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Konuinikat Mi^dzywojewodzkiego Cechu Kominiarzy do
wlascicieli, zarzqdcow i uzytkownikow budynkow w

/vvitjzku z kampank; spolecznq

,vSud/u pionie. Czad zabija. Zyj! "

Kampania spoteczna "Sadza ptonie. Czad zabija. Zyj! " jest kontynuacja poprzednich
kampanii spolecznych ,,Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zapros kominiarza".

Celem kampanii spolecznej "Sadza pionie. Czad zabija. Zyj! " jest
eliminacja niebezpieczenstw zwiazanych ze smogiem, zaczadzeniami i pozarami, ktorych
gtown^ przyczyna sa zle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urzqdzenia
grzewcze.

Jednoczesnie naszym celem jest sluzyc uzytkownikom przewodow kominowych, aby
uzytkowane przez nich mieszkania/lokaie i domy posiadaly czyste i w pelni sprawne
technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Waznym elementem jest prowadzenie edukacji spolecznej:
-jak prawidlowo organizowacproces spalania w domowych urzadzeniach grzewczych, aby
uniknac kopcenia z kominow!,
-jakpoprawnie eksploatowac systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
ftinkcjonowania, aby uniknac zlej wentylacji oraz zaczadzenia.

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, inaych obiektow
budowlanych i terenow nakazuje w obiektach lub ich czesciach, w ktorych odbywa si?
proces spalania paliwa stalego, ciektego lub gazowego, obowiazkowe usuwanie
zanieczyszczen z przewodow dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:
1) od palenisk zakladow zbiorowego zywienia i uslug gastronomicznych -— co najmniej
raz w miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowia. inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem starym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na
3 miesi^ce;
3) od palenisk opalanych paliwem plynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co
najmniej raz na 6 miesi^cy.
4) z przewodow wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwosc nie
wynika z warunkow uzytkowych.

Ustawa Prawo budowlane okresla, ±e wlasciciel / zarz^dca budynku jest zobowiazany co
najmniej 1 raz w roku zlecic przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadaj^cej odpowiednie uprawnienia - Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzen lub brakow wtasciciel, zarz^dca lub uzytkownik budynku sa.
obowiq.zani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli, usun^c stwierdzone



MC
M I£OZY WOJEV/6DZKI
CECH OMINIARZY

Mi^dzywojewodzki Cech Kominiarzy
ul. Ujcjskiego 24, 33-100 Tarnow, Polska
tel. 1462603 95 kom. 531 650650
kontaktrajkoiriiniarskicech.pl

uszkodzenia oraz uzupelnic braki, ktore moglyby spovvodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bczpicczeiistwa mienia b^dz srodowiska,

Kolejnyrn istotnym elemcntcm jest uswiadomienie spoteczenstwa, ze:

prawidiowo wykonany komin z ccrtyfikowanych matcrialow, rcgularnie
kontrolowany i konserwowany, bedzie bezpiecznie sluzyc przez dziesieciolecia,

brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu tcchnicznego przewodow
korninowyeh (dymowyeh, spalinowych 1 wentylacyjnych) to glowna podstawa do
niewyptacenia odszkodowania z tytulu powstalej szkody.

Miedzywojewodzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, b^dq.cych
jej czlonkami, a w przypadku \Aystapieniajakichkolwiek w^tpliwosci co do osoby oferujqcej
uslugi kominiarskie siu/ymy pomoca, w spravvdzeniu wiarygodnosci czy osoba oteruj^ca
uslugi kominiarskie posiada dyplom potwierdzajacy kwalifikacjc kominiarskie, czeladnicze
lub mistrzowskie.

W realizacji naszej kampanii spolecznej wspolpracujemy z wszystkimi organizacjami
kominiarskimi i rownoczesnie wspieramy i propagujemy kampani^ przcz nie organizowane

- "Zapros Kominiar7a" organi7owana przez Krajowa Izb? Kominiarzy

- "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowana przez Korporacj? Kominiarskie Polskich

- "Inwentaryzacja zrodel ciepla" organizowanq przez Korporacj? Mistrzow Kominiarskich
Wojewodztwa Slaskiego

- "Ochrona srodowiska wybor naszyeh czasovv" organizowana przez Kominiarska Fundacj^
Ochrony Przeciwpozarowej i Ochrony Srodowiska

- "Bezpieczne Cieplo" organizovvanq przez Krajowy Cech Kominiarzy

- "Bezpieczenstwo i ekologia z kominiarzem" organizowan^ przez Beskidzki Cech Kominiarzy

- "Tradycja dla rzemiosta. Nowoczesnosc dla bezpieczelistwa" organizowana przez Cech Kominiarzy
Dolnoslaska Izb? Rzemieslnicza.

Miedzywojewodzki Cech Kominiarzy , jezeli zajdzie taka potrzeba sluzy pomoca w navviazaniu
wspolpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, ktore zapewni^ protesjonalna wspotprac^ z
wlascicielami budynkow.

Z powazaniem


