji spalinowej muszą być wykonane z materiałów niepalnych.
Zarówno przepisy jak i Twój zdrowy rozsądek wskazują, że tam gdzie zachodzi proces
spalania muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.
3. Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji.
Zadbaj o poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego niezbędnego
do prawidłowego i efektywnego procesu spalania w urządzeniu grzewczym
oraz odprowadzania spalin.
4. Zawód kominiarza spełnia wyższe funkcje użyteczności publicznej.
Kominiarz chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom. Jego profesja
i działalność spełnia wymogi zawodu zaufania publicznego.
5. Komin, instalację spalinową oraz przewody wentylacyjne należy poddawać okresowej
kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko konieczna formalność lecz główna zasada
Twojego bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełnia jeden
z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
6. Elementy komina i przewodów spalinowych muszą być oznakowane w sposób określający
ich parametry i przeznaczenie oraz winny posiadać znak bezpieczeństwa CE.
Znakowanie elementów jest obowiązkiem i gwarantem bezpieczeństwa świadczącym
o uzyskaniu przez produkt wymaganych certyfikatów .
7. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna jest gwarantem zdrowego domu.
Wentylacja grawitacyjna działa nieprzerwanie bez względu na awarie systemów zasilania
stwarzając właściwy klimat do pracy i wypoczynku.
8. Komin i kocioł stanowią jeden układ energetyczny.
Właściwie zaprojektowany do rodzaju i parametrów współpracującego urządzenia
grzewczego komin, stosowanie właściwych jakościowo paliw, przestrzeganie instrukcji
eksploatacji urządzeń grzewczych oraz ich okresowe serwisowanie są gwarancją właściwej
pracy całego układu grzewczego.
9. Komin powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed działaniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Stosowanie właściwych nasad oraz osłon kominowych poprawia skuteczność działania komina
oraz zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych.
10. Prawidłowo zaprojektowany, wykonany i eksploatowany komin lub instalacja spalinowa
są gwarantem bezpieczeństwa, uzyskiwania oszczędności i dbałości o środowisko.
Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE rekomenduje stosowanie rozwiązań i produktów wyłącznie
profesjonalnych producentów i wykonawców.

Decyduj sam.
Wybierz co bezpieczne i trwałe.

Prezes Marcin Ziombski
Krajowa Izba Kominiarzy Stowarzyszenie
ul. Grzybowska 87, Concept Tower,
00-844 Warszawa
www.izbakominiarzy.pl

Prezes Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
Adres korespondencyjny:
ul. Górnośląska 1, 43-200 Pszczyna
www.kominypolskie.com.pl

