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                                                                                 Warszawa,  dnia 24.06.2016 r. 

           
 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Departament Budownictwa 

Departament Prawny 

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

 

 

Po pierwsze bezpieczeństwo! 

 

Szanowni Państwo, 

 

Krajowa Izba Kominiarzy, jako organizacja zawodowa zrzeszająca osoby trudniące 

się szeroko pojętymi pracami kominiarskimi, wobec otrzymania informacji w przedmiocie 

trwających prac odnośnie planowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami), 

w szczególności w przedmiocie zmiany treści przepisów odnoszących się do przewodów 

kominowych, przedstawia swoje stanowisko w sprawie. 

 Obowiązujący obecnie przepis paragrafu 266 pkt 1 stanowi, iż przewody 

spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Powyższy wymóg 

podyktowany jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa budynków jakim jest 

bezpieczeństwo pożarowe. Co istotne, przepis ten nie rozróżnia kategorii urządzeń 

grzewczych podłączonych do przewodów spalinowych co oznacza, iż nakaz używania 

materiałów niepalnych dotyczy zarówno instalacji w których źródłem ciepła jest palenisko 
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(piec na paliwo stałe, węgiel, pellet’s, czy też kominek), jak i urządzeń o zamkniętej 

komorze spalania, na przykład kocioł gazowy. 

Powyższe w praktyce oznacza, iż do obrotu dopuszczone są wyłącznie takie 

przewody kominowe, które posiadają klasę odporności ogniowej A1, a więc wykonywane 

są w tzw. technologii tradycyjnej, to jest z materiałów ceramicznych bądź też 

wysokogatunkowej stali. W ocenie Krajowej Izby Kominiarzy obowiązujące uregulowania 

zapewniają optimum bezpieczeństwa użytkownikom budynków wyposażonych w systemy 

kominowe, ustanawiając warunki niezbędne dla wyeliminowania ryzyka pożaru 

lub zaczadzenia. 

Obserwacja rynku wyrobów budowlanych prowadzi jednak do niepokojącego 

stwierdzenia, iż pojawiają się na nim wyroby opatrzone wprawdzie znakami CE, 

czyli zgodne ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej, ale nie spełniające krajowych 

wymagań, zakreślonych powyżej wskazanymi przepisami. Przedstawicielstwa 

zagranicznych przedsiębiorstw oferują bowiem na rodzimym rynku systemy kominowe 

wykonane w całości z tworzyw sztucznych, a więc materiałów palnych, oznaczane przez 

zagranicznego producenta normą EN 14771 oraz klasą odporności na ogień A1,  

co potwierdza załączona do pisma przykładowa deklaracja właściwości użytkowych 

wyrobu [załącznik 1]. Co znamienne, systemy te oferowane są jako samodzielne wyroby, 

nie przypisane do konkretnego urządzenia grzewczego, co więcej, reklamowane są jako 

rozwiązania uniwersalne! Jak gdyby było tego mało, dołączane do systemów deklaracje 

właściwości użytkowych podkreślają w swej ogólnej części klasę odporności na ogień A1, 

by w dalszej części deklaracji, szczegółowo odnoszącej się do wszystkich istotnych 

zagadnień związanych z użytkowaniem tych systemów wskazywać, iż system taki 

legitymuje się odpornością na ogień klasy E, a więc jest produktem palnym!  

Powyższe praktyki w sposób oczywisty pozostają w niezgodzie zarówno 

obowiązującym na terenie kraju porządkiem prawnym, ale stanowią zarazem rażące 

złamanie zasad uczciwości kupieckiej, sprowadzając się do bezpośredniego wprowadzania 

w błąd potencjalnego nabywcy. Należy bowiem mieć na uwadze specyfikę rodzimego 

rynku wyrobów budowlanych i odbiegający od zachodnioeuropejskiego poziom kultury 

budowlanej społeczeństwa. Członkowie naszej Izby wielokrotnie spotykali się  

z sytuacjami, gdzie przewody kominowe w budynkach wykonywane były przez osoby 

niewykwalifikowane, kierujące się w swych działaniach jedynie opinią podmiotów 
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trudniących się sprzedażą wyrobów budowlanych. Dopuszczenie do sprzedaży systemów 

kominowych spełniających normę EN 14771, lecz wykonywanych z materiałów palnych, 

a są nimi zazwyczaj tworzywa sztuczne, doprowadziło do sytuacji w której u części 

instalatorów zapanowało przeświadczenie, iż dozwolonym jest wykonywanie 

przewodów spalinowych z dowolnych materiałów z tworzyw sztucznych.  Skutkiem 

takiego stanu świadomości były szeregi przypadków, w których stwierdzano 

w przewodach kominowych występowanie różnego autoramentu szeroko rozumianych 

wyrobów plastikowych, do rur kanalizacyjnych włącznie! Siłą rzeczy takie wątpliwe 

rozwiązania techniczne w sposób bardzo istotny rzutowały na bezpieczeństwo 

użytkowników budynków, znacząco zwiększając ryzyku pożarów, zaczadzeń bądź zatruć 

toksycznymi substancjami ulatniającymi się z nadmiernie rozgrzanych przewodów. 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest załączona do niniejszego pisma monografia 

„Szkody kominowe”, zawierająca statystyki zdarzeń odnotowane przez Państwową Straż 

Pożarną oraz bogatą dokumentację zdjęciową, stanowiącą jedynie niewielki wycinek 

dowodów na szkodliwość stosowania rozwiązań niezgodnych z przepisami [załącznik 2]. 

Przechodząc na grunt planowanej nowelizacji, Krajowa Izba Kominiarzy 

stanowczo opowiada się za pozostawieniem obecnie przyjętych regulacji, zdecydowanie 

negatywnie zapatrując się zarazem na dalsze rozszerzanie dopuszczalności stosowania  

w systemach kominowych wyrobów wykonanych z materiałów palnych. Obawiamy się, 

że dalsza liberalizacja doprowadzi do radykalnego obniżenia standardu bezpieczeństwa 

wykonywanych w budynkach systemów odprowadzających spaliny, zwłaszcza 

w kontekście konfrontacji z realiami panującymi na polskim rynku. Abstrahując bowiem 

nawet od zdecydowanie niższego poziomu kultury budowlanej, należy zwrócić uwagę 

także na nadal duże dysproporcje w zamożności społeczeństw poszczególnych krajów 

Unii Europejskiej oraz w sile nabywczej jaką one dysponują. Zważywszy na fakt, 

iż systemy z tworzyw sztucznych nie są znacząco tańsze od tzw. systemów tradycyjnych, 

są natomiast mniej trwałe, i stanowią zagrożenie dla użytkownika, zwłaszcza  

w przypadku wystąpienia awarii systemów zabezpieczenia kotła, który często  instalowany 

jest w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 

W Polsce istnieje kilkunastu uznanych producentów systemów kominowych 

wytwarzających bezpieczne,  niepalne i trwałe systemy kominowe i spalinowe.   Wszyscy 
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dysponują czytelną dokumentacją, specyfikacjami i certyfikowanymi wyrobami. Przewody 

z tworzyw sztucznych są w całości importowane do kraju, nierzadko sprzedawane są bez 

wymaganych dokumentów uniemożliwiających ich identyfikację oraz przeprowadzenie 

przez nas kominiarzy właściwej oceny.  

W ocenie naszej Izby, liberalizacja przepisów doprowadzi bowiem do dalszego 

rozluźnienia wymagań stawianych przewodom kominowym przez konsumentów, którzy 

będą działać w przeświadczeniu że nie zachodzą istotne różnice pomiędzy rodzajami 

poszczególnych tworzyw sztucznych. Zważywszy bowiem na nadal niewielki poziom 

znajomości zagadnień związanych z budownictwem w naszym społeczeństwie, powiązany 

zarazem z dużą ilością niskokwalifikowanych lub zgoła niewykwalifikowanych podmiotów 

świadczącym swe usługi w tym zakresie, nie sposób rozsądnie oczekiwać, by kwestia 

jakości stosowanych tworzyw sztucznych czy też ich dostosowanie do parametrów 

urządzeń grzewczych była przedmiotem jakiejkolwiek refleksji. W ocenie Izby nie jest 

także możliwym, by jakiekolwiek kampanie edukacyjno-informacyjne mogły odnieść 

wymierny skutek, zważywszy na fakt, iż wymagałyby one po pierwsze bardzo wysokich 

nakładów, po drugie musiałyby być regularnie powtarzane, co siłą rzeczy stawia pod 

dużym znakiem zapytania celowość ich przeprowadzania. Naszym zdaniem o wiele 

prostszym i zdecydowanie skuteczniejszym działaniem jest utrzymanie obowiązujących 

regulacji, tak by uniemożliwić wprowadzanie do obrotu wyrobów potencjalnie 

niebezpiecznych. 

Odnosząc się jednocześnie do potencjalnych argumentów odnośnie 

dopuszczalności ograniczenia obrotu wyrobów oznaczonych znakiem CE, a więc 

rzekomego naruszenia zasady swobody przepływu towarów Izba wskazuje, iż znaki 

bezpieczeństwa CE określają minimalny poziom bezpieczeństwa, wymagany 

na terenie całej Unii Europejskiej. Powyższe w praktyce oznacza, iż w zależności 

od swej lokalnej specyfiki, poszczególne kraje członkowskie mogą stosować 

rozwiązania bardziej restrykcyjne, podyktowane dbałością o swych obywateli. 

Na przykład w Niemczech mamy do czynienia z koniecznością uzyskania dodatkowej 

aprobaty technicznej (wystawianej przez Niemiecki Instytut Budowlany – DIBT) 

dla systemów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych pelletem 

lub drewnem przy możliwej pracy na mokro (tzw. W3G). Oczywiście system wcześniej 

powinien być certyfikowany wg norm zharmonizowanych. Żeby uzyskać taką aprobatę 
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(Zulassung) do wniosku trzeba dołączyć sprawozdanie z badania na odporność korozyjną 

V2 z dodatkowym pożarem sadzy. Badanie i raport muszą być wystawione przez 

certyfikowane laboratorium np. TÜV SÜD. Wyżej opisanych wymagań nie spotyka się 

w żadnym innym kraju UE. 

Reasumując, Krajowa Izba Kominiarzy, jako podmiot zrzeszający osoby mające 

w praktyce styczność z technikami wykonywania przewodów kominowych oraz co dnia 

stykające się ze skutkami wadliwych rozwiązań, kierując się specyfiką rodzimego rynku 

oraz troską o nadrzędne dobro jakim jest bezpieczeństwo ludzi oraz ich mienia, stoi 

na stanowisku niezasadności dokonywania nowelizacji przepisów regulujących rodzaj 

materiałów stosowanych w przewodach spalinowych, w szczególności par. 266 pkt 1 i 2 

powołanego na wstępie rozporządzenia, opowiadając się za pozostawieniem ich 

w dotychczasowym brzmieniu.  

 

 

Z wyrazami szacunku  

 

Prezes 

Krajowej Izby Kominiarzy 

 

 

Marcin Ziombski 

 

Załączniki: 

[1] Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 113 

[2] Monografia „Szkody kominowe”, pod redakcją naukową R. Kania, Opole 2015  


