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[Kampania]: "Sadza p?onie. Czad zabija. ?yj!
Kampania spo?eczna "Sadza p?onie. Czad zabija. ?yj! " jest kontynuacj? poprzednich
kampanii spo?ecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zapro? kominiarza".
Celem kampanii spo?ecznej "Sadza p?onie. Czad zabija. ?yj!" jest eliminacja niebezpiecze?stw
zwi?zanych ze smogiem, zaczadzeniami i po?arami, których g?ówn? przyczyn? s? ?le
eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urz?dzenia grzewcze.
Jednocze?nie naszym celem jest s?u?y? u?ytkownikom przewodów kominowych, aby u?ytkowane
przez nich mieszkania/lokale i domy posiada?y czyste i w pe?ni sprawne technicznie przewody
kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
Wa?nym elementem jest prowadzenie edukacji spo?ecznej:
jak prawid?owo organizowa? proces spalania w domowych urz?dzeniach grzewczych, aby
unikn?? kopcenia z kominów,
jak poprawnie eksploatowa? systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
funkcjonowania, aby unikn?? z?ej wentylacji oraz zaczadzenia.
Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w
obiektach lub ich cz??ciach, w których odbywa si? proces spalania paliwa sta?ego, ciek?ego lub
gazowego, obowi?zkowe usuwanie zanieczyszcze? z przewodów dymowych i spalinowych w
nast?puj?cych terminach:
1. od palenisk zak?adów zbiorowego ?ywienia i us?ug gastronomicznych — co najmniej raz w
miesi?cu, je?eli przepisy miejscowe nie stanowi? inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem sta?ym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3
miesi?ce;
3. od palenisk opalanych paliwem p?ynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej
raz na 6 miesi?cy.
4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, je?eli wi?ksza cz?stotliwo?? nie
wynika z warunków u?ytkowych.
Ustawa Prawo budowlane okre?la, ?e w?a?ciciel / zarz?dca budynku jest zobowi?zany co najmniej
1 raz w roku zleci? przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadaj?cej odpowiednie
uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodze? lub braków
w?a?ciciel, zarz?dca lub u?ytkownik budynku s? obowi?zani w czasie lub bezpo?rednio po
przeprowadzonej kontroli, usun?? stwierdzone uszkodzenia oraz uzupe?ni? braki, które mog?yby
spowodowa? zagro?enie ?ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze?stwa mienia b?d? ?rodowiska,
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Kolejnym istotnym elementem jest u?wiadomienie spo?ecze?stwa, ?e:
prawid?owo wykonany komin z certyfikowanych materia?ów, regularnie kontrolowany i
konserwowany, b?dzie bezpiecznie s?u?y? przez dziesi?ciolecia,
brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to g?ówna podstawa do niewyp?acenia
odszkodowania z tytu?u powsta?ej szkody.
Mi?dzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, b?d?cych jej cz?onkami,
a w przypadku wyst?pienia jakichkolwiek w?tpliwo?ci co do osoby oferuj?cej us?ugi kominiarskie
s?u?ymy pomoc? w sprawdzeniu wiarygodno?ci czy osoba oferuj?ca us?ugi kominiarskie posiada
dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
W realizacji naszej kampanii spo?ecznej wspó?pracujemy z wszystkimi organizacjami
kominiarskimi i równocze?nie wspieramy i propagujemy kampani? przez nie organizowane
"Zapro? Kominiarza" organizowan? przez Krajow? Izb? Kominiarzy;
"Z kominiarzem bezpieczniej" organizowan? przez Korporacj? Kominiarskie Polskich;
"Inwentaryzacja ?róde? ciep?a" organizowan? przez Korporacj? Mistrzów Kominiarskich
Województwa ?l?skiego;
"Ochrona ?rodowiska wybór naszych czasów" organizowan? przez Kominiarsk? Fundacj?
Ochrony Przeciwpo?arowej i Ochrony ?rodowiska;
"Bezpieczne Ciep?o" organizowan? przez Krajowy Cech Kominiarzy;
"Bezpiecze?stwo i ekologia z kominiarzem" organizowan? przez Beskidzki Cech
Kominiarzy;
"Tradycja dla rzemios?a. Nowoczesno?? dla bezpiecze?stwa" organizowan? przez Cech
Kominiarzy Dolno?l?sk? Izb? Rzemie?lnicz?.
Mi?dzywojewódzki Cech Kominiarzy , je?eli zajdzie taka potrzeba s?u?y pomoc? w nawi?zaniu
wspó?pracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewni? profesjonaln? wspó?prac? z
w?a?cicielami budynków.
Z powa?aniem
Wies?aw Zabawa
Prezes Mi?dzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

