
REGULAMIN REJESTRU MISTRZÓW KOMINIARSKICH 
 

 

1. Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowe prowadzi 

Rejestr Mistrzów Kominiarskich zwany dalej Rejestrem.  

 

2. Do Rejestru zostały wpisane osoby, które posiadają kwalifikacje Mistrza 

Kominiarskiego uprawniające do wykonywania czynności na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 62 ust.6, punkt 1. 

 

3. Mistrzowie należący do Korporacji Kominiarzy Polskich mają prawo 

nieodpłatnie do umieszczenia ich nazwisk w Rejestrze Mistrzów 

Kominiarskich.  

 

4. Mistrzowie nie zrzeszeni w Korporacji Kominiarzy Polskich, ale posiadający 

rekomendacje KKP mają prawo do umieszczenia ich w Rejestrze odpłatnie 

(wysokość rocznej opłaty ustala Zarząd Główny KKP). 

 

5. Rejestr mistrzów prowadzi Zarząd Główny KKP – dokonuje  wpisu i 

skreślenia z  Rejestru. Zarząd o wpisie lub skreśleniu podejmuje decyzję w 

formie uchwały. 

 

6. Mistrz Kominiarski zgłaszający chęć umieszczenia jego w Rejestrze jest 

zobowiązany podać podstawowe dane teleadresowe,  wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych przez KKP. 

 

7. Umieszczenie danych osobowych w Rejestrze odbywa się na podstawie 

pisemnie wyrażonego oświadczenia (zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych). Na zgłoszone pisemne życzenie umieszczone w Rejestrze dane 

mogą być z niego wycofane. 

 

8. Skreślenie z Rejestru  następuje w następujących przypadkach: 

1) mistrz kominiarski nie opłaca terminowo składek na KKP (zaległość trzy 

miesiące), lub nie uiścił rocznej opłaty z tytułu umieszczenia go w 

Rejestrze 

2) narusza zasady etyki zawodu zawarte w Kodeksie Etycznym Mistrza 

Kominiarskiego 

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym 

4) wpłynęła skarga do zarządu Głównego KKP i przeprowadzone przez ZG 

KKP postępowanie wyjaśniające potwierdziło jej zasadność, 

5) zaniechał wykonywania zawodu  

 



9. W przypadku skreślenia mistrza z Rejestru ponowny wniosek o wpisanie do 

Rejestru można rozpatrywać po  okresie pięciu lat. 

 

10. W przypadku skreślenia z Rejestru mistrzowi przysługuje odwołanie do Sądu 

Koleżeńskiego i Walnego Zjazdu KKP. 

 

11. Rejestr mistrzów działa na zasadzie wyszukiwarki mistrzów  kominiarskich na 

terenie Polski umieszczonej na stronie internetowej 

www.korporacjakominiarzy.pl ze względu na siedzibę firmy: województwo, 

miejscowość.  

 

12. W Rejestrze umieszczone są następujące dane:    

1) Imię i nazwisko Mistrza Kominiarskiego. 

2) Siedziba Zakładu Kominiarskiego -  województwo, powiat,                      

3) miejscowość,  kod pocztowy, ulica, numer 

4) Telefony stacjonarne, fax 

5) Telefony komórkowe 

6) Adres email  

7) Numer legitymacji – w przypadku członków Korporacji. 

 

13. Rejestr jest aktualizowany raz w kwartale, w ostatnim miesiącu kwartału. 

 

14. Wzór Karty zgłoszenia do Rejestru Mistrzów Kominiarskich stanowi 

załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

 

http://www.korporacjakominiarzy.pl/

