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Zawodowe, zrzesza
poprzez swoje
terenowe osoby prawne
i llzyczne' świadczące
usługi kominiarskie
na terenie
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Cele Kornoracji:
obrona interesów
swoich członków
oraz reprezentowanie
ich w kraju

i zagrmicą
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zawodu i godnoŚci
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kominiarskiego,
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Szanowni Państwo!
Kominiarze, wykonując swoją codzienną pracę, mają za zńanie dbać o bezpieczeństwo
użytkownikówkominóworaavrzĄdzrlflgrzewczych.

Dostrzegamy
kominowych

w

wiele zagrożFh zvłiązanych

budynkach majdujących się

konieczrych remontów, przęwdy kominowe

z

funkcjonowaniem przewodów

w Państwa zasobach' Zuwagi na brak
z roku na rok niszczeją coraz bardziej.

Nieszczelne przewody kominowe są źródłempożarów oraz śmiertelnychzatruć tlenkiem
węgla. W naszej pracy wirlzimy tragedie ludzkie z.:wiązalne

z umĘ bliskich osób czy tęż

majątku, których mozna uniknąć, gdyby w porę wykonano zalecone

Wez służby kominiarskie

prace remontowe.

Wiele lokali mieszkalnych nie posiada podstawowej wentylacji lub jest ona
niesprawna, w związku

z cTqjakośćpowietrza w

budynkach sprzyja powstawaniu pleśni,

zawodowych.

grzybów oraz chorób z nimi powiązanych. W ostafuim czasie brak prawidłowej wentylacji

Wsoołdziałanie

lokali mieszkalnych, a co ?B tym idzie brak skutecznej wymiany powietrza w budynku

w zakresie:
poprawy stanu
bęzpieczęństrła
przeciwpożarowego'
zapobiegania
zatruciom
i wybuchom

gazów,

racjonalnego
gospodarowania

paliwami,
ochrony

środowiska

r.

się CoVID-1 9.

prowadzi również do ryzykarozptzestrzenia

Zdajemy sobie sprawę' że kominy są tylko jednym

z wielu elementów budynku

wynagających nakładów finansowych

i

finansowania. Zwracarry jednak uw€9,

że funkcjonowanie przewodów kominowych jest

wszystkich jego składowych wymagających

ściślezwiryane zbezpieczsftstwem ułtkowników budynków i w naszej ocenie winno być
traktowane priorytetowo.

Mając na uvładzp bezpieczeństwo mieszkańców, apeĘemy o zwrócenie uwagi
na problem niszczejących kominów

w Państwa zasobach. Jednocześnie deklarujemy chęó

wspóĘracy celem przedstawienia sytuacji ofiu moaiwych rozwiązań.

naturalnego.
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