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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. 

                    

Prawo Budowlane  

- Warunki Techniczne , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z dnia 12 kwietnia 2002  

( DU 75 poz 690 tekst jednolity DU 2015 poz 1422)  

Ustawa o wyrobach budowlanych  

- Rozporządzenie MI w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym  

( DU 198/2004 poz 2041 ) 



 

    
  

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. 

 

        



 
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów 

 

    

Ministerstwo Infrastruktury 
 

        

 

 



 

 

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

Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji.
o poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego niezbędnego do

prawidłowego i efektywnego procesu  spalania w urządzeniu grzewczym oraz odprowadzania

spalin. 
 

    Zródło : Schiedel  

Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji. 

o poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego niezbędnego do 

prawidłowego i efektywnego procesu  spalania w urządzeniu grzewczym oraz odprowadzania 



 

 

4.   Zawód kominiarza spełnia wyższe funkcje użyteczności publicznej. 

Kominiarz chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo obywatelowi, rodzinie i jej członkom. 

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. Jest znaczącym wkładem w energooszczędność, niezależność i 

gospodarność całego społeczeństwa jak   również ochronę środowiska naturalnego. 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010r ( DU 109 poz. 719 )   

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  

Rozdział 7 

§34.1  W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa 

się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania : 

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – ci najmniej raz w miesiącu….. 

2) od palenisk opalanych paliwem stałym … - co najmniej raz na 3 miesiące  

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym ….. – co najmniej raz na 6 miesięcy  

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust 1 usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co 

najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych . 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.  



 
 

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 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. 

Osłony kominowe 
Osłony kominowe mają zadanie zabezpieczyć komin przed działaniem warunków  
    atmosferycznych głównie deszczu i śniegu. 
Mogą byś montowane bezpośrednio na płycie komina ceramicznego lub na elementach  
    kominów stalowych  

 

    



     
Nasady kominowe 

Nasady kominowe są stosowane na dachach głównie w miejscach zagrożonych     wystąpieniem nadciśnienia 
spowodowanego niekorzystnym oddziaływaniem wiatru , specyficznego ukształtowania terenu lub konstrukcji 
elementów budynku. 
Zgodnie z przepisami nasady powinno się stosować w III i IV strefie oddziaływania wiatrem. 
Nasady mogą występować w postaci : 

• nasady mechaniczne ( np. obrotowe ) 
• nasady statyczne  

                                   
 

 

 

 



     
 

Przedłużenia kominów 
W przypadku niewystarczającego „ciągu kominowego” wydłużenie komina powoduje  
    wzrost podciśnienia w kanale spalinowym lub wentylacyjnym.  
Warunkiem poprawnego działania jest zaizolowanie rury wystającej ponad komin.  
 

                                                                     
                              
 

 

 



     

10 . Prawidłowo zaprojektowany, wykonany i eksploatowany komin lub instalacja 

spalinowa są gwarantem bezpieczeństwa, uzyskiwania oszczędności i dbałości o 

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE rekomenduje stosowanie wyłącznie  rozwiązań i produktów

profesjonalnych producentów i wykonawców.

 

 

 

Prawidłowo zaprojektowany, wykonany i eksploatowany komin lub instalacja 

gwarantem bezpieczeństwa, uzyskiwania oszczędności i dbałości o 

środowisko. 
 

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE rekomenduje stosowanie wyłącznie  rozwiązań i produktów

profesjonalnych producentów i wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prawidłowo zaprojektowany, wykonany i eksploatowany komin lub instalacja 

gwarantem bezpieczeństwa, uzyskiwania oszczędności i dbałości o 

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE rekomenduje stosowanie wyłącznie  rozwiązań i produktów 

 

  

 

 



     
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę. 
 
 

        Piotr Cembala  


