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Warszawa 2018 rok

POROZUMIENIE

o współpracy w obszarze

TECHNIKI KOMINOWEJO KOMINKOWEJ I

ZDUNSKIEJ
promowania bezpiecznych r onłiązań i szkolenia,

zawańe w dniu 24 października 2018 r.,

pomiędry:

STOWARZYS Z ENI E M KOMINY POLSKIE

reprezentow anym przez Prezesa Zarządu Piotra Cembalę

l

OGÓLNOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM KOMINKI POLSKIE

reprezentow anym przez Prezesa Zarządu Pawła Węgrzyna,

§1

Porozumienie obejmuje współdziałanie na poziomie międzynarodowym, krajowy1

i lokalnym: pomiędzy śtowarzyszeniem Kominy polskie i ogólnopolskim Stowarzyszeniem

kominki polskie.

§2

Współpraca stron będzie realizowana w ramach:

l) przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu wiedzy empirycznej 
.- 

i doskónalenia ,awodowego kadr obydwu organizacji oraz kształcenia

praktycznego i teoretycznego;
2) wspóinych-przedsięwzięć dotyczących m,in, opracowywania wydawnictw
' 

informacyjnych, organizowania konferencji, seminariów; działań promocyjnych;

:) inicjowania i wspieiania róźnorodnych form komunikacji pro_konsumenckiej;



4) współdziałania w zakresie rozpowszechniania bezpiecznych rozwiązań
technicznych w obszarze systemów odprowadzania spalin, systemów
wentylacyjnych, kominków i zastosowania paliw określonych w polskim
prawie, przepisach, normach i tradycji budowlanej;

5) monitorowania rynku systemów kominowych i urządzeń grzewczych oraz
wzajemną wymianę informacji odnośnie najnowszych trendów
technologicznych;

6) przeprowadzanie w trosce o wysokie standardy bezpieczeństwa obywateli
niezaleźnych badań i ekspertyz.

§3

Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie uznają za
celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji oraz
upowszechniania wiedzy w zakresie prawidłowego projektowania, wykon ania oraz
bezpiecznej eksploatacj i przewodów kominowych i urządzeń grzew czy ch.

§4

Strony zobowiązują się do:

l) przeprowadzania wspólnych spotkań oceniających efekty współpracy, informujących
o interesujących inicjatywach społecznych zasługujących na organizacyjne wsparcie,

2) wzajemnego informowania się o przepisach prawa i decyzjach podejmowanych w
ramach ustawowych kompetencji, związanych z obszarami współpracy,

3) wzajemnego udziału przedstawicieli w naradach i spotkaniach dotyczących spraw
będących przedmiotem współdziałania,

4) podejmowania innych wspólnych dzińań mających na celu realizację podjętych
ustaleń,

5) podejmowania dziŃań na tzecz poprawy bezpieczeństwa eksploatacji kominóą
instalacji spalino,\łych, wentylacji, kominkóą urządzeń grzewczych w tym
redagowanie wspólnych oświadczeń, deklaracji i opinii,

6) przedsięwzięć służących tworzeniu regulacji prawnych w zakresie techniki
kominowej, kominkowej, grzewczej i wentylacyjnej mających na celu
bezpieczeństwo, ekologię i efektywność energetyczną,

7) koordynacji działań wspólnych zgodnych z interesem obu stron.

§5

Niniejsze Porozumienie nie ogranicza innych różnorodnych form imożliwości współpracy
Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie, jak
równieź innych form działalności statutowej obu organizacji.

§6

Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie będą
dokonywały oceny realizacji Porozumienia oraz ustalały kierunki i zadania na kolejne lata.

§7



Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, a zmiany w jego treści mogą być
dokonywane za zgodą obu stron sygnatariuszy,

§8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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